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145 години от издаването на „Песни и стихотворения“

Христо Ботев

СТИХОТВОРЕНИЯ

ХАДÆИ ДИÌИТЪР

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

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

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

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

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

Деíеì ìó сяíêà ïàçè îрëèöà,
è âúëê ìó êрîòêî рàíàòà áëèже,
íàä íеãî сîêîë, þíàшêà ïòèöà,
è òя сà çà áрàò, çà þíàê ãрèжè!

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

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

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

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

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

БОРБА

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

Осòàâè òàç ïесеí ëþáîâíà,
íе âëèâàé ìè â сúрöе îòрîâà, — 
ìëàä сúì àç, íî ìëàäîсò íе ïîìíà,
ïúê è äà я ïîìíà, íе рîâà
òóé, щî сúì àçе íàìрàçèë
è ïреä òеáе с êрàêà ïîãàçèë.

Зàáрàâè òóé âреìе, `ãà ïëà÷еõ
çà ïîãëеä ìèë è çà âúçäèшêà:
рîá áяõ òîãàç — âерèãè âëà÷àõ,
òà çà еäíà òâîя óсìèâêà
áеçóìеí àç сâеòúò ïреçèрàõ
è ÷óâсòâà сè â êàëòà óâèрàõ!

Зàáрàâè òè îíеç ïîëóäè,
â òеç ãрúäè âе÷ ëþáîâ íе ãрее,
è íе ìîжеш я òè сúáóäè,
òàì äе сêúрá äúëáîêà âëàäее,
äе сè÷êî е с рàíè ïîêрèòî
è сúрöе çëî â çëîáà îáâèòî!

Тè èìàш ãëàс ÷óäеí — ìëàäà сè;
íî ÷óéш ëè êàê ïее ãîрàòà?
Чóéш ëè êàê ïëà÷àò сèрîìàсè?
Зà òîç ãëàс ìè êîïíеé äóшàòà,
è òàì òеãëè сúрöе рàíеíî,
òàì äе е се с êúрâè îáëеíî!

О, ìàõíè òеç äóìè îòрîâíè!
Чóé êàê сòеíе ãîрà è шóìà,
÷óé êàê е÷àò áóрè âеêîâíè,
êàê íàрежäàò äóìà ïî äóìà —
ïрèêàçêè çà сòàрè âреìеíà
è ïесíè çà íîâè òеãëèëà!

Зàïеé è òè ïесеí òàêàâà,
çàïеé ìè, äеâîéêî, íà жàëîсò,
çàïеé êàê áрàò áрàòà ïрîäàâà,
êàê ãèíàò сèëè è ìëàäîсò,
êàê ïëà÷е сèрîòà âäîâèöà
è êàê òеãëàò áеç äîì äе÷èöà!
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Зàïеé, èëè ìëúêíè, ìàõíè сà,
сúрöе ìè âе÷ òреïòè — ще õâúрêíе,
ще õâúрêíе, èçãîрî, сâесòè сà!
Тàì, äе çеìя ãрúìè è òúòíе
îò âèêîâе сòрàшíè è çëîáíè
è ïреäсìúрòíè ïесíè íàäãрîáíè...

Тàì... òàì áóря êúршè êëîíîâе,
à сàáëя ãè сâèâà íà âеíеö;
çèíàëе сà сòрàшíè äîëîâе
è ïèщè â òяõ çúрíî îò сâèíеö,
è сìúрòòà £ òàì ìèëà óсìèâêà,
à õëàäеí ãрîá сëàäêà ïî÷èâêà!

Аõ, òеç ïесíè è òàç óсìèâêà
êîé ãëàс ще ìè âèêíе, çàïее?
Крúâàâà äà âäèãíà íàïèâêà,
îò êîя è ëþáîâ íеìее,
ïúê òîãàç è сàì ще çàïея
щî ëþáà è çà щî ìèëея...

ЕЛЕГИЯ

Кàжè ìè, êàжè, áеäíèé íàрîäе,
êîé òà â òàç рàáсêà ëþëêà ëþëее? 
Тîç ëè, щî сïàсèòеëяò ïрîáîäе
íà êрúсòúò íяâãà çâерсêè â реáрàòà,
èëè òîç, щî òîëêîç ãîäèí òè ïее:
„òúрïè è ще сè сïàсèш äóшàòà?!“

Тîé ëè èë íяêîé íеãîâ íàìесòíèê,
сèí íà Лîéîëà è áрàò íà Юäà,
ïреäàòеë âереí è жèâ ïреäâесòíèê
íà íîâè òеãëà çà сèрîìàсè,
íîâ êúрäжàëèя â íîâà ïîëóäà,
êîé ïрîäàë áрàòà, óáèë áàщà сè?!

Тîé ëè? — êàжè ìè. Ìúë÷è íàрîäà!
Гëóõî è сòрàшíî ãрúìàò îêîâè,
íе ÷óé сà îò òяõ ãëàс çà сâîáîäà:
íàìúрщеí сàìî с ãëàâà òîé сî÷è
íà сãàí èçáрàíà — рîяê сêîòîâе,
â сþрòóöè, â ресè è сëеïöè с î÷è.
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Сî÷è íàрîäúò è ïîò îò ÷еëî
êрúâàâ се ëее íàä êàìúê ãрîáеí;
êрúсòúò е çàáèò âúâ жèâî òеëî,
рúжäà рàçяäà ãëîçãàíè êîсòè,
сìîê е çàсìóêàë жèâîò íàрîäеí, — 
сìó÷àò ãî íàшè è ÷óжäè ãîсòè1

А áеäíèяò рîá òúрïè, è íèе
áеç срàì, áеç óêîр, áрîèìе âреìе
îòêàê е â õîìîò íàшàòà шèя,
îòêàê îêîâè âëà÷è íàрîäà,
áрîèì, è с âярà â òóé сêîòсêî ïëеìе
÷àêàìе è íèé реä çà сâîáîäà!

ÌОЯТА ÌОЛИТВА
  „Благословен бог наш...“

О, ìîé áîже, ïрàâèé áîже!
Не òè, щî сè â íеáесàòà,
à òè, щî сè â ìеíе, áîже, —
ìеí â сúрöеòî è â äóшàòà...

Не òè, êîìóòî сà êëàíяò
êàëóãере è ïîïîâе
è êîìóòî сâещè ïàëàò
ïрàâîсëàâíèòе сêîòîâе;

íе òè, êîéòî сè íàïрàâèë
îò êàë ìúжúò è жеíàòà,
à ÷îâеêúò сè îсòàâèë
рîá äà áúäе íà çеìяòà;

íе òè, êîéòî сè ïîìàçàë
öàре, ïàïè, ïàòрèàрсè,
à â íеâîëя сè çàряçàë
ìîéòе áрàòя сèрîìàсè;

íе òè, êîéòî ó÷èш рîáúò
äà òúрïè è äà сà ìîëè
è õрàíèш ãî äîр äî ãрîáúò
сàìî сúс íàäежäè ãîëè;
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íе òè, áîже, íà ëúжöèòе,
íà áеç÷есòíèòе òèрàíе,
íе òè, èäîë íà ãëóïöèòе,
íà ÷îâешêèòе äóшìàíе!

А òè, áîже, íà рàçóìúò,
çàщèòíè÷е íà рîáèòе,
íà êîãîòî щàò ïрàçíóâàò
äеíяò сêîрî íàрîäèòе!

Вäúõíè сеêèìó, î, áîже,
ëþáîâ жèâà çà сâîáîäà —
äà сà áîрè êîé êàê ìîже
с äóшìàíеòе íà íàрîäà.

Пîäêреïè è ìеí рúêàòà,
òà êîãà âúсòàíе рîáúò,
â реäîâеòе íà áîрáàòà
äà сè íàéäà è àç ãрîáúò!

Не îсòàâяé äà èçсòèíе
áóéíî сúрöе íà ÷óжáèíà,
è ãëàсúò ìè äà ïреìèíе
òèõî êàòî ïреç ïóсòèíя!...
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Борис Данков

НЕПРЕХОДНИЯТ ПОЕТ  
ХРИСТО БОТЕВ

Повече	от	160	са	изданията	на	Ботевата	поезия	у	нас	след	излизането	
на	книгата	„Песни	и	стихотворения	от	Ботйова	и	Стамболова“	в	1875	г.	
От	тях	10	са	се	появили	през	последните	15	години.	Това	не	само	доказва	
колко	голям	е	интересът	към	поетичното	творчество	на	гениалния	бъл-
гарски	поет,	но	потвърждава	колко	внушително	и	огромно	е	влиянието	
на	неговия	талант	върху	националната	ни	духовност.	Едва	ли	може	да	
се	обясни	по	друг	начин	фактът,	че	тези	четени	и	препрочитани,	наизус-
тявани	и	рецитирани	от	поколения	българи	 „песни	и	 стихотворения“	
продължават	да	се	четат	и	препрочитат,	да	се	издават	и	преиздават	
отново	и	отново.

Това	масирано	„тиражиране“	на	Ботевата	поезия	започва	почти	вед-
нага	след	Освобождението.	През	1888	г.	излизат	„Съчинения	на	Хр.	Ботйов“	
под	редакцията	на	Захарий	Стоянов,	а	в	1907	г.	—	изданието	„Хр.	Ботйов.	
Съчинения,	в	нова	пълна	редакция	от	Иванка	Хр.	Ботйова“.

В	 „Хр.	Ботйов,	Стихотворения,	автентично	издание	с	критически	
бележки	от	д-р	К.	Кръстев“	(1919)	известният	литературен	естет	за	пръв	
път	поставя	въпроса	за	„истинността“	на	Ботевите	стихотворения.	
Той	прави	преглед	на	излезлите	дотогава	издания,	отбелязва	разминава-
нията	между	оригиналните	текстове	на	поета	и	някои	техни	редакции,	
като	избира	„най-добрите“,	според	своите	виждания	за	автентичност	
на	неговата	поезия.

През	1925	и	1929	г.	излиза	изданието	„Хр.	Ботйов,	Съчинения“	под	ре-
дакцията	на	Д.	П.	Койчев	и	Ал.	Филипов,	в	което	е	запазен	оригиналният	
правопис	на	Ботевите	стихотворения,	но	едновременно	с	това	е	прило-
жено	прекалено	свободно	осъвременяване	на	текстовете.	Подобен	подход	
е	възприет	и	от	Ив.	Хаджов	в	изданието	„Хр.	Ботйов,	Избрани	съчинения“	
(1926).

В	1950	г.	Ал.	Бурмов	и	Ст.	Божков	издават	„Хр.	Ботйов.	Съчинения.	
Автентично	издание“,	в	което	изцяло	е	запазен	Ботевият	правопис,	без	
каквато	и	 да	 е	 съвременна	 адаптация.	Най-сетне	през	 1976	 г.	 излиза	
първото	фототипно	издание	на	„Песни	и	стихотворения	от	Ботйова	и	
Стамболова“,	 което	отразява	правописно	 окончателната	редакция	на	
включените	в	него	стихотворения	на	поета.

Стремежът	към	приближаване	до	автентичната	редакция	на	Боте-
вата	поезия	обаче	по-скоро	е	спорадичен,	отколкото	—	плод	на	осъзнато	
убеждение,	че	трябва	да	се	запази	нейният	изконен	облик.	В	множество-
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то	издания	на	неговата	поезия	през	миналия	век,	пък	и	в	началото	на	
настоящия,	пълната	адаптация	на	Ботевия	правопис	към	съвременния	
се	възприема	едва	ли	не	като	нещо	съвсем	естествено.	Да	не	кажем,	че	
тя	отдавна	се	е	превърнала	в	правило	за	почти	всички	негови	редактори	
и	издатели.

Любопитно	 е	 обстоятелството,	 че	 с	 издаването	на	неговата	по-
езия,	 и	творческото	му	наследство	въобще,	 са	 се	 ангажирали	 едни	от	
най-известните	български	поети	и	писатели,	учени.	От	началото	на	XX	
век	досега	съставители	и	редактори	на	новоизлезли	сборници	с	Ботеви	
стихотворения,	освен	д-р	К.	Кръстев	и	Ал.	Бурмов,	са	били	Георги	Бакалов,	
Иван	Ст.	Андрейчин,	Людмил	Стоянов,	Боян	Пенев,	Георги	Цанев,	Иван	Ун-
джиев,	Николай	Жечев,	Петър	Динеков,	Веселин	Андреев,	Георги	Джагаров,	
Владимир	Голев,	Иван	Гранитски	и	др.

Огромен	принос	за	приближаването	ни	до	поетическото	творчество	
на	гениалния	поет	през	последните	години	има	неговият	талантлив	изсле-
довател	и	познавач	Илия	Тодоров.	В	своите	два	последователни	сборника	
„Христо	Ботев,	Стихотворения“	(1992)	и	„Автентичният	Ботев“	(1998)	
той	за	пръв	път	събира	и	публикува	всички	известни	редакции	на	неговите	
стихотворения.	Особено	ценно	е	първото	фототипно-наборно	издание	на	
Ботевата	поезия,	което	включва	подробна	литературно-библиографска	
справка	и	коментар	за	творбите	на	поета.

Кëеòâàòà íà 
Хрèсòî Бîòеâ, Нèêîëà 

Сëàâêîâ, Иâàí Дрàсîâ 
(1875 ã.)



14 ÏËÀÌÚÊ

Христо Ботев

ДЯКОН ВАСИЛ ЛЕВСКИ 
(стихотворение, невключено в „Песни и стихотворения“)

О, Ìàéêî ìîя, рîäèíî сâеòà,
çàщî òúé ãîрêî, òúé сêрúáíî ïëà÷еш?
Гàрâàíе è òè, ïòèöî ïрîêëеòà,
íàä ÷èé òàì ãрîá òúé ãрîçíî ãрà÷еш?

О, çíàя, çíàя, òè ïëà÷еш, ìàéêî,
çàòóé, ÷е òè сè ÷ерíà рîáèíя,
çàòóé, ÷е òâîяò сâещеí ãëàс, ìàéêî,
е ãëàс áеç ïîìîщ, ãëàс âîâ ïóсòèíя!

Пëà÷è! Тàì áëèçî äî ãрàä Сîфèя
âèäà àç сòúр÷è ÷ерíî áесèëî.
И òâîяò един сèí, Бúëãàрèéî,
âèсè íà íеãî... сúс сòрàшíà сèëà.

Зèìàòà ïее сâîéòà çëà ïесеí.
Вèõрîâе ãîíàò òрúíè â ïîëеòî.
И сòóä, è ìрàç — ïëà÷ áеçíàäежеí
íàâяâàò íà òеá, òеá íà сúрöеòî!

Гàрâàíúò ãрà÷è ãрîçíî, çëîâещî,
ïсеòà è âúëöè âèяò â ìúãëàòà;
сòàрöè сà Бîãó ìîëàò ãîрещî,
жеíèòе ïëà÷àò, ïèщяò äеöàòà.

Уìря òîé âе÷е! Юíàшêà сèëà
òâîéòе òèрàíе сêрèõà â çеìяòà!
О, ìàéêî ìîя, рîäèíî ìèëà,
ïëà÷è çà íеãî, êúëíè сúäáàòà!
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Венета Рашева Божинова

БОТЕВ И ВЕНЕТА1

За	интимния	живот	на	Ботев	до	 1875	 г.	 черпим	сведения	 само	от	
спомени	и	разкази	на	съвременници,	негови	другари	и	сподвижници,	които	
обикновено	се	използуват	от	биографите	му.	Той	не	е	оставил	дневник	и	
в	запазените	от	него	писма	и	други	материали	не	е	засягал	или	изповяд-
вал	свои	временни	или	по-трайни	увлечения.	Голямото	дело,	на	което	се	
е	посветил,	е	измествало	всичко	друго,	дори	и	личните	изживявания.	А	
непосредствената	и	единствена	негова	изповед	за	чувства	към	любима,	
за	бленувано	лично	щастие,	пречупени	обаче	от	неизменно	следвания	висш	
дълг	към	народ	и	отечество,	е	изляна	в	неувяхващата	му	поезия.

За	сърдечните	увлечения	на	Ботев	на	родна	земя	—	в	родния	му	Калофер,	
според	биографите	му	по	оставени	спомени	от	съвременници,	се	говори	за	
две	млади	българки	—	Параскева	Шушулова	и	Мария	Горанова.	И	двете	са	
сродници	на	Ботев	(Шушулова	по-далечна).	Шушулова	е	в	Калофер,	а	Горанова	
—	в	Карлово	през	1867	г.,	когато	той,	вече	20-годишен,	е	бил	учител	в	Калофер.

Но	за	връзката	му	с	Шушулова,	която	през	същата	година	е	била	учител-
ка	в	Калофер,	се	смята	по	различни	спомени	на	съвременници,	че	тя	не	ще	е	
надхвърляла	дружбата	между	двама	млади	интелигенти.	Ботев	се	срещал	с	
Шушулова,	разговарял	с	нея,	вземал	от	нея	руски	книги,	заедно	с	други	будни	
младежи	в	Калофер	се	събирали	и	правели	общи	разходки,	но	не	се	потвърждава	
със	сигурност,	че	между	тях	е	имало	някакво	по-дълбоко	сърдечно	увлечение.

С	по-голяма	убедителност	се	налага	мнението,	 че	 „първо	 либе“	на	
Ботев	е	била	Мария	(Мина)	Горанова.	С	нея	Ботев	е	в	близко	родство,	кое-
то	е	давало	възможност	те	да	се	сближат	още	като	деца,	когато	баща	
му	Ботьо	Петков		бил	учител	4	години	(до	1858	г.)	в	Карлово	заедно	със	
семейството	си.	А,	както	се	предполага	от	някои,	след	това	сестрите	
Елисавета	(Ека)	и	Мина	Горанови	са	учили	в	Калофер	при	Ботьо	Петков,	
при	когото	се	е	учил	и	Ботев.	Та	имало	е	условия	родствениците	отрано	
да	се	свържат	най-тясно,	да	се	породи	предюношеско	и	юношеско	влюбване	
между	16—17-годишния	Ботев	и	Мина,	която	е	с	2—3	години	по-малка	от	
него.	А	по-късно,	когато	Мина	се	връща	в	Карлово	от	Прага,	където	е	учила	
и	е	имала	възможност	да	доразвие	заложбите	си	в	областта	на	пеенето,	
тези	чувства	да	се	проявят	по-страстно	и	по-дълбоко.

Знае	се,	че	на	Мина	Ботев	посвещава	стихотворението	си	„Пристана-
ла“	(„Дума“,	бр.	4,	17	юли	1871	г.),	а	брат	Ј	Богдан	Горанов	„Борба“,	печатано	

1 Откъс от книгата „Внучката на Венета Ботева разказва за Ботевото семейство“
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в	същия	брой	на	„Дума“.	А	и	„До	моето	първо	либе“	—	„Ти	имаш	глас	чуден...“,	
и	либето	с	черни	очи	в	„На	прощаване“	подсещат	за	образа	на	Мина.

Но	младежките	увлечения	и	скритите	сърдечни	трепети	на	Ботев	са	
били	изместени,	особено	по-късно,	от	изцяло	завладялата	го	революцион-
на	дейност,	на	която	е	посветил	живота	и	перото	си.	А	пък	и	откъснат	
от	родното	място	и	средата,	в	която	е	„пораснал	и	първо	мляко	засу-
кал“,	прекарал	почти	целия	си	съзнателен	живот	в	чужбина,	в	несрета	и	
несгоди	от	различно	естество,	отдаден	на	голямата	идея	—	борбата	за	
освобождение	на	народа	си,	той	не	е	могъл	да	мисли	за	трайно	свързване	
с	жена	и	още	по-малко	за	женитба.	Но	това	продължава,	докато	на	пътя	
му	застава	жената,	любовта	към	която	изпълва	сърцето	му	и	която	му	
става	и	съпруга	—	В	Е	Н	Е	Т	А.

В Е Н Е Т А   Б О Т Е В А

За	мене	тя	 е	 любимата	ми	баба,	но,	 както	и	 за	 всички	българи,	 и	
младата	жена,	чийто	образ	изпъква	от	историческото	писмо,	писано	на	
„Радецки“	—	другарката	и	спътницата	на	Ботев	в	последните	месеци	от	
живота	му.

Венета	Стоянова	Минчева	Везирева	е	родена	във	Велико	Търново	през	
1847	г.	За	баща	Ј	Стоян	Минчев	Везирев,	търновски	търговец,	нямаме	
много	сведения.	Бил	е	заможен	човек	и	чрез	брака	си	се	свързва	с	друго	
заможно	 семейство,	 от	което	произхожда	майката	на	Венета,	 дядо	Ј	
Пенчо	Рашев.	По	занятие	кожухар,	Пенчо	Рашев	бил	измежду	заможните	
търновски	занаятчии	и	дълго	време	градски	бирник.

За	детството	и	моминските	години	на	Венета	не	са	ни	много	вести-
те.	Пък	и	какво	можеше	тя	да	разказва	за	ранната	си	младост,	когато	
по-късните	преживявания	са	изместили	всичко	друго	и	за	които	винаги	
и	тя,	и	другите	са	предпочитали	да	говорят.	Като	всяко	момиче	и	тя	
е	трябвало	според	патриархалните	традиции	да	се	готви	да	бъде	дома-
киня	и	майка.	Пак	по	тогавашните	разбирания	на	момичето	не	е	било	
необходимо	и	школско	учение	и	тя	е	останала	без	образование.	Но	отпосле	
средата,	в	която	е	живяла,	и	всички,	които	са	я	заобикаляли,	са	повлияли	
да	се	проявят	и	развият	духовни	способности	у	нея.

А	и	за	моминство	в	пълен	смисъл	на	думата	при	тогавашните	стро-
ги	нрави	не	може	да	се	говори,	 защото	и	то	е	прекъснато	много	рано.	
Тя	е	трябвало	да	се	омъжи	на	17	години	(през	1864	г.)	и	не	по	свой	избор	и	
сърдечно	влечение,	а	по	избора	на	родителите	Ј.	Задомили	я	за	богатия	
търговец	Дончо	Стефанов	Петров,	когото	родителите	харесвали.	Той	бил	
„прибран	човек,	не	се	губел	по	механите“	като	други	мъже.	От	гледище	
на	родителите	жената	е	трябвало	да	бъде	предоволна	от	този	избор.	И	
наистина	семейството	живеело	не	само	добре,	но	дори	и	охолно.	Дончо	
Петров	бил	сарафин	и	печелел	достатъчно.	Но	у	младата	жена	доста	рано	
в	брачните	години	нещо	се	прекършило.	Само	материалното	благополучие	
не	е	могло	да	я	изпълни	със	задоволство	и	със	сляпа	покорност	към	госпо-
даря	на	дома.	А	в	нейните	очи	той	наистина	бил	пълновластен	господар,	
човек	с	„ориенталски	дух“,	както	някога	са	се	изразявали	за	такива	лица	
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и	характери.	Той	се	отнасял	с	жена	си	като	„някаква	си	там	ханъма“.	Не	
споделял	нищо	с	нея	и	ако	Венета	със	страх	го	е	запитвала	за	нещо	около	
работите	му,	той	троснато	Ј	отговарял	„да	не	се	бърка	в	мъжките	ра-
боти	и	да	си	гледа	тенджерите“.	Дончо	Петров	е	бил	наистина	с	тежък	
характер,	несговорчив,	мълчалив,	затворен	в	себе	си.	Както	и	да	се	мъчела	
да	му	угоди	младата	съпруга,	той	винаги	недоволствувал.	„Сърцето	му	
беше	студено“	—	казваше	за	него	баба	ми	Венета.

Но	нима	в	онова	време	той	е	бил	единственият	мъж,	който	се	е	от-
насял	така	с	жена	си?	За	колко	много	други	е	разказвано,	че	са	проявявали	
още	по-голям	деспотизъм	в	семейството	си,	но	че	съпругите	са	носели	
безропотно	такъв	семеен	хомот,	стига	само	да	са	били	материално	осигу-
рени.	Венета	обаче	не	е	могла	да	се	помири	с	отношението	му	към	нея.	Тя	
отрано	е	проявила	характерна	у	нея	черта	да	пази	човешкото	в	женското	
си	достойнство,	да	не	се	оставя	да	бъде	третирана	като	„ханъма“,	да	
се	измъчва	от	мисълта,	че	между	нея	и	съпруга	Ј	не	се	е	създала	духовна	
връзка,	която	е	най-главна	предпоставка	за	добър	семеен	живот.	Дори	и	
когато	година	след	брака	им	се	ражда	син	им	Димитър,	мъжката	рожба,	
която	тъй	силно	радва	и	нея	като	всяка	майка,	и	мисълта,	че	детето	ще	
расте	при	добри	условия,	дори	и	тогава	тя	не	е	могла	да	се	помири	с	по-
ложението	си	на	безропотна	зависимост	от	мъжа.	Тя	търпяла,	мълчала,	
също	затворена	в	себе	си,	но	накрай	не	издържала	и	стигнала	до	твърдото	
решение	да	се	раздели	с	мъжа	си.

Но	да	се	реши	на	такава	смела	постъпка	в	онова	време,	при	тогаваш-
ните	нрави	и	пълна	зависимост	на	жената	от	мъжа,	тя	е	имала	упование,	
че	ще	намери	опора	о	вуйчо	си,	букурещкият	владика	Панарет	Рашев.	Брат	
Ј	Кирил	забягнал	млад	в	Русия,	взел	руско	поданство,	се	обаждал	на	своите	
само	от	време	на	време.	А	владиката,	освен	писма,	често	им	изпращал	
пари	и	армагани.	На	няколко	пъти	той	канил	Венета	да	му	гостува	със	
сина	си,	но	Дончо	Петров	не	искал	и	да	чуе	да	пусне	жена	си	„да	се	шляе“	
из	Букурещ.

Майка	Ј	знаела,	че	дъщеря	Ј	не	е	щастлива	в	брака	си,	но	на	оплаква-
нията	Ј	отговаряла,	че	такъв	Ј	е	бил	късметът,	че	това	си	е		женското	
тегло	и	че	имало	и	по-лошо.	Когато	Венета	Ј	съобщила	непоколебимото	си	
решение	да	напусне	мъжа	си,	майката	не	само	че	не	дала	съгласието	си	за	
това,	но	започнала	да	я	увещава	да	остане	при	него.	Знае	се,	че	в	такива	
случаи	майките	по	онова	време	са	съдили	дъщерите	си	да	не	помислят	
дори	за	подобно	нещо,	като	са	употребявали	заплахи	и	всички	средства,	
за	да	преломят	волята	и	намерението	на	дъщерите	си.	А	Венетината	
майка	не	е	могла	да	стори	нищо	повече	от	това	да	моли	настоятелно	
дъщеря	си	да	не	прави	тази	неразумна,	според	нея,	стъпка	в	живота	си.	
Накрай	решила	да	я	пусне	да	замине	при	вуйчо	си,	като	смятала,	че	той	
ще	я	вразуми	и	тя	отново	ще	се	върне	при	мъжа	си.	Но,	както	ще	се	види	
по-нататък,	останала	излъгана.

Тук	трябва	да	се	поправи	една	неточност,	проникнала	в	някои	изслед-
вания	във	връзка	със	семейството	на	Ботев,	поддържана	като	възможна	
версия	до	последно	време,	че	Венета	отишла	с	малкия	си	син	в	Букурещ	
след	 смъртта	на	мъжа	 си.	Причината	 за	това	 е	писаното	от	Захари	
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Стоянов,	че	„Венета	е	родом	от	Търново,	гдето	била	женена	по-напред	за	
друг	мъж,	Дончо	Петков	тютюнджията,	който	се	поминал	и	тя	отишла	
в	Букурещ	при	вуйка	си“	(З.	Стоянов,	Христо	Ботев.	Опит	за	биография,	
Русе,	1888,	стр.	257—258),	а	по-нататък	повтаря,	че	Венета	била	вдовица,	
когато	отишла	в	Букурещ.	Вижда	се,	че	той	променя	името	на	мъжа	Ј,	
занятието	му	и	говори,	че	той	бил	починал.

Ония,	които	се	позовават	на	това	твърдение	у	З.	Стоянов,	изтъкват,	
че	при	написването	на	биографията	на	Ботев	той	е	вземал	сведения	и	от	
съпругата	му	Венета,	което	наистина	е	така.

Не	знаем	точно	кои	и	какви	сведения	е	дала	Венета	на	З.	Стоянов	и	
дали	тя	му	е	казала,	че	е	отишла	в	Букурещ	след	смъртта	на	мъжа	си.	
След	като	излязла	книгата	му	—	биографията	на	Ботев,	той	Ј	е	подарил	
един	екземпляр	с	автограф:	„На	госпожа	Венета	Ботева	почетен	дар	от	
автора“	(подпис	и	дата).	Този	екземпляр	сега	не	може	да	се	издири.

Трябва	да	имаме	пред	вид	на	какви	изпитания	е	била	подлагана	жена-
та	на	Ботев	след	връщането	си	в	Търново,	какви	критики,	не	пощадили	и	
нея,	са	били	отправяни,	когато	се	е	обсъждало	в	Народното	събрание	да	
Ј	бъде	отпусната	пенсия,	и	при	други	случаи,	за	да	разберем	желанието	
на	З.	Стоянов	да	не	„налива	масло	в	огъня“,	да	не	дава	храна	на	мълвата	
и	клюката,	които	при	тогавашните	нрави	са	имали	най-често	пакостно	
отражение.	Та	дори	и	да	е	знаел	нещата	в	действителност,	както	ги	е	
научил	от	нея	или	от	други	съвременници,	той	не	е	искал	те	да	бъдат	
изнесени	в	книгата	му	от	1888	г.	Тази	деликатност,	както	и	ред	други	
съображения,	да	не	бъде	подхвърляно	на	изпитания	семейството	на	Бо-
тев,	както	изглежда,	са	го	карали	в	ущърб	на	истината	да	представи	
отиването	на	жената	като	вдовица	в	Букурещ.

Всъщност	Дончо	Петров,	като	разбрал,	че	тя	вече	няма	да	се	върне	
при	него,	по-късно	се	оженил	повторно	за	търновка,	от	която	имал	три	
деца.	Едната	от	двете	му	дъщери	е	Стефана,	омъжила	се	за	артиста	
Стефан	Гандев	от	Жеравна,	станала	и	тя	артистка,	която	е	майка	на	
професора	в	Софийския	университет	д-р	Христо	Гандев	и	която	сега	е	
86-годишна	и	живее	в	София.	А	Дончо	Петров	е	починал	в	1907	г.

Но	да	се	върнем	към	разказа	си,	за	да	проследим	по-нататък	живота	
на	Венета	след	отиването	Ј	в	Букурещ.

Въпреки	волята	на	майка	си	един	ден,	когато	Дончо	Петров	отсъс-
твувал	от	Търново	по	работа,	младата	му	жена	грабнала	бохчичката	си	
с	най-необходимите	Ј	вещи,	взела	тригодишния	си	син	Димитър,	прос-
тила	се	със	склонилата	да	я	пусне	майка,	която	я	изпратила	до	прага	
на	къщата.	Благословила	я	и	Ј	пожелала	„на	добър	път“,	и	се	озовала	в	
Букурещ.	Това	е	станало	към	края	на	1868	г.	Тук	са	я	очаквали	нови,	но	не	
големи	неприятности.	Помърморил	вуйчо	Ј,	владиката	Панарет	Рашев,	
че	е	оставила	мъжа	си,	но	се	съгласил	да	остане	да	живее	при	него.	Размис-
лил	е	може	би,	че	и	за	нея,	и	особено	за	сина	Ј	не	е	щяло	да	бъде	по-добре	
в	поробената	родина,	отколкото	тук	в	свободна	страна.	А	направил	си	
е	може	би	и	„тънката	сметка“,	че	вече	шейсетгодишен,	ще	предпочете	
свой	човек	—	сестриницата	си	да	води	домакинството	му,	вместо	да	го	
остави	в	чужди	ръце	и	най-вече,	че	тя	ще	държи	ключовете.
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Панарет	Рашев	(със	светско	име	Панайот)	е	роден	в	Търново	през	1808	
г.,	където	е	получил	началното	си	образование.	Подкрепен	от	благодетели	
и	от	принц	Александър	Гика,	тогавашния	управител	на	Влахия,	той	про-
дължил	образованието	си	в	Румъния,	където	изучил	гръцки	и	румънски	език,	
а	по-сетне	бил	изпратен	на	учение	в	Атина	и	Париж.	Бил	за	малко	време	
учител	в	Търново,	след	което	преминал	в	Цариград,	където	отначало	бил	
учител,	а	после	дякон	при	патриаршията.	През	1854	г.	бил	ръкоположен	
за	Погонянски	митрополит	в	Букурещ.	В	1863	г.	се	отказал	от	гръцката	
патриаршия	и	с	помощта	на	Христо	Георгиев	избягнал	наказанието	от	
Цариград,	останал	в	Букурещ	като	български	митрополит,	какъвто	бил	до	
края	на	живота	си.	Дал	по-голяма	част	от	парите	за	купуване	на	къщата,	
в	която	живял	и	в	която	заемал	горния	етаж,	а	в	долния	се	помещавало	
българското	училище	в	Букурещ.	Починал	е	през	1887	г.	и	бил	погребан	в	
църквата	„Св.	Константин“	в	Търново.

Панарет	Рашев	 бил	много	 богат,	 но	 не	 бил	 скъперник,	 а	 харчел	 с	
широка	ръка.	Под	крилото	му	майката	и	детето	заживели	така,	както	
едва	ли	другаде	биха	могли	да	живеят.	Вуйчото	облякъл	сестриницата	
си	в	„кадифе	и	коприна“,	а	и	към	Димитър	се	отнасял	с	обич.	Той	пък	бил	
кротко	и	послушно	момченце.

В	богато	обзаведената	митрополия	имало	много	прислужници,	кочи-
яш,	каляска,	коне.	На	трапезата	се	слагали	обилни	и	вкусни	ястия;	обичал	
дядо	владика	да	си	похапва,	но	и	да	гощава.	Не	се	минавало	и	ден	без	гости	
на	трапезата.	Разбира	се,	те	са	били	заможни	и	богати	хора	от	българ-
ската	емиграция	в	Букурещ,	а	и	знатни	румънци	и	духовни	лица	с	висок	
сан.	Венета	по	цял	ден	„не	подгъвала	крак“,	а	нейната	ръка	се	чувствувала	
навред;	сръчна	и	с	вроден	вкус,	с	усет	и	умение	да	подрежда,	тя	създава	
приятна	и	приветлива	обстановка	и	атмосфера	у	дома	си.	Такава	съм	я	
запомнила	и	аз	от	най-ранно	детство.

Не	мога	без	особено	умиление	да	си	спомня,	че	макар	да	беше	вече	стара	
жена,	чийто	образ	е	все	още	пред	мен,	как	всяка	сутрин	тя	приготвяше	
застлана	 със	 снежнобяла	покривка	маса,	 поставяше	на	нея	 лъснатия	
като	златен	самовар,	нареждаше	стъклените	чаши,	в	които	ни	наливаше	
ароматен	чай,	запарен	и	приготвен	с	всички	изисквания,	преди	да	бъде	
поднесен.	След	като	майка	ми	беше	починала,	баба	Венета	отново	съживи	
осиротелия	дом	и	внесе	в	него	топлина	и	уют.	Могло	ли	е	тези	Ј	качества,	
които	тя	е	доразвила	при	стоенето	си	в	Букурещ,	да	не	оцени	вуйчо	Ј,	за	
когото	с	времето	е	станала	повече	от	необходима	и	той	я	е	обградил	с	
още	по-голямо	внимание.

А	каква	беше	тя?	Какъв	портрет	може	да	Ј	се	направи	и	да	се	разкрият	
основните	черти	в	характера	Ј.	Когато	моят	живот	започваше,	тя	вече	
беше	прехвърлила	петдесет	и	пет	години.	За	младините	Ј	и	за	нея	през	
цялото	време,	преди	да	я	видя,	мога	да	съдя	само	по	спомените,	които	ми	
е	доверявала,	и	по	онова,	което	са	писали	други	за	нея.

З.	Стоянов	пише,	че	тя	била	„не	дотолкова	хубавица“.	Обикновено	при	
такива	случаи	за	жени,	към	които	биографът	е	добре	разположен,	дори	и	
да	не	намира	нещо	изключително	в	образа	им,	предпочита	да	говори	като	
във	фолклора,	че	са	„хубави“,	 „хубавки“	и	пр.	А	за	нея	той	не	е	искал	да	
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преувеличава,	а	направо	е	отсъдил	—	„не	дотолкова	хубавица“.	Дали	това	
е	така,	можем	да	съдим	по	портрета	Ј	от	1869	г.	Лице	наистина,	което	
не	поразява	с	нещо	рядко	или	необикновено,	спокойно	и	почти	момичешко,	
лицеизраз	без	нагласа	и	преднамерено	позиране,	общи	черти,	благоприятни	
за	ония,	които	обичат	да	гадаят	по	тях	за	духа	и	характера	на	човека,	
лице,	което	не	оставя	неблагоприятно	впечатление	и	у	ония,	които	при-
дирчиво	се	вглеждат	в	него.	Портретите	Ј	от	по-късно	време	допълват	
тези	представи.	Самата	тя	харесваше	хора	с	кестеняви	коси	и	кафяви	
очи	като	нейните.

Тя	беше	стройна,	но	не	много	висока.	С	правилно	сложен	и	гъвкав	стан,	
пъргава,	чевръста,	а	и	сръчна,	тя	не	се	е	спирала	пред	никаква	трудна	
домакинска	работа	и	за	всичко	е	намирала	време	и	сили.	Тези	качества	тя	
беше	запазила	и	в	късната	си	възраст,	преди	да	я	налегнат	последните	
старчески	години.	А	с	проницателния	си	поглед	виждаше	всички	и	всяваше	
респект.

По	характер	тя	беше	корава	българка	и	сърцата	жена.	Не	беше	сту-
дена	и	ни	най-малко	не	беше	затворена	за	чуждото	страдание	и	нещастие,	
но	беше	строга,	дори	сурова,	когато	и	на	нас	даваше	урок	по	възпитание.	
Не	беше	словоохотлива,	мразеше	хвалбите	и	празнодумството.	Не	обичаше	
преструвките	и	глезотиите.

У	баба	Венета,	не	само	според	нас,	а	и	по	преценка	на	търновци	и	други,	
които	са	я	познавали,	имаше	живо	социално	чувство,	засилено	и	доразвито	
след	съвместния	Ј	живот	с	Ботев.	И	когато	е	била	материално	добре,	и	
когато	е	живяла	в	оскъдица	и	лишения,	тя	е	била	отзивчива	към	всеки,	
който	е	изпитвал	нужда	или	е	страдал,	и	с	каквото	е	могла,	и	доколкото	
е	могла,	обичала	да	помага	на	другите.

Изпитала	разкоша	при	вуйчо	си,	тя	не	беше	суетна	нито	по	отно-
шение	на	начина	на	живот,	нито	в	обноските	си	и	излишното	труфене.	
Но	да	реди	всичко	с	вкус,	както	вече	споменах	и	както	на	много	места	ще	
подчертая,	да	се	облича	с	вкус	и	по	прилика,	тази	Ј	черта	беше	неизменна	
същина.

Беше	винаги	спретната,	когато	стоеше	в	къщи,	а	когато	излизаше	
„между	хората“,	на	кадифеното	Ј	контошче	и	богато	надиплената	рокля	
от	тежка	матова	коприна	не	трябваше	да	има	нито	косъмче.	Аз	съм	ро-
дена	и	израсла	в	София	и	се	учудвах	защо	баба	ми	не	ходи	с	шапка,	както	
бабите	на	моите	съученички,	а	връзваше	на	главата	си	кърпа,	като	всички	
стари	жени	от	народа.	Когато	веднъж	я	запитах	защо	не	носи	шапката	
си,	която	знаех,	че	има,	тя	ми	разказа,	че	тя	Ј	е	била	купена	в	Женева	
от	леля	ми	Иванка,	когато	баба	ми	и	баща	ми	ходили	да	я	видят	поради	
нейно	заболяване.	И	допълни,	че	тогава	носила	тази	шапка,	защото	била	
по-млада	и	била	щастлива	между	двете	си	„най-добри	от	добрите	деца“.	
А	че	вече	била	стара,	скръбна	и	не	било	прилично	да	се	кичи	с	шапки.	И	
не	пропусна	да	ми	напомни,	че	и	аз	ще	остарея	като	нея	някой	ден,	и	ми	
даде	поръка	да	„остарея	прилично“	и	да	се	обличам	според	възрастта	си.

Но	да	продължа	разказа	си	за	времето	до	запознаването	Ј	с	Ботев	
според	нейните	разкази,	спомени	на	баща	ми	и	с	поглед	назад	по	оскъдни	
сведения	от	биографи,	изследвачи	на	Ботев.
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Следващите	четири-пет	години	протичат	спокойно	за	нея	и	Димитър	
и	ден	по	ден	се	изнизват.	Тя	неуморно	и	с	умение	ръководи	голямото	до-
макинство	на	вуйчо	си.	А	той,	както	казах,	е	много	доволен	от	нея	и	към	
сина	Ј	проявява	голямо	„благоволение“.	Доволна	и	щастлива	била	Венета,	
че	син	Ј	расте	край	нея	и	че	нищо	не	му	липсва.	Когато	той	навършил	7	
години,	бил	записан	в	румънско	училище,	както	пожелал	владиката.	До-
като	Венета	била	в	Букурещ,	починала	майка	Ј,	а	баща	Ј	се	бил	поминал	
по-рано,	още	когато	била	в	Търново.

Тогава	Венета	е	в	най-хубавите	години	за	всяка	млада	жена,	в	които	
тя	не	е	безразлична	към	повече	или	по-малко	тревожни	мисли	за	личен	жи-
вот,	за	лично	щастие.	Но,	улисана	във	всекидневната	си	работа	и	грижи	за	
детето	си,	не	е	дала	да	се	разбере,	че	има	право	да	даде	воля	на	чувствата	
си.	Тя	е	оставала	безразлична	към	средата,	в	която	се	е	движел	вуйчо	Ј	
и	на	тези,	с	които	се	е	събирал	—	хора	„тежки“	и	в	напреднала	възраст.	
Чужди	Ј	са	били	техните	делови	или	делнични	разговори	на	банални	теми.

Но,	 доброволно	приела	този	начин	на	живот,	тя	не	 е	 проявявала	
неблагодарство	и	се	е	помирявала	до	момента,	в	който	спонтанно,	но	
всеотдайно	е	показала,	че	не	е	угаснал	пламъкът	в	сърцето	на	жената.	
Идва	преломният	момент	в	живота	Ј,	който	ще	я	тласне	в	съвсем	друга	
посока	и	ще	изиграе	решителна	роля	в	бъдеще	за	нея	и	за	децата	Ј.

Детето	Ј	в	румънското	училище	учи	уроците	си	и	играе	с	другарчета	
румънчета.	Но	нали	в	долния	етаж	на	дома	се	учат	български	деца	от	
учители	българи.	Димитър	обичал	в	свободно	време	да	разговаря	и	играе	
с	тях	и	се	чувствувал	като	в	родна	среда.	Всеки	път,	щом	се	откъсне	от	
къщи,	ако	те	са	на	двора,	той	е	при	тях.	А	това	радвало	и	майката.

През	септември	1874	година	в	училището	идва	нов	учител.	Раздвижват	
се	учениците,	те	се	срещат	с	„много	строг	даскал“,	но	добър	преподавател,	
който	ги	учи	на	неща	извън	уроците.	И	децата	го	обичали.	Тази	промяна	
в	долния	етаж	намира	отзвук	по	различен	начин	и	в	горния	етаж.	Всеки	
от	обитателите	му	различно	ще	посрещне	вестта	за	новия	учител	—	де-
тето	по	разказите	за	него	на	българските	ученици,	майката	отначало	
с	нескрито	любопитство	да	го	опознае,	владиката	—	знае	се	как!	Защото	
новият	учител	се	казва	Христо	Ботев.

Нали	 неведнъж,	 като	 виден	 представител	 на	 „Добродетелната	
дружина“,	Панарет	Рашев	 е	 бил	нападан	от	революционното	крило	на	
българската	емиграция.	Колко	пъти	в	хумористичния	вестник	„Тъпан“	
(1869—1870),	в	чието	редактиране	е	вземал	участие	и	Ботев,	в	„Будилник“,	
хумористичния	вестник,	издаван	от	Ботев	(1873),	в	Каравеловия	„Неза-
висимост“	(1873—1874)	е	бил	прицел	на	безпощадни	нападки,	в	които	не	го	
щадял	и	Ботев,	като	го	карикатурял	и	му	прикачвал	различни	епитети!	
За	това	е	знаела	и	сестриницата	му,	намирали	се	и	„злодумци“,	от	които	
научавала	за	всичко,	което	се	пишело	за	вуйчо	Ј.	И	по-късно	ще	разказва	
на	З.	Стоянов	как	владиката	се	е	дразнел	от	онова,	което	се	пишело	срещу	
него,	и	как	е	реагирал.

„Колко	е	той	видял	и	патил	от	бъдещия	своя	зет,	пише	за	него	З.	Сто-
янов.	Какви	скандални	истории	е	дигал	той	отгоре	му.	Един	път	без	време	
го	накарал	да	избяга	от	Букурещ	във	Виена.	Племенницата	му	Венета,	
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съпруга	по-после	на	Ботйова,	разказва,	че	когато	дядо	Панарет	получавал	
вестниците	на	Каравелова,	а	по-после	на	Ботойова,	три	пъти	хвърлял	
вестника	и	пак	го	земал.	Вечерта,	каквито	добри	ястия	и	да	имало,	той	
не	харесвал	нищо.“

Младата	жена	нямала	причина	да	ненавижда	вуйчо	си;	към	нея	той	
бил	 винаги	 внимателен	и	щедър.	А	проявявал	милосърдие	 и	 към	други.	
В	нейните	очи	той	бил	благ	човек,	не	викал,	не	хокал,	винаги	изслушвал	
оплакванията	на	хората	и	намирал	думи	да	ги	утеши,	давал	и	пари	на	
сиромаси.	Разбира	се,	и	той	като	всеки	човек	имал	слабости.	Обичал	да	
си	угажда	и	да	живее	нашироко.

По-късно,	когато	се	запознава	с	неволята,	но	и	с	пламенния	дух	на	хъ-
шовете	и	с	Ботев,	и	когато	живее	с	него,	тя	добре	разбира,	че	нападките	
срещу	владиката	не	са	отправяни	само	към	личността	му,	а	че	са	извикани	
от	сблъскването	на	две	идеологии,	на	„стари“	и	„млади“,	които	с	различни	
средства	и	по	различен	начин	са	работили	за	национално	освобождение.

Скрити	за	нас	остават	запознаването	на	Венета	с	Ботев	и	първите	
им	срещи.	На	мене,	малката	Ј	внучка,	по-късно	девойка,	тя	не	е	разказва-
ла	за	това,	не	е	откривала	първите	си	сърдечни	трепети	по	него	и	пред	
никого	от	близките	си.	И	тя	като	всяка	жена	до	смъртта	си	е	пазила	
някои	спомени,	които	не	е	споделяла	с	никого,	за	да	не	наруши	обаянието	
от	тях	и	да	не	подхранва	чуждото	любопитство	към	съкровени	за	нея	
чувства	и	изживявания	в	младостта	Ј.

Запознанството	им	е	станало,	когато	Ботев	е	бил	учител	в	българско-
то	училище	в	Букурещ.	Предават	се	различни	спомени,	някои	с	претенция	
за	разказани	от	нея,	че	на	един	празник,	когато	владиката	по	обичай	след	
църковната	служба	приемал	гости	от	българската	колония	в	Букурещ,	
дошъл	и	Ботев.	В	този	ден	и	самата	Венета,	пременена,	поднасяла	сладко	
и	кафе	на	гостите.	В	един	момент	погледите	им	се	срещнали	и	пламен-
ният	поглед	на	Ботев	към	нея	решил	съдбата	им.	Или	според	други,	че	
когато	тя	минавала	край	печатницата	на	Каравелов,	Ботев,	който	седял	
с	другари	пред	нея,	се	заглеждал	у	владишката	сестриница	и	че	един	ден	
я	настигнал,	обяснил	Ј	се	и	оттогава	започнала	сърдечната	им	връзка.

Но	във	всички	подобни	сведения,	различни,	неточни	или	със	свободни	
притурки,	единодушно	се	подчертава	взаимната	любов	на	Ботев	и	Венета	
още	от	първите	им	срещи.	Тя	не	отслабва,	а	се	усилва	още	повече	през	
време	на	краткия	ми	семеен	живот	и	отеква	все	така	дълбока	и	пламенна	
в	писмото	на	Ботев	от	„Радецки“.

Малко	трябва	на	младото	сърце,	за	да	се	запали.	Един	поглед,	един	
жест,	две	думи,	казани	случайно	или	многозначително,	могат	да	вземат	
главата	на	единия	и	на	другия	или	и	на	двамата.	А	може	ли	да	се	устои	
на	обаянието,	което	е	излъчвал	Ботев	с	цялата	си	осанка	и	духовна	мощ?

С	малко	отклонение	да	кажем	няколко	думи	за	физическия	му	образ.	
Той	тъй	много	се	е	вдълбал	в	съзнанието	на	всеки	българин,	че	не	е	необ-
ходимо	да	се	описва	в	подробности.	Но	по	определения	от	различни	лица,	
от	З.	Стоянов,	от	Ботеви	сподвижници,	четници,	близки	и	приятели	са	се	
появили	някои	противоречия,	с	които	да	оставим	да	се	занимават,	както	
това	правят,	изследвачите	на	Ботев.
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Жената,	у	която	женските	способности	да	долавя	и	задържа	трайно	
образи,	особено	на	любим	човек,	с	когото	е	живяла,	най-вярно	може	да	го-
вори	за	Ботев.	Както	е	казал	баща	ми	Димитър	Рашев	на	един	журналист	
в	трийсетте	години,	„само	тия,	които	са	живели	непосредствено	с	него,	
могат	да	дадат	истинска	картина	на	живота	му“.

Спомените	на	баба	ми	за	образа	и	личността	на	Ботев,	за	които	ще	
се	споменава	и	по-нататък,	съвпадат	с	едни	от	направените	от	съвре-
менниците	му,	а	отричат	други.	Тя	потвърждаваше	казаното	от	Ст.	
Заимов	(вж.	Ал.	Бурмов,	Ботев	през	погледа	на	съвременниците	си,	С.,	1945,	
стр.	80—81)	и	други,	че	е	бил	висок,	строен	(но	не	с	исполински	ръст),	не	
е	бил	пълен,	със	здраво	телосложение	и	гъвкаво,	с	ръце	развити	и	силни;	
изобщо	той	е	силен	физически,	пъргав,	подвижен.	Имал	е	широки	плещи	
и	 „когато	 заставаше	на	 вратата,	 изпълваше	я	цялата“,	 казваше	баба	
ми.	А	косите,	брадата	и	мустаците	му	тъмнокестеняви,	дори	„рижи“,	
брада	и	мустаци	—	възредки,	очи	също	—	тъмнокафяви,	големи,	дълбоки,	
поглед	—	очароващ.	Нос	—	малко	изгърбен	в	горната	част.	Глас	—	гърлест,	
който	внушава,	и	слово,	което	завладява.	Образ	изцяло	пленителен.	„А	и	
мъчен	за	разбиране,	но	все	пак	го	разбирах	и	той	знаеше	това;	огън	сякаш	
излъчваха	очите	му,	когато	заговореше,	винаги	ми	се	струваше,	че	има	
нещо	свръхчовешко	у	него“,	завършваше	унесена	баба	и	тия	Ј	думи	са	се	
врязали	дълбоко	в	паметта	ми.

Докато	Ботев	бил	в	училището,	в	сърцето	на	Венета	се	разгаря	лю-
бов,	която	дотогава	тя	не	била	изпитвала	и	която	все	по-пълновластно	
я	завладявала.	Но	заедно	с	това	у	нея	заговорва	и	българката,	проявява	се	
с	всичка	сила	и	дълбоко	вроденото	майчино	чувство,	но	вече	не	само	към	
детето	Ј,	а	и	към	един	зрял	мъж	на	нейна	възраст	или	по-голям	от	нея.

От	всички	съвременници	се	знае,	че	Ботев	душата	си	е	давал	за	хъ-
шовете,	че	с	тях	е	поделял	всяка	пара,	че	бил	готов	да	гладува	и	да	даде	
залъка	от	устата	си,	стига	да	може	поне	с	малко	да	задоволи	нуждите	и	
глада	им.	Поддръжник	на	тактиката	за	помощ	на	въстанието	с	чети	и	
отвън,	той	скъпи	всеки	български	емигрант,	който	при	даден	знак	е	бил	
готов	да	тръгне	за	родината	и	да	пролее	кръвта	си	за	нея.

Той	не	останал	безразличен	към	младата	жена,	споделя	любовта	Ј,	
отвръща	на	чувствата	с	нежност.	Когато	тя	разбира	теглото	на	хъшо-
вете,	за	които	той	непрестанно	мисли	и	говори,	тя	започва	скрито	от	
владиката	да	носи	за	тях	нещо	за	ядене	или	чорапи,	ризи	и	други.	Гриже-
ла	се	да	поддържа	чисти	и	спретнати	и	дрехите	на	Ботев.	А	това	още	
повече	засилва	обичта	на	Ботев	към	нея.	Да	си	припомним	тук	думите	
на	З.	Стоянов	в	биографията	му	за	Ботев:	„...	Ботев	обикнал	тая	жена	
заради	нейния	добър	характер,	за	симпатията	Ј	към	него	и	към	голите	
му	другари	хъшлаци.“

Но	сестра	Ј	Мариола,	която	също	е	живяла	известно	време	при	вуйчо	
си,	както	говори	внучката	Ј	Мария	Паскалева,	разказва,	че	Ботев	бил	луд	
по	Венета.

Не	остават	обаче	тайна	за	владиката	и	помощта,	която	е	оказвала	на	
хъшовете,	и	срещите	Ј	с	Ботев,	с	когото	вече	се	разбрала,	че	ще	се	задоми.	
Когато	Ботев	напуснал	училището	през	ноември	1874	г.,	тя	не	прекъсва	
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връзката	с	него	и	не	спира	да	дава	на	хъшовете	храна	и	дрехи.	Водена	от	
родолюбие	и	изпълнена	с	жал	за	обреклите	се	на	лишения	хъшове,	когато	
при	мисълта	за	тях	залците	започнали	да	Ј	пресядат,	тя	без	да	му	мисли	
какво	би	станало,	ако	владиката	научи,	започнала	да	отделя	от	храната,	
която	се	приготвяла	в	дома,	и	тайно	да	я	праща	по	доверен	човек,	слуга	в	
митрополията.	Но	станало	така,	че	тъкмо	този	„доверен“	човек	преста-
нал	да	изпълнява	нарежданията,	които	били	негови	задължения,	„вирнал	
глава“,	защото	знаел	тайната	Ј,	и	тя	се	скарала	с	него.	Озлобен,	той	ще	
издаде	всичко	на	владиката.

Но	дали	доносът	е	излязъл	само	от	прислугата?	Намесили	се	и	външни	
„доброжелатели“,	които	били	много	„загрижени“	за	доброто	на	владиката	
и	за	държането	на	сестриницата	му.	Тук	се	вместват	имената	на	два-
ма	българи,	известни	дейци	в	създалите	се	групировки	сред	българската	
емиграция	в	Букурещ:	единият	Маринчо	Бенли	(М.	Бенлиов),	виден	член	на	
Добродетелната	дружина	от	групата	на	„старите“,	но	все	пак	ползуващ	
се	с	уважение	и	сред	привържениците	на	младата	партия,	другият	Иван	
Грудов,	 принадлежащ	към	крилото	на	 либералната	буржоазия,	 член	на	
ТЦБК	и	на	други	организации	на	българската	емиграция	в	Румъния.	М.	
Бенли,	подпомогнат	по-после	от	Грудов,	 започва	да	отправя	най-силни	
нападки	срещу	Венета,	поводът	за	които	не	е	напълно	изяснен.	Но	тя	не	
се	стреснала	от	злословията	им.	Когато	вуйчо	Ј	дълго	време	отсъству-
вал	от	Букурещ	и	бил	във	Виена,	тя	му	изпраща	предълго	писмо,	с	което	
не	само	се	отбранява,	но	му	и	подсказва,	че	двамата	не	са	негови	добро-
желатели	и	че	не	се	водят	от	добри	намерения.	Това	писмо,	за	което	по	
почерка	и	други	данни	се	съди,	че	е	писано	или	от	самия	Ботев,	или	от	
брат	му	Стефан	Ботев,	е	изпълнено	с	голяма	горчивина	и	с	несдържани	
гневни	чувства.	Като	разбира,	че	М.	Бенли	се	готви	да	отиде	във	Виена	
при	вуйчо	Ј,	тя	бърза	да	го	предварди	от	злодумства,	които	могат	да	я	
злепоставят	пред	него.

В	това	писмо	проличава	характерната	за	Венета	черта	—	твърдост-
та	Ј	да	противостои	на	клевети	и	да	се	отбранява	срещу	тях.	Това	тя	
ще	прави	и	по-късно	след	завръщането	си	в	Търново.	Опасенията	Ј,	че	
може	чрез	доноси	срещу	нея	пред	владиката	да	се	породи	остър	конфликт	
между	нея	и	вуйчо	Ј	тъкмо	във	важен	за	нея	и	за	Ботев	момент,	ще	са	
продиктували	това	Ј	писмо.	Когато	се	очаква	те	да	се	свържат,	трябва	
ли	да	се	остави	да	се	породят	усложнения,	които	биха	могли	да	провалят	
плановете	им?

Доколко	владиката	се	е	повлиял	от	инсинуациите	срещу	нея	на	двама-
та	„доброжелатели“,	не	се	знае.	Писмото	Ј,	писано	с	такава	откровеност	
и	възмущение,	навярно	ще	е	могло	да	му	подскаже	дали	с	право	са	Ј	били	
приписвани	нередни	постъпки.	Но	той	не	може	да	Ј	прости	връзката	с	
Ботев.	И	озлобеният	слуга,	с	когото	се	скарала,	и	отвън	—	същите	или	
други	лица,	са	могли	да	разкажат	на	владиката	това.

Когато	вуйчо	Ј	 се	 завърнал	 от	Виена,	не	 закъснели	да	 се	 изсипят	
върху	главата	Ј	последиците	от	тези	клевети	на	всички	тях.	„Дядо	ти	
владика	ме	повика	в	стаята	си,	вика	и	крещя	по	мене	и	по	Христю“,	раз-
казвала	Венета.	Започнал	да	я	заплашва,	да	прави	всичко	възможно,	за	да	
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сломи	упорството	Ј.	Но	нито	острите	му	думи,	нито	загатванията	му,	
че	ще	гладува,	нито	хулителните	думи,	казани	за	Ботев,	не	са	могли	да	Ј	
повлияят.	Тя	мълчаливо	слушала,	не	е	искала	да	се	покаже	неблагодарна	за	
грижите	на	вуйчо	си	за	нея	и	детето	Ј,	но	слушала	гласа	на	сърцето	си.	
Та	тя	била	млада,	нямала	ли	е	право	да	си	намери	и	тя	другар,	все	така	
ли	ще	живее	при	вуйчо	си	и	ще	вехне.	А	че	давала	от	храната,	това	ни	
най-малко	не	се	отразявало	на	изобилието	и	на	разточителното	пилеене	
в	дома.	Давала	я	на	народни	хора,	а	не	на	„хрантутници“.	Много	Ј	се	иска-
ло	да	вдигне	глас	срещу	ония,	които	на	думи	били	силни,	когато	говорели	
за	поробена	България,	и	да	защити	тези,	които	са	обрекли	живота	си	да	
служат	на	освободителното	дело.

Веднъж	в	Търново	тя	 е	пренебрегнала	 еснафските	предразсъдъци,	
сега	втори	път	ще	се	откаже	от	всичките	удобства	във	владишкия	дом	
и	ще	предпочете	да	сподели	грижи	и	радости,	ако	трябва	и	лишения,	с	
любимия	си	мъж.

Въпреки	категоричната	забрана	на	владиката	да	се	среща	с	Ботев,	
тя	сполучила	да	се	измъкне	тайно,	да	се	види	с	любимия	и	да	му	разкаже	
за	„голямото	викане“	на	вуйчото	и	гръмогласните	му	заплахи,	които	не	
останали	скрити	от	цялата	прислуга,	и	тя	престанала	да	се	държи	към	
нея	с	уважение;	че	вуйчото	Ј	забранил	да	се	среща	с	този	„харамия“	и	че	
ако	научи,	че	пак	продължава	срещите	си	с	него,	да	му	се	маха	от	очите.	
Ботев	я	изслушал	и	веднага	отсякъл:	„Иди	си	вземи	Димитър	и	тръгвай	
с	мен	още	сега!“

Тя	чула	това	„Иди	си	вземи	сина“	и	сякаш	камък	паднал	от	сърцето	
Ј.	Като	че	топла	вълна	я	обляла,	че	така	просто	и	по	човешки	той	приел	
детето	Ј.	Идело	Ј	да	му	целуне	ръка,	но	от	радост	и	вълнение	мълчала	
—	„просто	като	че	бях	онемяла“.	Облекчила	се	майчината	душа,	че	той	с	
отворено	сърце	разсеял	всяко	съмнение	у	нея.	Но	не	бил	дошъл	удобният	
момент	да	отиде	при	него.	Казала	му,	че	по-добре	е	това	да	стане,	когато	
владиката	замине	за	странство;	той	я	послушал	и	се	съгласил	за	бъде	така.

1875	година	е	паметна	за	Венета.	А	за	Ботев	—	една	от	най-напрегна-
тите	през	живота	му	и	изпълнена	с	ред	събития	и	промени	в	живота	и	
дейността	му.	Още	след	като	през	ноември	е	напуснал	учителствуването,	
за	да	се	посвети	изцяло	на	пряката	революционна	дейност,	започва	в	края	
на	годината	да	издава	вестник	„З	н	а	м	е“,	който	спира	през	септември	
1875	г.	През	декември	1874	г.	участвува	в	общото	събрание	на	БРЦК,	през	
пролетта	на	1875	г.	участвува	в	общо	събрание	за	избиране	на	нов	револю-
ционен	комитет	и	е	един	от	избраните	пет	членове	на	комитета,	но	на	
30	септември	същата	година	си	подал	оставката	от	него.	Междувременно	
е	ходил	в	Одеса,	за	да	доведе	Филип	Тотю	и	на	20	септември	се	връща	с	
него.	След	като	напуска	Централния	комитет,	той	не	се	отказва	от	дей-
ността	си	за	водене	на	освободителната	борба	и	около	него	се	сплотява	
революционната	емиграция.

В	различно	време,	пак	през	1875	г.,	проявява	и	активна	творческа	дей-
ност.	Участвува	в	издаването	на	„Тъпан“,	който	започнал	пак	да	излиза,	
на	1	януари	издал	Стенен	календар	за	1875	г.,	през	същата	година	издава	и	
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двата	си	превода:	„За	славянското	произхождение	на	дунавските	българи“	
от	Д.	Иловайски	и	драмата	на	Н.	Костомаров	„Кремуций	Корд“.	В	края	на	
същата	година	—	Стенен	календар	за	1876	г.	А	към	края	на	лятото	изля-
зла	сбирката	„Песни	и	стихотворения	от	Ботйова	и	Стамболова“.	През	
същата	година	е	написал	и	стихотворението,	станало	всеизвестно	със	
заглавието	„Обесването	на	Левски“.

И	сред	тази	трескава	дейност,	която	не	се	изчерпва	с	всичко	това,	
Ботев	увенчава	сърдечните	си	влечения	с	брачна	връзка	с	Венета.	Тряб-
ва	само	да	се	избере	моментът,	в	който	ще	се	съберат	двамата,	за	да	
избягнат	нежелани	сцени	в	дома	на	владиката.	И	той	не	закъснява.	Па-
нарет	Рашев	заминава	за	Карлсбад	(Карлови	Вари	—	Чехословакия).	Време,	
най-удобно	за	Венета	да	напусне	спокойно	дома,	в	който	е	живяла	дълги	
години.	На	същия	слуга,	който	я	издал,	тя	предала	по	опис	всичко,	което	
било	по-ценно,	и	свободно	могла	да	изпълни	решението	си.

В	късни	старини,	когато	баба	ми	се	чувствуваше	неразположена	и	
трябваше	да	се	навъртам	около	нея,	тя	се	унасяше	в	спомените	си	и	в	
такива	моменти	разказваше	как	 се	 е	 събрала	 с	Христю	 (тя	винаги	 го	
наричаше	Христю).

„В	едно	сандъче	си	сложих	само	най-необходимото;	всички	копринени	
дрехи,	кадифета	и	гиздила	оставих,	защото	знаех	къде	отивам	и	нямах	
нужда	от	такива	разкоши.“	Натоварила	на	една	каручка	сандъка	си,	повела	
за	ръка	Димитър	и	обърнала	гръб	на	владишкия	дом.

По-късно	научила,	че	вуйчо	Ј	останал	като	гръмнат,	но	нищо	не	продумал,	
мълчал	дълго,	а	после	казал,	че	съм	била	умряла	за	него,	но	защо	съм	взела	и	
Димитър	със	себе	си,	та	и	детето	да	тегли.	Явно,	тъгувал	за	него,	а	като	
видял,	че	не	съм	му	взела	новите	дрешки,	които	той	наскоро	беше	купил,	
тогава	се	развикал,	че	съм	била	вирнала	глава,	та	и	„на	детето	не	съм	взела	
дрехите“.	Наканил	се	да	ги	изпрати,	но	после	се	отказал,	защото	„току	виж	
оная	вироглавата	ще	вземе	да	ги	върне“.	Че	щяла	да	ги	върне,	той	познал;	тя	
била	толкова	огорчена	и	обидена	от	приказките,	които	той	Ј	наприказвал	за	
Христю	и	за	нея,	че	и	малкото,	което	взела	със	себе	си,	Ј	тежало.

Нейното	желание	било	да	се	венчаят	в	църква,	но	Ботев	не	искал	и	да	
се	помисли	за	това.	Дадената	от	него	дума	е	по-силна	от	църковния	обред.	
И	тя	разбрала,	че	повече	трябва	да	вярва	на	думата	му	и	да	се	уповава	
на	обичта	и	взаимното	доверие,	отколкото	на	формалния	църковен	брак.	
Верният	Ј	усет	не	я	излъгва,	че	може	да	има	доверие	в	него.

Но	 хубавият	народен	 обичай	 бил	 спазен.	 Вечерта	 била	 направена	
сватбена	трапеза,	на	която	се	събрали	хъшовете,	гощавали	се,	пели	са	
песни,	играли	са	хора.	А,	както	пише	З.	Стоянов,	„доктор	Странски	съоте-
чественикът	на	младоженека,	присъствувал	и	като	кум,	и	като	побащим,	
и	като	свидетел“.

Младото	семейство	се	настанило	да	живее	на	ул.	„Щербан	Вода“	№	
17	(1890	—	№	49,	а	след	1921	—	№	51),	където	била	печатницата	на	„Знаме“.	
В	средата	на	август	в	къщата	на	младото	семейство	живял	Михаил	Са-
рафов,	а	и	Кирил	Ботев.	Но	майката	на	Ботев	и	братята	му	Стефан	и	
Боян	не	са	живели	там.	Майка	му	е	дошла	в	Букурещ	след	заминаването	
на	Сарафов	и	е	живяла	при	Евлоги	Георгиев.
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През	януари	семейството	се	преместило	в	друга	къща	—	на	ул.	„Ру-
меора“	№	15	(сега	„Димитри	Ончул“	№	23).	Каква	е	била	обстановката	в	
това	жилище	на	Ботевото	семейство	тъкмо	през	този	месец,	най-точно	
я	е	описал	Иван	Андонов	(вж.	Ал.	Бурмов,	Хр.	Ботев	през	погледа	на	съв-
ременниците	си,	стр.	58):	„...	влязохме	в	къщата	му,	която	се	състоеше	
от	една	стая	с	едно	малко	килерче	до	нея.	В	стаята	имаше	само	един	
креват,	до	него	един	шкаф,	пълен	с	книги,	и	една	малка	масичка...	Грубата	
сиромашия	беше	ударила	своя	отпечатък	в	жилището	на	безсмъртния	
поет,	публицист	и	велик	революционер;	всичко	около	нас	беше	потънало	
в	най-голяма	мизерия.“

Разкошът	и	 охолството	във	 владишкия	дом	биват	 заменени,	 и	 да	
не	вземем	в	най-силния	им	смисъл	думите	на	Андонов,	с	най-скромна	об-
становка,	в	която	постепенно	ще	бъдат	внесени	някои	подобрения.	Но	
Венета	умее	да	се	пригажда,	без	да	роптае,	към	всички	условия,	стига	
сърцето	да	е	пълно.	А	детето	като	всички	деца	също	свиква	с	всичко,	само	
да	е	с	майка	си.	Но	как	то	ще	погледне	на	него	отначало.	Още	преди	да	се	
съберат,	Ботев	често	е	запитвал	майката	как	е	момчето	Ј,	как	върви	
в	училище.	С	майчина	гордост	тя	му	казвала,	че	е	добро	и	умно	момче	и	
когато	му	разказвала	за	някои	умни	приказки	на	сина	си,		Ботев	споделял	
радостта	Ј.	След	като	у	нея	се	било	разсеяло	съмнението	дали	той,	ерген,	
ще	се	съгласи	да	приеме	детето	и	след	като	разбрала,	че	Ботев	е	чужд	на	
всякакви	предразсъдъци,	тя	била	напълно	спокойна	за	истинския	сговор	в	
малкото	тричленно	семейство,	който	действително	бил	укрепен	в	него.

А	Димитър	не	е	съвсем	малък,	десетгодишен,	той	не	може	изпърво	
да	не	изпита	известно	смущение	пред	него.	Момчето	като	че	се	слисва,	
когато	за	пръв	път	застава	пред	този	едър,	брадат	и	мустакат	мъж,	за	
когото	бе	чувало	от	българските	ученици,	че	е	строг	учител,	и	с	известна	
предпазливост,	дори	недоверие	се	отнесло	към	него.	Скоро	обаче	всичко	
това	се	разсейва,	стопява	се	и	 „мъжете	се	сприятелят“	и	ще	станат	
напълно	свои.

А	как	ще	погледнат	на	този	брак	близките	му,	хъшовете?	З.	Стоянов	
пише,	че	брат	му	Стефан	не	бил	доволен,	че	„той	погледнал	от	практи-
ческа	гледна	точка	зрение,	искал	щото	брат	му	да	вземе	за	жена	такава	
някоя,	която	ще	може	да	го	храни	поне“.	Не	бил	безразличен	Ботев	какво	
ще	кажат	хъшовете.	И	З.	Стоянов	отбелязва:	„Сам	Ботйов	чувствувал,	
че	женитбата	му	ще	произведе	реакция	в	хъшовската	среда,	та	по	тая	
причина	той	пише	на	Драсов	в	писмото	си	от	25	юни	1875	г.:	„Безпаричи-
ето	ще	ме	принуди	да	се	оженя,	за	да	мога	да	работя,	но	недей	мисли,	че	
моята	шея	влиза	в	хамут.“

Скоро	обаче	всички	ще	се	убедят,	че	жената	не	само	не	е	попречила	
на	Ботев	да	се	грижи	за	близките	си,	а	и	на	съвместното	му	дело	с	бъл-
гарските	емигранти,	но,	напротив,	е	допринесла	за	онова,	което	Ботев	
пише	на	Драсов,	да	може	изцяло	да	се	отдаде	на	работата	си	и	не	само	че	
той	не	се	е	впрегнал	в	„хамут“,	но	с	него	се	е	съвпрегнала	в	революционно-
то	дело,	с	каквото	е	могла	и	доколкото	могла,	и	жена	му.	От	малкото	си	
спестени	пари	тя	му	е	дала	известна	сума	за	купуване	на	печатницата,	
а	за	останалата	сума	той	подписал	полици.
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И	преди	женитбата	си	и	 след	нея	той	не	 забравя	близките	си.	До	
смъртта	си	Ботев	никога	не	е	преставал	да	се	грижи	за	тях	—	за	майка	си	
и	братята	си,	макар	че	сам	той	е	бил	постоянно	материално	затруднен.

А	предвижданията	му	в	писмото	до	Драсов	се	сбъднали	—	можел	все-
цяло	да	се	отдаде	на	работите	си,	когато	вече	му	е	отнета	грижата	за	
това	къде	ще	спи	и	яде,	грижа	и	за	ред	други	битови	нужди.	А	хъшовете,	
както	и	преди,	не	преставали	да	му	бъдат	постоянно	гости.	„Почти	всеки	
ден,	казваше	баба	ми,	на	обяд	или	на	вечеря	имаше	по	някое	или	по	няколко	
от	момчетата“	(тя	винаги	наричаше	хъшовете	„момчета“;	не	обичаше	
името	„хъш“,	защото	с	него	ги	зовели	във	владишкия	дом,	но	не	с	добри	
чувства	към	тях).	„Христю,	ако	имаше	два	гроша,	единият	ще	даде	на	
тях“,	казваше	тя,	а	камо	ли	да	ги	остави	гладни,	ако	му	гостуват.	А	те,	
изгладнели,	се	нареждали	около	софрата	и	ядели,	та	„ушите	им	пращели“.	
Венета	не	отказвала	и	да	ги	пере	и	кърпи,	да	се	грижа	за	угледния	им	вид.

А	домът	им	станал	нещо	като	българско	„консулато“.	Някой	от	хъ-
шовете	направил	„беля“,	с	друг	се	случили	някои	неприятности	или	няко-
го	затворили,	всички	тичали	при	Ботев.	И	той	бягал	по	учреждения	при	
различни	лица,	за	да	ги	оправя,	и	успявал	да	уреди	работите	им.	Случвало	
се,	идвал	някой	с	по-сериозно	оплакване,	Ботев	обличал	редингота,	налагал	
корава	шапка	и	право	при	Брътиану	в	министерството,	където	винаги	бил	
добре	приет,	и	сполучвал	да	оправи	работата.	Той	почти	винаги	успявал	
да	защити	сънародниците	си	пред	румънските	власти	и	да	ги	спаси,	но	
отпосле	така	ги	хокал,	че	страх	обземал	жена	му,	като	слушала	„гръмов-
ния“	му	глас.	В	такива	моменти	той,	който	винаги	бил	благ	и	добър	към	
нея	и	Димитър,	като	че	не	бил	същият	човек.

Ботев	гледал	да	не	оставя	семейството	си	да	търпи	лишения.		И	кога-
то	е	имало,	голямата	тенджера	с	мръвка	вряла	на	огнището,	както	баба	
обичаше	да	се	изразява	с	битово	оцветена	реч.	А	когато	е	нямало	нищо	
или	съвсем	малко,	те	двамата	се	задоволявали	с	каквото	да	е,	но	той	се	
грижел	детето	да	бъде	винаги	нахранено.	Често,	когато	позакъснеел,	при	
връщането	си	в	къщи	питал:	„Детето	нахранено	ли	е?“

Когато	през	една	коледна	ваканция	бяхме	на	гости	у	баба	в	Търново,	
тя	ни	поднесе	бобена	чорбица	в	пръстени	паници.	Беше	я	поляла	отгоре	
със	суров	зехтин	и	прибавила	люта	чушка,	както	я	е	обичал	Христю.	На	
въпроса	на	баща	ми	защо	я	поднася	в	пръстени	паници,	а	не	в	порцеланови,	
тя	отговори:	„За	да	си	спомниш	за	ония	дни	в	Букурещ,	когато	ни	събираше	
и	една	обща	паница	и	ако	отсипехме	на	тебе	повече	бобец,	ние	двамата	
гонехме	с	лъжиците	бобчетата	в	чорбата.	Ех,	хубаво	време	беше	тога-
ва“	—	добави	баба	ми	и	ни	подкани	да	започваме,	докато	чорбата	е	топла.

Случвало	се	е	понякога,	загрижена	за	това	какво	ще	се	яде	на	другия	
ден,	тъй	като	в	къщи	не	останало	нищо,	да	попита	Христю	какво	ще	гот-
вят.	А	той,	облегнат	на	джамала,	си	сърбал	кафето	от	големия	филджан,	
замислен	за	нещо	свое,	или	си	„дращел“	нещо	и	като	започвал	да	декламира:	
„Не	пей	ми	се,	не	смей	ми	се,	Венето“,	грабвал	я	и	развеселен,	я	завъртал	из	
стаята.	А	на	нея	не	Ј	било	до	песен,	нито	до	смях,	но	и	тя	се	заразявала	
от	неговото	безгрижие	и	то	Ј	разсейвало	тревогите	за	утрешния	ден.

При	голяма	заетост,	разказваше	баба	ми,	Христю	обикновено	хапвал	



  Венета Рашева Божинова  29

надве-натри	и	хуквал	да	си	гледа	работата.	Но	имало	е	вечери,	когато,	
оставил	постоянните	си	грижи	навън,	се	отморявал	в	семейството	си	
и	в	разположение	на	духа	им	декламирал:	„Христю,	като	се	върнеше	от	
печатницата,	макар	и	уморен,	отделяше	време	и	за	нас.	Обичаше	да	ни	
декламира	 с	 вдъхновение.	Слушахме	 го	 със	 затаен	дъх,	 особено	когато	
декламираше	стихотворението	„Хаджи	Димитър“.

Венета	се	оказала	не	само	добра	съпруга	и	домакиня,	но	всякак	се	стара-
ела	да	не	пречи	на	мъжа	си	в	работата	му.	Тя	никога	не	му	е	държала	сметка	
къде	ходи,	защо	понякога	се	губи	дни	и	нощи	или	пътува	по	народните	рабо-
ти.	Доколкото	той	Ј	е	поверявал	или	е	слушала	от	разговорите	му	у	тях	с	
негови	сподвижници,	тя	е	съчувствувала	на	делото	им,	защото	е	знаела	за	
какво	те	работят	и	какво	подготвят.	Разбира	се,	големите	и	конкретни	
планове	не	са	Ј	били	известни,	а	и	не	е	било	необходимо	тя	да	ги	знае.	И	тя	
мъдро	не	е	настоявала	мъжът	Ј	да	я	посвещава	във	всичко.	Достатъчно	
било	тя	с	всяко	свое	действие	да	спомага	да	има	сговор	в	семейството,	
изградено	на	взаимна	обич	и	крепено	с	доверие	и	пълно	разбирателство.

Няколкото	месеца	(последни	от	живота	му)	през	1876	г.	са	най-неспо-
койни	и	изпълнени	със	събития	за	Ботев,	но	и	очаквано	радостно	съби-
тие	за	него	и	жена	му.	Те	са	времето,	когато,	както	пише	в	писмо	от	12	
февруари	1876	г.	на	Тодор	Пеев,	„въпросите	са	решени,	целта	обозначена,	
времето	и	разстоянието	определени“.	И	на	твърдото	му	решение	да	из-
лезе	„на	борба	със	стихиите“.	А	на		20	април	заминава	за	Русия	за	оръжие,	
хора	и	пари,	отдето	се	връща	на	1	май.	На	5	май	издава	първия	брой	на	
в.	„Нова	България“.	В	началото	на	май	прави	последни	приготовления	за	
организирането	на	четата,	която	ще	поведе	през	Дунав.

По	това	време,	на	12	април	1876	г.,	се	ражда	дъщеря	му,	която	ще	носи	
името	на	майка	му	—	Иванка.	Но	малко	му	оставало	да	Ј	се	радва,	защото	
наближавал	уреченият	ден,	когато	завинаги	ще	се	раздели	със	семейството	
си.	Жена	му	не	подозирала	нищо.	Само,	както	тя	разказваше:	„В	последно	
време	Христю	не	подгъваше	коляно,	обикаляше	града,	събираше	хората,	
хортуваше	възбудено.	Беше	като	пиян	и	не	се	сещаше	да	тури	залък	в	
уста.	Бузите	му	хлътнаха,	а	от	умората	се	изрязаха	сенки	под	очите	му.	
Чудех	се	какво	става	с	него.“	З.	Стоянов	пише,	че	два	дена	преди	да	тръгне	
от	Букурещ,	Ботев	отишъл	в	съдилището	и	заявил,	че	му	се	родило	дете.	
Вечерта	членовете	на	комитета	обещали	на	Ботев,	че	в	негово	отсъствие	
ще	плащат	на	жена	му	по	100	франка	месечно,	а	в	случай,	че	загине,	ще	Ј	
отпуснат	пенсия.

Дошъл	часът	на	раздялата.	На	13	май	след	трогателно	прощаване	с	
майка	си	той	трябвало	да	се	приготви	за	още	по-тежка	раздяла	със	се-
мейството	си.	Той	нищо	не	бил	казал	на	жена	си.	Излязъл	рано	сутринта,	
и	се	върнал	привечер.	Казал	Ј,	че	ще	пътува	за	Браила	и	Галац,	а	може	да	
отскочи	и	до	Гюргево	и	ще	се	бави	няколко	дена.	Не	е	било	за	пръв	път	
да	тръгва	за	някъде	и	сега	повярвала,	че	ще	ги	остави	за	малко.	Преди	
да	тръгне,	на	два	пъти	се	връщал	да	целува	Иванка.	„Нещо	парнало	по	
сърцето“	Венета,	 защото	винаги,	 когато	 заминавал	 за	някъде,	той	 се	
сбогувал	много	топло	с	нея,	а	този	път	много	набързо	и	като	че	избягвал	
да	я	гледа	в	очите,	се	простил	с	нея.	Но	тя	отдала	това	на	унесеността	
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му	през	този	ден.	Последните	думи,	които	Ј	казал,	били:	„Гледай	Иванка“	
и	вратата	се	хлопнала	след	него.

Никой	нищо	не	Ј	казал	и	когато	четата	напуснала	румънския	бряг	и,	
водена	от	Ботев,	слязла	на	българския	бряг	и	потеглила	към	Врачанския	
балкан.	И	изведнъж,	когато	тя	го	очаквала	да	се	върне	от	обиколката	до	
Браила	и	Галац,	като	гръм	я	сполетяла	вестта,	че	е	загинал.

На	парахода	„Радецки“,	между	Никопол	и	Оряхово,	когато	параходът	се	
спирал	сред	Дунав	за	1—2	часа,	Ботев	написал	писмото	до	жена	си	Венета	
и	друго	—	до	приятелите	си.	Двете	писма	предал	на	Димитър	Горов,	тър-
говец	от	Гюргево,	отзивчив	към	дейността	на	революционерите,	който	
с	жена	си	се	качил	на	парахода,	за	да	изпрати	четата	до	Бекет.	Но	като	
слязъл	на	румънския	бряг,	бил	задържан	от	румънските	власти.	Когато	
бил	освободен,	предал	писмото	на	д-р	Странски,	а	той	го	занесъл	на	Вене-
та.	Така	че	Венета	получила	писмото,	след	като	била	научила	за	гибелта	
на	Ботев.	След	страшната	вест	всичко	 за	нея	потъмняло.	Мислите	Ј	
като	рояк	връхлитат	и	се	мятат	безпомощно	в	осиротелия	дом.	Тя	знае	
твърдо	да	понася	лишения	и	изпитания,	но	сега	ударът	е	потресаващ;	тя	
с	голяма	мъка	и	напрегната	воля	ще	събере	сили	да	го	понесе,	но	забрава	
не	иде	и	през	целия	си	останал	живот	няма	да	забрави	любимия	си	съпруг.	
Остава	Ј	само	надеждата,	която	расте	край	нея	—		децата	Ј.	С	неизлечи-
мия	спомен	за	него	тя	ще	се	отдаде	цяла	на	тях,	на	тяхното	бъдеще.	И	
ще	изпълни	с	чест	най-хубавия	си	дълг	на	земята.

А	духът	му	ще	бъде	винаги	с	нея;	тя	до	последен	дъх	ще	слуша	про-
щалните	му	думи	от	писмото,	писано	на	„Радецки“:

„Мила	ми	Венето,	Димитре	и	Иванке!
Простете	ми,	че	аз	не	ви	казах	къде	отивам.	Любовта,	която	имам	

към	вас,	ме	накара	да	направя	това.	Аз	знаех,	че	вие	ще	плачете,	а	вашите	
сълзи	са	много	скъпи	за	мене!

Венето,	ти	си	моя	жена	и	трябва	да	ме	слушаш	и	вярваш	във	всичко.	
Аз	се	моля	на	приятелите	си	да	те	не	оставят	и	тия	трябва	да	те	под-
държат.	Бог	ще	да	ме	запази,	а	като	оживея,	то	ние	ще	бъдем	най-чести-
ти	на	тоя	свят.	Ако	умра,	то	знай,	че	после	отечеството	си	съм	обичал	
най-много	тебе,	затова	гледай	Иванка	и	помни	любящият	те

16 майя 1876
„Радецки“      Христа“

Колко	пъти	ще	Ј	бъде	четено	това	скъпо	писмо!	Колко	пъти,	когато	
бях	ученичка,	ме	е	карала	да	Ј	го	чета.	Тя	го	знаеше	наизуст,	знаех	го	и	
аз,	но	никога	не	се	насищаше	да	слуша	заветните	думи	на	любимия.	Ще	
седне	привечер	в	един	кът	на	стаята,	ще	ме	повика,	ще	извади	писмото,	
което	винаги	носеше	със	себе	си,	ще	ми	го	подаде	и	ще	ме	подкани:	„Чети,	
прочети	ми	го	още	веднъж!“	Аз	чета	бавно,	а	тя	следи	всяка	дума	и	като	
че	я	попива.	Понякога	ще	ме	спре	за	малко,	ще	се	замисли,	а	погледът	Ј	
плува	негде	в	далечината.	И	пак	ще	продължа	до	края.

Когато	отекват	последните	му	думи	„и	помни	любящият	те	Христа“,	
тя	ще	въздъхне	и	изпълнена	с	умиление,	мълчалива,	ще	остане	неподвижна,	
вдадена	в	мислите	си.
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А	тя	знае,	че	и	във	второто	писмо,	писано	от	„Радецки“	на	Иван	Грудов,	
Иван	Кавалджиев	и	Георги	Странски,	той,	като	изразява	възторга	си	пред	
„знаменитото	събитие“,	завършва,	като	им	напомня	за	семейството	си:

„Аз	съм	весел	и	радостта	им	няма	граници,	като	си	наумя,	че	„Моята	
молитва“	се	сбъдва.

Но	колко	по-весел	и	по-спокоен	щях	да	бъда,	ако	знаех,	че	вие	няма	да	
оставите	жена	ми	и	детето	ми	да	теглят	черно	тегло!	Знайте,	че	кой-
то	не	обича	родителите	си,	жена	си	и	децата	си,	той	не	обича	и	своето	
отечество.

Странски!	Иди	у	дома,	поздрави	жена	ми,	детето	ми	и	помни,	че	ако	
бъда	жив,	то	аз	ще	бъда	най-признателният	твой	приятел...“

Тепърва	пред	Венета	ще	се	изправят	ред	трудности	и	изпитания.	
И	на	първо	място	—	материалните	 затруднения.	Когато	тръгнал	 за	
Гюргево,	Ботев	не	е	могъл	да	Ј	остави	нещо.	Разчитал	е	на	обещанието	
на	приятелите	си.	Наистина	тя	била	подпомогната	на	няколко	пъти	
от	Българското	централно	благотворително	общество,	а	Димитър	бил	
изпратен	от	същото	общество	да	се	учи	в	Русия.	Но	това	не	стигнало	да	
се	издържа	останалата	с	малко	дете	на	ръце	Венета.

Когато	след	Освобождението	се	завръща	с	Иванка	в	Търново,	тя	е	
трябвало	отново	да	се	бори	с	нуждата	и	лишенията,	да	работи,	за	да	
отгледа	малката	си	дъщеря.	Нищожната	пенсия,	която	Ј	била	отпусна-
та	и	от	която	отпосле	тя	съвсем	се	отказва,	не	стигала,	за	да	покрие	
и	най-малките	си	нужди.	След	смъртта	на	владиката,	който	вече	Ј	бил	
простил,	с	наследство	от	него	тя	е	могла	да	се	погрижи	за	децата	си.

Пред	нея	стоял	единственият	дълг	да	изпълни	желанието	на	Ботев	
да	даде	най-високо	образование	на	децата	си.	И	с	разумно	разпределяне	
на	средствата	Димитър	и	Иванка	са	завършили	висшето	си	образование	
—	той	в	Белгия,	с	докторат	по	политически	и	административни	науки,	
а	Иванка	—	в	Женева,	завършила	факултета	по	социални	науки,	блестя-
ла	със	своите	знания	и	интелигентността	си.	Но	ранната	Ј	смърт	в	
1906	г.,	която	е	нов	съкрушителен	удар	за	майката,	прекъсва	всичките	
Ј	намерения	да	направи	нещо	голямо	за	баща	си.	Тя	не	дочаква	да	види	
издадени	съчиненията	му,	над	които	е	работила	с	Клинчаров	и	мъжа	си	
в	последните	месеци	от	живота	си	и	които	излизат	след	смъртта	Ј.	До	
последния	си	час	(1919	г.)	Венета,	отказала	се	от	всякакъв	личен	живот,	
ще	живее	само	със	спомена	за	великия	си	съпруг,	с	неизлечима	болка	по	него	
и	по	рано	починалата	Ј	дъщеря	и	с	единствено	утешение,	че	е	изпълнила	
завета	на	Ботев	да	отгледа	и	образова	децата	си.

За	нея	академик	Михаил	Димитров	ни	е	оставил	в	„Народен	женски	
глас“,	бр.	19,	27.V.	1945	г.	следната	характеристика:	„Тя	е	била	от	ония	
цялостни	натури,	при	които	моралната	потребност	от	по-високосмис-
лен	живот	е	господствуваща	черта	в	характера	им...	моралната	сила	на	
Венета	да	се	издигне	над	всички	условности	в	онова	еснафско	време	е	било	
нещо	рядко	между	жените.“

Честита	прослава	е	отредена	на	тази	предана	съпруга	и	майка,	име-
то	на	която	в	съзнанието	на	българския	народ	стои	до	името	на	великия	
син	на	България.
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ГЕНИЯТ НА СЛОВОТО,  
СЛОВОТО НА ГЕНИЯ

Ботев	пресъздава	в	поезията	си	непросто	българския	космос	такъв,	ка-
къвто	е	по	негово	време.	Той	създава	един	български	космос,	обжегнат	открай	
докрай	от	плама	на	разбунтуваната	душа.	Той	ни	завещава	един	преживян	
български	космос,	и	то	преживян	през	чувствителността	на	въставащия,	
непримиримия	човек.	Затова	и	неговият	свят	е	противоречив,	парадоксален	
—	в	него	всеки	обект	и	отношение	живеят	и	чрез	своята	активна	антитеза.

Горната	сюжетна	формула	може	да	бъде	разширена	с	някои	обяснения.	
Поборникът	за	свобода	—	лирическият	герой	на	Ботев,	най-често	съвпада	
с	лирическия	субект,	с	лирическия	Аз	на	творбите	му,	тъй	като	те	са	
силно	автобиографични.

Абсолютната	величина	 в	Ботевия	 свят	е	 свободата.	Тя	 се	 оказва	
непроменим	и	неопровержим	идеал,	отстояван	както	в	поезията,	така	
и	в	публицистиката	му.	Тя	единствена	не	подлежи	на	характерното	за	
този	автор	страстно	мятане	между	полюсите	на	любовта	и	омразата,	
на	милостта	и	презрението.

Самият	Ботев	в	своя	статия	във	в.	 „Знаме“	заявява:	За сяка една 
личност отделно и за цял народ въобще преди всичко е потребно такова 
едно условие, което човечеството нарича „свобода“ и за което у нас се е 
пролеяло не малко едно количество кръв и мастило.

Отправната	проекция	на	свободата	в	Ботевата	поезия	е	национал-
на.	Тук	Ботев	продължава	възрожденското	схващане:	народът	ще	бъде	
освободен	тогава,	 когато	бъде	изтласкан	поробителят.	Следователно	
свободата	се	разглежда	непрекъснато	в	опозиция	на	робството,	тя	не	
може	да	бъде	формулирана	сама	по	себе	си.	Робството	е	черно,	кърваво,	
страшно,	тежко.	Робството	и	примирението	са	се	превърнали	в	естест-
веното,	познатото	състояние	на	българския	народ	и	е	избледняла	самата	
представа	за	свободата	и	за	благото,	което	тя	ще	донесе.	Свободата	от	
своя	страна	се	мисли	като	наличност	на	стойности.

В	 българската	 литература	 от	 възрожденския	 период	 се	 налагат	
две	основни	тенденции,	свързани	с	темата	за	свободата:	извикване	на	
представи	от	славното	минало	(Паисий	и	Г.	С.	Раковски)	и	рисуване	на	
светлото	бъдеще	(Стефан	Стамболов,	Стефан	Бобчев).	Във	втория	случай	
бъдещето	е	представено	като	свръхценно	пространство	—	в	понятията	
на	обетованата	земя,	рога	на	изобилието	и	т.н.

Общо	за	възрожденските	будители	и	Ботев	е	съзнанието,	че	свободата	
ще	дойде	тогава,	когато	човекът	стане	невъзможен	в	своята	тукашност	
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и	сегашност	и	възжелае	тотално	обновяване	на	битието	си,	като	насочи	
поглед	отвъд	границите	на	своя	отделен	живот.

Това,	с	което	Ботев	надраства	мисленето	на	възрожденските	поети,	
е	фактът,	че	за	него	утопията	за	вече	постигнатата	свобода	е	недос-
татъчна	-	важен	е	целият	път,	който	трябва	да	бъде	извървян	до	нея.	
Свободата	в	Ботевото	творчество	е	зададена	в	контекста	на	героичната	
жестовост.	В	 същината	си	тя	представлява	крайно	активизиране	на	
човешката	мисловност	и	чувствителност	към	свръхбитовите	ценности.

Тъй	като	идеята	за	свободата	при	Ботев	се	осъществява	не	сама	по	
себе	си,	а	чрез	постоянно	съизмерване	с	робството,	ключови	фигури	в	из-
образяването	Ј	са	борецът	за	свобода	(протагонистът)	и	неговият	враг	
(антагонистът).	Те	на	свой	ред	са	разгърнати	чрез	активно	съпоставяне.

Врагът	—	национален	и	социален,	е	сред	образите	с	най-дълбоки	тра-
диции	в	нашата	литература,	тъй	като	е	 обусловен	от	петвековното	
робство.	Характерно	за	изграждането	му	в	Ботевата	поезия	е	максимал-
ното	стесняване	на	неговите	човешки	измерения.	Той	не	е	нито	конкретен	
човек,	нито	само	национален	и	социален	потисник.	Той	е	заплашителното,	
деперсонализирано	зло.	След	като	човешкото	у	него	е	обезличено,	врагът	
естествено	започва	да	се	свързва	с	животинското	и	дори	(в	един	мито-
логичен	план)	със	змейското	начало.	В	основата	на	тези	аналогии	лежат	
фолклорно-митологични	образи:	„Смок	е	засмукал	живот	народен“	(„Еле-
гия“);	„кожата	да	ти	одере	звярът	/	и	кръвта	да	ти	змии	изпият“	(„Борба“).

При	изграждането	на	образа	на	врага	е	важен	и	подборът	на	глаголите.	
На	морфологично	равнище	те	осъществяват	едни	от	най-важните	му	смисло-
ви	разклонения.	Внушават	ненаситността	в	действието	на	врага.	Например	
низходящата	градация	в	стиховете	„коли,	беси,	бие,	псува	/	и	глоби	народ	
поробен“	(„В	механата“)	представя	типичната	за	творбата	концентрация	
на	глаголността	около	образа	на		“изедника“	като	с	това	се	подчертава	не-
говата	агресивност,	но	и	безсилие	(чрез	низходящата	градация).

Ако	„тиранът“	е	определян	главно	чрез	натрупване	на	предикативни	
признаци,	народът	в	 случая	носи	предимно	атрибутивни	определения:	
„род...	беден“,	„народът	гладен“,	„народ	поробен“	(„В	механата“).	Така	се	
постига	внушението	за	неговата	пасивност.

В	този	смислов	контекст	юнакът/героят/борецът	за	свобода	схваща	
противопоставянето	си	срещу	врага	през	понятията	на	нравствеността.	
В	Ботевата	поезия	борбата	на	юнака	се	мисли	през	два	основни	акцента.	
Единият	е	по-близък	до	фолклорните	обобщителни	представи	—	юнакът	
се	противопоставя	на	врага	чудовище,	поет	на	„злото“	изобщо.	Другият	
смислов	акцент	е	конкретно	исторически	—	юнакът	отмъщава,	неговите	
дела	са	възмездие	за	народното	страдание.

Крайната	цел	на	противоборството	е	свободата.	Според	поезията	
на	Ботев	първата	стъпка	към	свободата	е	„измиването“	на	лицето	на	
народа,	огласяването	на	името	му.	И	в	това	отношение	той	продължава	
възрожденската	представа,	 според	 която	 възходът	на	България	 е	 съ-
пътстван	от	погиването	на	името	на	поробителя,	а	името	на	юнака	се	
подема	от	признателния	народ.	Или:	противоборството	между	добрата	
и	злата	сила	е	и	противоборство	за	запазване	на	името.
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Образът	на	юнака	се	развива	в	двойна	противопоставеност	—	срещу	
поробителя,	от	една	страна,	и	срещу	роба,	от	друга.

На	 върха	на	Ботевата	ценностна	 скала	 е	поставено	делото	 като	
единствен	залог	за	освобождението	на	робската	българска	земя.	Делото	се	
превръща	в	отграничителна	линия,	разделяща	„своите“	на	празнодумци	и	
примирени,	от	една	страна	(тези,	които	Ботев	„мрази“),	и	на	поборници,	
решени	на	всичко	в	името	на	свободата,	от	друга	страна	(тези,	които	
Ботев	безрезервно	„обича“	и	към	които	сам	принадлежи).

Мотивът	за	словото-дело	е	част	от	голямата	тема	за	борбата	в	по-
езията	на	Ботев.	Това	е	истинното	слово,	атрибут	на	юнака.	То	на	свой	
ред	влиза	в	битката	със	злото	(лъжливите	думи).	Така	словото	се	пре-
връща	в	своеобразен	персонаж	в	Ботевата	поезия.	Словото-дело	разбужда	
заспалите	умове,	озарява	слепците,	неговата	функция	е	да	противостои	
на	формулите	на	робското	съзнание.	А	те	в	представите	на	Ботев	са	две:	
мълчанието	и	лъжата.	„Това	са,	най-общо,	проекциите	на	генералната	
опозиция	свобода-робство,	„пътя“	като	духовно	развитие	на	личността.

Бунтът	е	предаден	като	свръхсубективна	изява	—	той	минава	през	
големия	социум	на	родината,	която	пък	е	изявена	най-често	чрез	образа	на	
своите	човеци	—	народа	(не	както	е	при	Вазов	и	при	възрожденците	—	чрез	ис-
торически	и	географски	емблеми	на	българското).	Поемайки	пътя	на	борбата,	
Ботевият	бунтовник	се	оказва	изправен	пред	поредица	от	лични	избори.	Те	
засягат	малкия	социум,	през	който	минава	бунтът	—	личното	битие	на	героя.	
Най-често	то	е	представено	чрез	образите	на	майката	(носителка	на	родо-
вото	присъствие)	и	на	любимата	(интимното	присъствие	в	текстовете).

Образът	на	майката	в	Ботевата	поезия	обикновено	изниква	край	„ог-
нището“	(двойна	синекдоха	—	веднъж	на	дома	и	втори	път	на	родината).	В	
художествения	свят	на	Ботев	майката	е	представена	като	хранител	на	
уюта	и	топлотата	посред	студеното,	застрашително	робско	простран-
ство.	Стоящата	на	прага	майка	е	тревожният	сигнал	за	драматичното	
раздвоение	на	пространството.	Чуждият,	външният	свят	е	проникнал	в	
къщата	(„да	гледа	турчин,	че	бесней	/	над	бащино	ми	огнище“,	„На	проща-
ване“)	и	е	застрашил	интимния	свят	на	героя,	затова	той	е	напуснал	дома.

Образът	на	майката	носи	два	вида	асоциации.	Тя	е	символ	на	напус-
натия	дом,	на	топлотата,	закрилата	на	този	дом.	Тази	закрила	обаче	
се	е	оказала	илюзорна	—	малкият	дом	вече	не	е	достатъчно	убежище.	Той	
е	преминал	в	кръга	на	обезценените	битови	представи.	Родината	става	
истинският	дом	на	героя	—	домът	на	неговото	битие.	Затова	и	важните	
Ботеви	представи	—	за	бунтовника,	за	бунта,	за	майката,	се	проектират	
върху	един	подвеждащ	съвременния	читател	екран,	който	съвместява	
пределно	малък	и	пределно	едър	план.	Това	обаче	не	е	така	за	възрожден-
ския	човек,	 защото	през	епохата	на	Възраждането	тези	стилистични	
фигури,	(в	които	огнището	еднозначно	препраща	към	родното,	майката	—	
към	родината),	са	били	своеобразен	набор	от	устойчиви	образи,	клишета.	
Новото,	което	Ботев	прави,	е,	че	проблематизира	сигурността,	устой-
чивостта	на	тези	образи,	изпълва	ги	с	дълбоко	преживяно	съдържание,	
което	неизменно	води	до	драматизирането	им.	Те	стават	реална	част	
от	вътрешната	драма	на	неговия	герой.
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Разберем	ли	Ботев	докрай,	това	означава	да	разберем	докрай	Бълга-
рия,	нейния	гений	и	съпротивителни	сили	през	вековете.	Някога	нашият	
литературен	критик	Ив.	Мешеков	започна	своята	книга	за	Христо	Ботев	
със		следните	думи:	„Ако	истината	на	камъка	е	искрата	му“	—	както	казва	
Карлайл	—	истината	на	българския	народ	е	поезията	на	Ботйова.“

Писането	върху	Ботев	между	другото	е	и	проверка	за	свежестта	на	
възприятията.

Няма	испански	школник,	който	да	не	иска	да	напише	нещо	за	печал-
ния	хидалго.	Един	испанец	се	проверява	доколко	е	испанец,	когато	пише	за	
Дон	Кихот,	един	англичанин	за	Шекспир,	един	руснак	за	Пушкин,	а	за	нас	
проверката	не	може	да	бъде	друга	освен	поезията	на	Ботев.	Защото	всеки	
българин	носи	в	кръвта	си	тия	20	песни.	Тия	песни	са	смесени	с	образа	на	
един	митологизиран	живот.

Разбира	се,	разглеждането	на	една	велика	личност,	като	тая	на	Ботев,	
е	нещо	много	сложно,	трудно	се	напипва	механизмът	на	неговия	поетичен	
и	публицистичен	гений.	Както	други	велики	хора	и	Ботев	цял	живот	е	
обхванат	от	една	идея..	Тя	дава	смисъл	на	човешкото	му	съществуване.	
Тая	идея	е	освобождението	на	България	от	османското	иго.	Ботев	пише:	
„...	Ние	сме	съгласни,	че	както	окото	е	потребно	за	светлината,	ухото	за	
звука,	а	разумът	за	разбирането	и	на	най-простите	истини,	така	също	
науката,	образованието	и	развитието	са	потребни	за	който	и	да	е	народ,	
за	да	достигне	до	известна	степен	на	своето	благосъстояние,	но	за	всичко	
това	са	потребни	такива	условия,	които	за	нещастие	у	нашия	народ	не	
съществуват.	Вратата	на	нашия	обществен	живот	зеят	и	въпросите,	
които	е	изработило	човечеството	в	продължение	на	цели	векове	и	които	
нашият	народ	е	проспал	под	петите	на	азиатските	варвари,	влазят	в	
нашата	обществена	къща	заедно	с	вятъра	и	заедно	с	него	излазят,	без	да	
оставят	каква-годе	диря	в	нашето	безизходно	робско	положение.

Народът,	притиснат	нравствено	и	материално,	не	обръща	никакво	
внимание	на	това,	що	произхожда	от	него,	оре	своята	обляна	с	кръв	и	сълзи	
земя	и	едва	ли	счита	себе	си	за	нещо	по-горно	от	своя	добитък.“	(„Знаме“,	
7	декември	1874	г.)	Според	Ботев,	за	да	излезе	народът	ни	от	това	окаяно	
положение,	е	необходима	свобода.	Пак	в	същата	статия	Ботев	пише:	„...
Причината	 е	тая,	 че	 както	 за	 всяка	 отделна	 личност	отделно,	така	
и	за	цял	народ	въобще,	преди	всичко	е	потребно	такова	условие,	което	
човечеството	нарича	свобода	и	за	което	и	у	нас	даже	е	пролено	не	малко	
количество	кръв	и	мастило.“
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*	*	*
Най-големият	български	поет	е	роден	на	25	декември	—	Коледа	—	1848	

г.	в	Калофер	и	е	първото	дете	на	Ботю	Петков	и	Иванка	Ст.	Дреновска.	
Синът	на	даскал	Ботю	израства	сред	легендарния	старопланински	градец	
Калофер.	Градове	като	Карлово,	Клисура,	Копривщица,	Калофер,	Панагюри-
ще	винаги	са	се	отличавали	със	своя	свободолюбив	дух.	Балканът	и	Средна	
гора	са	подхранвали	дух	на	свобода	у	синовете	на	тия	краища,	които	не	
са	могли	да	търпят	османското	иго,	дивите	порядки	на	варварския	по-
робител:

Но кажи какво да правя,
кат` си ме , майко, родила
със сърце мъжко, юнашко,
та сърце, майко, не трае...
да гледа, турчин че бесней
над бащино ми огнище...
Калофер	е	разположен	на	652	м.	надморска	височина,	амфитеатрално	

от	двете	страни	на	горното	течение	на	р.	Тунджа,	върху	седловината	
Кръстец,	която	се	намира	между	Балкана	и	Средна	гора.	Калофер	е	срав-
нително	нов	град.	Той	е	основан	през	XI	в.	Но	как	се	е	развивал	Калофер	
през	XVII	и	XVIII	в.,	не	се	знае.	За	тоя	период	не	са	останали	сведения.	През	
втората	половина	на	XVIII	в.	започва	да	се	развива	домашната	индустрия,	
най-вече	гайтанджийството.	В	кърджалийските	времена	Калофер	е	бил	
два	пъти	нападан	(1799	и	1804	г.).	В	тия	години	той	тежко	пострадал.	
Част	от	жителите	му	потърсват	убежище	в	Цариград,	Одеса,	Виена	и	
пр.,	където	се	занимават	с	търговия.

През	XIХ	 в.	Калофер	търпи	духовен	и	 икономически	подем.	Между	
1845—1869	г.	главен	учител	в	Калофер	е	Ботю	Петков,	бащата	на	Христо	
Ботев,	получил	своето	образование	в	Одеса.	Между	другото	калоферци	са	
се	славели	със	своята	красота	—	това	се	отнасяло	за	мъжете	и	жените.	
Калоферският	тип	напомнял	средногорския	и	тракийския	българин.	Баща-
та	на	Ботев	произхожда	от	Карлово.	Той	бил	висок	на	ръст	и	с	орлови	очи.	
При	това	се	обличал	добре,	движел	се	напето,		имал	блестящи	маниери.	
Изглежда,	Ботев	е	наследил	нещо	от	баща	си.	Той	е	бил	също	хубав	човек:

„Ботев	бил	образец	на	хубостта	в	пълния	смисъл	на	тази	дума.	Ръст	
класически,	очи	големи	и	черни	като	гарван,	вежди	пиявици,	чело	изпъкнало	
и		широко,	което	красяло	къдравата	глава	като	венец,	нос	римски,	брада	и	
мустаци	черни,	коса	къдрава,	ръце	и	лице	бели	и	деликатни,	гърди	и	плещи	
широки,	да	му	се	ненагледаш.	Той	приличал	във	всичко	на	майка	си.	От	
лява	страна	на	челото	му	имало	една	жила	дебела	като	гайтан,	която	се	
появявала	само	тогава,	когато	той	е	сърдит	и	възбуден“	(Захари	Стоянов).

„Ботев	е	бил	действително	образец	на	мъжка	красота,	при	това	ви-
сок,	снажен,	с	офицерска	виправка	(стойка),	гдето	се	рекло	левен(т)	гидия.	
Косите	му	не	бяха	черни	и	къдрави,	а	„карыя“	(кестеняви),	при	това	глад-
ки,	светли	и	мазни.	Очите	му	бяха	действително	големи,	но	не	„черни	на	
гарван“,	а	бяха	също	като	косите	му	„карыя“,	при	това	малко	подвижни	
и	почти	всякога	спокойни,	като	че	ли	гледаха	вечно	върху	една	отдавна	
избрана	точка...	Челото	му	беше	широко,	но	не	изпъкнало,	а	равно	и	гладко.	
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Брада	и	мустаци	не	черни	и	гъсти,	а	кафяви	и	възредки.	Ръцете	му	бяха	
бели,	но	не	деликатни,	а	големи	и	кокалести,	каквито	са	били	на	баща	
му.	Знакът	от	лявата	страна	на	челото	му	във	вид	на	латинското	S	не	
е	венна	жила,	а	знак	от	нараняване	с	острото	на	хурка...	Действително,	
изпъкваше	дебела	венна	жила,	когато	биваше	раздразнен	или	пък	когато	
събираше	всичкото	си	внимание	върху	разрешаването	на	някоя	задача,	
но	тая	жила	се	появяваше	не	от	дясната	или	от	лявата,	а	по	средата	на	
челото	му“	(Стоян	Заимов).

„Той	беше	висок,	едър	—	почти	исполин,	—	с	черни	пламенни	очи,	с	нос	
дълъг,	римски,	малко	кривичък	към	лявата	буза,	челото	му	широко,	бла-
городно,	на	двата	края	на	което,	под	бялата	му	кожа	постоянно	трепе-
реха	сини	жилчици,	косата	му	черна,	щръкнала.	Умната	му	физиономия,	
необикновено	високият	му	стан,	гърлестият	му	говор	и	смях,	гордият	му	
смел	и	разкрачест	ход	го	отличаваха	и	туряха	по-горе	от	множеството,	
сред	което	вървеше	замислен“	(Иван	Вазов).

В	тая	поредица	от	характеристики	можем	да	споменем	впечатлени-
ята	на	В.	Лучков	—	Ботев	другар,	когато	е	бил	в	Задунаевка,	също	тия	на	
капитана	на	кораба	„Радецки“	Дагоберт	Енглендер,	на	негови	съученици	
от	Калофер	и	Одеса.	Всеки	е	видял	по	своему	Ботев.	Един	портрет	с	друг	
досущ	не	съвпада.	И	това	е	съвсем	естествено.	В	портретната	харак-
теристика	има	нещо	субективно,	привнесено	от	рисувача	върху	обекта.	
Макар	че	някои	черти	в	случая	са	доловени	от	всички	и	въз	основа	на	тях	
можем	да	нарисуваме	един	събирателен	физически	образ.

Крупно	събитие	в	живота	на	Ботев	е	това,	че	той	напуща	пределите	
на	легендарния,	красив	„Алтън-Калофер“	и	отива	в	чужбина.	Връзките	му	
в	Одеса	с	руската	революционна	интелигенция	имат	решаващо	значение	
за	неговия	мироглед.	Д-р	Ст.	Максимов	в	своята	брошура	„Ботйов	и	рус-
ката	литература“	пише:	„Ако	Ботйов	бе	останал	в	Калофер,	то	не	би	бил	
Ботйов.	Неговият	ум	и	талант	се	разцъфтяват	и	развиват	в	чужбина.	
В	семейния	си	кръг,	в	Калофер,	Ботйов	възприема	и	изчувствува	всички	
разкази	и	сцени	на	робския	живот.	Ала	ако	не	бе	излязъл	от	този	тесен	
кръг,	би	бил	само	един	буржоа	по	чувство	и	мисли,	а	най-вече	—	един	хай-
дутин	от	типа	на	Хаджи	Димитра	—	нищо	повече!	Калофер	даде	Ботйову	
един	здрав	ум,	винаги	свеж	и	поетичен,	но	Русия	създаде	революционера	
по	душа	и	дело	и	поета	Ботйов.“

През	1863	г.,	след	като	Ботев	завършва	трети	клас,	баща	му	се	обър-
нал	към	Найден	Геров	(тогава	руски	вицеконсул	в	Пловдив)	да	се	застъпи	
за	сина	му	—	да	го	приемат	стипендиант	в	някоя	руска	гимназия.	Бла-
годарение	на	големите	връзки	на	Н.	Геров	той	бил	изпратен	да	се	учи	в	
Русия,	където	някога	и	баща	му	получил	своето	образование.	В	края	на	
месец	октомври	същата	година	Христо	е	отпътувал	за	Одеса,	където	
пристигнал	на	14.XI.	с.г.	и	постъпил	в	III	клас	на	II	Одеска	гимназия.	За	
Ботев	се	грижел	видният	търговец,	калоферецът	Стефан	Д.	Тошкович,	а	
след	това	получил	стипендия	от	самото	руско	правителство.	В	началото	
Ботев	следял	с	интерес	уроците	в	Ришельовския	лицей,	но	постепенно	той	
осъзнал	реакционния	характер	на	учебната	програма.	Той	почувствувал	
нейния	схоластичен	характер.	Лекциите	по	„теология	на	словесността“	на	
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Шевриев	не	са	могли	да	задоволят	ума	на	любознателния	юноша,	който	се	
е	интересувал	от	по-други	неща.	По	това	време	умовете	на	напредничава	
Русия	са	били	завладени	от	Белински,	Чернишевски,	Добролюбов,	Бакунин,	
Писарев.	Ботев	не	е	могъл	да	остане	настрани	от	тоя	процес.	Ботев	до	
среднощ	се	е	зачитал	в	творенията	на	тия	големи	мислители,	те	са	му	
създали	вкус	към	демократическата	публицистика	и	литературна	кри-
тика.	Постепенно	под	тяхното	влияние	започнал	да	гледа	с	ирония	на	
официалните	уроци.

Ботев	е	бил	надарен	със	свободолюбив	дух	и	не	е	могъл	да	се	вмести	в	
сухите,	безжизнени,	противни,	академични	рамки	на	класическата	Одеска	
гимназия,	чието	предназначение	е	било	да	произвежда	посредствени	умове	
и	верноподаници.	През	втората	година	Ботев	станал	нетърпим	за	реда	в	
гимназията.	Имал	разправии	с	полицията.	Успехът	му	се	влошил	и	той	в	
началото	на	1865—1866	г.	бил	изключен	поради	„безуспешност“.

Както	Белински	не	е	успял	да	завърши	своето	образование,	така	и	
Ботев	бива	изхвърлен	от	учебното	заведение.	И	още	по-добре!	Подобни	
натури,	носещи	в	себе	си	от	вътрешния	огън	на	Шилеровия	Карл	Моор,	не	
могат	да	се	примирят	с	канонизма	на	преподаването.	Обаче	тия	години	
за	Ботев	не	са	безполезни.	Той	постига	много	благодарение	на	самообразо-
ванието.	Ето	какво	казва	Г.	Смилов,	един	негов	съученик	от	тоя	период:

„Той	(Хр.	Ботев)	обичаше	да	декламира	разни	стихове,	но	че	той	сам	
е	писал	такива	в	това	време,	не	знам.	Не	знам	как,	но	между	нашите	дру-
гари	—	българи,	възникна	идеята	да	образуваме	своя	собствена	библиоте-
ка.	Ние	потърсихме,	ако	не	се	лъжа,	от	г.	Н.	М.	Тошков	стая	в	неговата	
къща	и	там	поставихме	своите	книги.	Между	тях	помня	„Что	делать“	
на	Чернишевски	и	„В	навечерието“	на	Тургенев,	които	ние	прочитахме	до	
буква,	съчиненията	на	Пушкин,	Лермонтов,	Некрасов,	Тургенев,	Гогол,	а	
също	и	цариградските	български	издания	и	вестници.	Между	нас	минаваха	
от	ръка	на	ръка	съчиненията	на	Добролюбов,	Писарев	и	др.,	от	идеите	
на	които	много	от	нас,	а	в	това	число	и	Хр.	Ботев,	се	увличаха	силно.	Със	
започването	на	учебната	1865—1866	година	аз	отново	си	взех	другар,	този	
път	един	руски	студент,	който	ме	напусна	след	2—3	месеца.	Тогава	аз	
взех	при	себе	си	един	български	юноша,	току-що	пристигнал	от	България	
в	Одеса	да	постъпи	в	някое	учебно	заведение,	но	понеже	беше	закъснял	и	
нямаше	ваканция,	той	трябваше	да	си	отиде	обратно	и	аз	отново	оста-
нах	сам.	Наскоро	след	това	—	да	определя	времето	не	мога,	но	на	всеки	
случай	по-късно,	през	есента	(на	същата	1865	г.)	при	мен	дойде	Хр.	Ботев	
облечен	цивилно	и	ме	помоли	да	го	приема	при	себе	си,	тъй	като	той	зах-
върлил	и	пансиона,	и	учението	и	има	нужда	да	преживее	известно	време,	
докато	получи	някъде	място	за	учител.	Беше	ли	в	това	време	изключен	
официално	от	гимназията	или	не,	това	не	знам,	но	във	всеки	случай	от	
недостатъчните	му	лични	средства,	цивилното	облекло	и	нежеланието	
да	говори	много	за	себе	си	личеше,	че	той	е	скъсал	със	своите	попечители	
в	Одеса	и	не	иска	да	има	с	тях	никаква	работа.	Обяснявайки	пред	мен	
своето	напускане	на	гимназията,	той	критикуваше	рязко	нейния	начин	на	
живеене,	нейната	учебна	система,	говореше	за	нейния	нетърпим	за	него	
режим,	приказваше	с	възмущение	за	впечатлението,	което	произвеждало	
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върху	него	практикуваното	тогава	в	гимназиите	телесно	наказание	и	
даже	нападаше	Пирогов	„по	Добролюбов“,	възмущавайки	се	от	неговото	
частично	признание	на	необходимостта	от	такова	наказание.“

Захари	Стоянов	знаменитият	биограф	на	Ботев,	също	така	пише	по	
тоя	въпрос:	„...Най-после	учителският	съвет	решил	изгонването	из	гим-
назията	на	Христо	Ботйова	за	недобро	поведение.	Тая	мярка	изпълнила	и	
запазила	само	формалната	част	на	делото,	защото	Ботйов	и	така	вече	бил	
напуснал	заведението	по	само	себе	си,	по	месеци	не	стъпвал	в	класовата.“

През	есента	на	1866	г.	Ботев	става	учител	в	Задунаевка,	понеже	бил	
без	средства	и	да	изпълни	думите	на	своите	учители	като	Херцен:	„В	на-
рода!	Към	народа!“	Тук	той	води	живот	по	рахметовски	—	спял	е	на	голи	
дъски,	кавказката	му	бурка	служела	за	завивка	и	постелка.	След	няколко	
месеца	попада	в	Кишинев,	но	духът	му	и	там	се	чувствувал	притеснен	
и	побързал	през	1867	г.	да	се	завърне	в	Калофер.	По	това	време	се	среща	с	
полския	емигрант	Чайковски	(Садък-паша),	командир	на	полк,	съставен	
от	християни.	По	думите	на	Ст.	Х.	Гендов	той	„говореше,	че	трябва	да	
стане	освобождение,	стига	вече	тирания,	стига	вече	турците	да	владеят“.	
След	речта	му	на	празника	на	Кирил	и	Методий,	където	поетът	говорил	
за	„истински	правдини	и	свобода“,	и	конфликта,	възникнал	между	баща	и	
син,	мястото	му	в	Калофер	станало	невъзможно.

Ботев	заминава	за	Румъния.	Там	той	открива	нова	страница	в	своя	
борчески	живот.	Попада	в	средата	на	хъшовете.	В	Гюргево	се	запознава	
с	 х.	Димитър	и	Караджата,	 посещава	 умиращия	Раковски	 в	 Букурещ.	
По-късно	той	отива	в	Браила,	но	търпи	големи	разочарования.	Поетът	
бива	потиснат	от	еснафския	дух,	който	царува	сред	тогавашната	еми-
грация.	В	писмото	си	до	Н.	Геров	пише:	„Аз	по	причина	на	боледуването	
си	в	Браила,	паднал	съм	в	такава	бедност,	щото	освен	че	съм	останал	
гол	и	бос,	но	се	нуждая	даже	и	за	насъщния	си	хляб.“	Ботев	помолил	своя	
богат	сродник	Христо	Георгиев	да	му	даде	назаем	пари.	Но	той	останал	
глух	 за	неговите	молби.	Тоя	тежък	от	неговото	 съществуване	период	
той	прекарал	в	една	запустяла	мелница	заедно	с	брата	на	Левски,	а	след	
това	със	самия	Васил	Левски	—	легендарния	български	революционер.	В	едно	
писмо	до	Киро	Тулешков	изпадналият	в	беда	поет	пише	за	състоянието	
си:	«Живея	свършено	бедно,	дрипите,	които	имах,	се	съдраха	и	мен	ме	е	
срам	да	изляза	на	улицата.“

Същевременно	в	същото	това	писмо	Ботев	се	възхищава	на	стоиче-
ския	дух	на	Апостола,	който	може	да	живее	при	всякакви	несгоди.	Даже	в	
тия	невъзможни,	нечовешки	условия	Левски	пеел.

Материалното	положение	на	Ботев	по	това	време	не	било	завидно.	
Но	се	появява	„светъл	лъч	в	тъмното	царство“.	На	1	януари	1869	г.	за-
почва	да	излиза	 хумористичният	вестник	 „Тъпан“,	 под	редакцията	на	
Иван	Мънзов	от	Браила.	Ботев	попада	в	средата	на	сътрудниците	на	
изданието	и	активно	участвува	в	списването	на	„Тъпан“,	все	по-често	се	
явява	неговото	име.

На	10	юни	1871	г.	излиза	първият	брой	на	редактирания	от	него	в.	
„Дума	на	българските	емигранти“	с	мото:	„Истината	е	свята!	Свободата	
е	мила!“	Там	Ботев	напечатал	стихотворенията	си	„До	моето	първо	либе“,	
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„Делба“,	„На	прощаване“,	„Хайдути“,	„Борба“	и	„Пристанала“.	Във	вестни-
ка	Ботев	говори	за	произволите	на	турските	власти	и	мракобесието	на	
чорбаджиите.	Там	той	апелира	за	общонародна	политическа	революция,	
поддържайки	становището,	че	Турция	е	в	процес	на	пълно	разложение.	
Също	така	ратува	 за	 конфедерация	на	 всички	 славянски	народи	Но	 за	
съжаление	вестникът	скоро	спрял,	от	него	са	излезли	всичко	5	броя.	През	
есента	на	същата	година	участвувал	в	хумористичния	вестник	„Кърлеж“,	
излизал	пак	в	Браила.

През	януари	1873	г.	отива	в	Букурещ	при	Л.	Каравелов.	Революционната	
организация	по	това	време	е	получила	тежки	удари:	залавянето	и	обесва-
нето	на	Левски,	настъпило	униние.	Тук	Ботев	става	деен	помощник	на	Л.	
Каравелов	в	редактирането	на	„Независимост“.	Тук	той	печата	„Хаджи	
Димитър“,	„Моята	молитва“,	„Зададе	се	облак	тъмен“,	превежда	от	руски.	
Малко	по-късно	започва	да	излиза	редактираният	от	него	„вестник	сати-
рически	и	юмористически“	—	„Будилник“,	но	след	няколко	броя	той	спрял.	
От	8.XII.	с.г.	Ботев	се	заема	с	издаването	на	в.	„Знаме“.

През	 зимата	на	1875	излиза	книгата	 	 „Песни	и	 стихотворения	от	
Ботева	и	Стамболова“

През	1876	г.	Ботев	взема	за	жена	племенницата	на	владиката	Панарет	
—	Венета.	През	същата	година	избухва	въстание	в	Босна	и	Херцеговина.	
Българските	революционери	се	раздвижват.	Въпреки	потушаването	на	
въстанието	в	Херцеговина	революционното	брожение	сред	българските	
емигранти	не	спира.	Ботев	е	чувствувал,	че	е	настъпил	решителният,	
съдбовен	час	в	неговия	живот	с	оръжие	в	ръка	да	се	бие	за	родината.	На	
16май	Ботев	заедно	с	35	четници	се	е	качил	на	пристанището	на	Гюрге-
во	на	парахода	„Радецки“,	където	се	били	настанили	вече	четниците	от	
Браила	и	Олтеница.	Историята	до	заветния	връх	е	добре	известна	на	
всеки	българин,	за	да	има	нужда	да	я	преповтаряме.	Тоя	мъченически	път	
е	изпълнен	с	блясъка	на	легендата.

Дúщеряòà íà ïîеòà 
Иâàíêà Хрèсòîâà Бîòеâà 

(1878—1906 ã.)
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НОВА БЪЛГАРСКА ПРОЗА

Бойко Беленски

СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ ЮНАШКА1

I

В	края	на	1868	година	Румъния	се	оказа	опразнена	откъм	корназлък.	
Неотдавна	истинските	хъшове	от	Браила	и	Гюргево	бяха	преминали	Дуна-
ва	с	четите	на	Филип	Тотю,	Панайот	Хитов,	Хаджи	Димитър	и	Стефан	
Караджа.	Под	знамето	с	надпис	Свобода или смърт, повечето	поборници		
положиха	костите	си	по	българските	сокаци	и	дерета.	Букурещ	също	опус-
тя.	Но	слуховете	за	кръвопролитните	боеве	при	Караесен,	Дядопоповата	
кория	и	Бяла	черква	не	секваха.	За	Караджата	се	знаеше,	че	е	пленен	при	
Канлъдере.	За	Хаджи	Димитър	се	говореше	с	надежда,	че	е	пресякъл	Тракия	
и	се	бие	чак	край	Одрин.	Но	за	жалост	той	още	през	юли	бе	паднал	тежко	
ранен	след	геройско	сражение		на	Бузлуджа,	за	да	издъхне	анонимен	в	село	
Аджар2.	На	хоризонта	вече	не	се	забелязваше	дим.

Месец	оставаше	до	Коледа,	а	Христо	Ботев	беше	сам,	 	изоставен,	
забравен	от	всички,	унил,	без	изгледи	да	седне	на	трапеза,	да	похапне	поне	
малко,	дори	не	празнично.	От	два	дни	нищо	не	беше	слагал	в	уста.	Коремът	
му	стържеше,	червата	куркаха,	тресеше	го.	Пък	уж	се	беше	устроил.	Съ-
именникът	му	Христо	Карловеца	го	доведе	в	тази	мелница,	разположена	в	
най-отдалечения	северен	край	на	Букурещ.	В	нея,	както	се	казва:	Куче да 
вържеш, няма да издържи.	То	когато	влязоха	тук	наистина	имаше	не	едно,	
а	цяла	глутница	рунтави	четириноги.	Вътре	вятърът	се	процеждаше	през	
процепите	на	дъсчените	стени.	Сврени	в	най-защитените	от	фученето	
му	ъгли,	 обезпокоените	животни	предупредително	 залаяха,	 заръмжаха	
оголили	зъби,	налетяха	им,	но	все	някак	успяха	да	ги	разгонят.	Така	се	
настаниха	в	неуютната	съборетина	и	заедно	със	земляка	си	заживяха	
в	необитаемото	помещение.	Вътре	завеси	им	бяха	плътните	паяжини,	
натежали	от	сажди	и	паспал.	По	пода	пробягваха	многокраки	гадинки	и	
дори	в	сламата	на	превърнатия	в	легло	голям	сандък,	все	нещо	шумолеше.	
Но	важното	бе,	че	имаха	покрив	над	главите	си	и	това	ги	спаси,	защото	
скоро	зимата	се	развихри.

Не	ял,	не	спал,	без	дом	и	семейство,	на	възраст,	когато	би	трябвало	
да	 е	 обвързан,	презрян	и	мразен	 заради	тежкия	 си	 характер	и	 острия	
език,	Христо	Ботев	се	закотви	тук	заедно	със	съименника	си.	Когато	се	
запознаха,	Карловеца,	в	чиито	поглед	святкаше	вълча	злоба	—	отчаянието	
на	гладния	човек,	го	помоли:

—	Ако	си	българин,	братко,	купи	ми	един	самун	хляб,	че	умирам	от	глад!

1 Откъс от историческия роман „Свобода или смърт юнашка“
2 Днес Свежен.
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А	калоферецът	попита:
—	Знаеш	ли	тъдява	да	се	продават	вехти	дрехи?
—	Има	такова	място	наблизо...
Щом	отидоха	на	пазара	и	спряха	пред	схлупен	еврейски	дюкян,	Ботев	

попита	съдържателя:
—	Срещу	моята	премяна	ще	ми	дадеш	ли	нещо	по-старичко,	но	запа-

зено,	а	остатъка	от	парите	да	ми	броиш...
Евреинът	се	съгласи.	Младежът	се	преоблече	в	запазените дрипи	и	

с	придобитото	заведе	новия	си	приятел	в	непретенциозна	гостилничка.	
Хапнаха	и	пийнаха,	докато	изхарчиха	всичко,	а	недоимъкът	и	мизерията	
ги	 сближиха.	Така	 се	 озоваха	 в	мелницата.	Понякога	тази	 съборетина	
ставаше	кръчма	или	клуб.	Вътре	се	събираха	изпаднали	бродяги,	издънки	
от	българско,	които	мечтаеха	да	видят	родината	си	свободна.	

Как	и	защо	се	бе	преселил	в	Румъния	Карловеца	не	споделяше:
—	На	кого	му	влиза	в	работата	—	смотолевеше	той,	ако	някой	се	ин-

тересуваше.	—	Не	от	добро	съм	преджапал	Дунава.
Но	след	две-три	седмици,	точно	пред	прага	на	зимата,	той	внезапно	

се	помина.	Оттогава	Ботев	живееше	тук,	без	да	полага	каквито	и	да	са	
усилия,	за	да	направи	присъствието	си	по-леко.	Разбира	се	опитваше	се	да	
отоплява	помещението	и	да	си	намери	работа.	Той	редовно	преглеждаше	
попадналите	му	вестници	с	мисълта,	че	непременно	трябва	да	се	захване	
с	нещо,	за	да	свърже	двата	края.	Немотията	го	принуждаваше,	а	гладът	
го	насърчаваше.	

По-късно	в	мелницата	започнаха	да	се	събират	младежи	от	общество-
то	на	читалище	Братска любов,	които	се	опитваха	да	се	противопоста-
вят	на	Добродетелната дружина	и	се	обособиха	като Млада България.	
Читалището	се	помещаваше	в	стара	къща	на	улица	 Свинцилор. По	по-
добие	на	румънските	писатели,	които	се	събираха	в	салона	на	бившето	
Филхармонично дружество, преустроено	след	това	в	Национален	театър,	
българите	слушаха	сказки	и	декламации	на	бунтари	списуватели.	

Въпреки	външността	—	небръснат,	с	дълга	коса,	досущ	каторжник	
—	интелигентността	и	общителността	на	Христо	привличаха.	Очите	
му	излъчваха	пламък.	Когато	бе	в	настроение	и	усмихнат,	заговореше	ли	
—	сладкодумникът	топeше	ледовете.

Сега	Ботев	ближеше	раните	си.	Ала	сам	си	беше	виновен	за	неволята,	
в	която	се	озова,	защото	както	и	първия	път,	не	изпълни	заръките	на	
баща	си	—	уважавания	даскал	Ботьо	Петков,	който	винаги	го	съветваше: 
Тръгнеш ли веднъж, върви само напред!	

Синът	му,	снабден	с	препоръчително	писмо	до	професор	Григориевич,	
не	замина	за	Русия,	както	беше	замисълът.	А	кривна	към	Румъния	и	с	лека	
ръка	пропиля	хилядата	гроша,	които	получи	на	изпроводяк	за	харчлък	в	
град	Николаев.	Както	някои	избраници	и	той	уж	бе	поел	да	се	учи	в	леле-
яната	славянска	страна.	Изпратиха	го	родителите	му,	сестра	му	Ана	и	
тримата	му	братя.	Те	дълго	махаха	от	Червеняка,	така	наричаха	мяс-
тото	с	голямата	дивачка	круша,	чиито	листа	наесен	ставаха	карминови.	
Но	някаква	сила	го	тласкаше	към	спасение.	Спасение	ли?	От	какво?	От	
учението,	от	знанията,	от	скучното	съществуване...	А	може	би	обратно-
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то	—	силата	го	тласкаше	към	пропаст,	но	той	още	не	осъзнаваше	това.	
Младежът	трябваше	да	изживее	своя,	а	не	нечий	чужд	живот.	Неволята	
на	народа	го	накара	да	свърне	от	предначертания	път.	То	такъв	си	беше	
характерът	му	 —	 горд,	 непримирим,	 отзивчив	 и	 непредсказуем	човек.	
Така	се	присъедини	към	хъшовете,	върху	чиито	чела	бе	ударен	печатът	
на	всеобщата	им	участ.	

Щом	стигна	Гюргево,	Христо	заживя	нашироко.	Но	това	не	се	полу-
чи	отведнъж.	Първо	се	лута	насам-натам,	докато	попадна	в	одимената	
кръчмица	на	Димитър	Царски	или	както	накратко	му	казваха	Дочо.	Там,	
край	набучения	с	ножове	тезгях,	се	запозна	с	посетителите	Ј,	а	това	бяха	
все	легендарни	личности	—	войводи	и	хъшове.	Сред	тях	се	открояваше	и	
самият	Хаджи	Димитър.	Калоферецът	се	представи	и	реши	да	ги	почерпи.	
В	джоба	си	все	още	имаше	тридесет	и	пет	лири.	Юнаците	не	се	опънаха,	
а	глътката	им	беше	голяма,	пък	апетитът	—	ненаситен.	

—	Като	го	гледам	този,	за	ден-два	всичко	що	е	дал	баща	му	ще	профу-
ка.	Само	дрехите	ще		му	останат	—	въздъхна	нисичък,	мургав	поборник.

—	Мигар!	И	тях	ще	заложи	—	пророкува	събратът	му	от	Сливенско.
Не	се	излъгаха.	Вече	пийнали,	Хаджията	запя	любимата	си	Янкина 

песен:
Янка през гора вървеше, 
с крушево листо свиреше 
и на гората думаше:
— Горо ле, горо зелена 
и ти водице студена!
Вижда ли, горо хайдути: 
Кара Танаса войвода 
из тебе, горо, да ходи 
и мойто братче да води? 
Изявата	му	на	няколко	пъти	бе	прекъсвана	от	одобрителни	възкли-

цания	и	дори	куршуми	се	забиваха	в	тавана.	Накрая	Хаджията	прегърна	
младежа	и	попита:

—	Допада	ли	ти	дружината	ми?	Ние	всички	сме	пищовджии,	а	някои	и	
в	двете	ръце	стискаме	желязо.

—	Че	и	в	зъбите	кама...	—	обади	се	сливналията.
—	Харесва	ми	 всичко	това	и	най-вече	 веселбата,	 байовци	—	 уточни	

Ботев.	Като	им	кажеше	байовци	все	едно	ги	титуловаше господа — Вие	
умеете	да	живеете,	защото	всеки	път	умирате!	Царски,	дай	им	по	още	
едно	от	мен...

—	Ама	да	не	го	кръстиш	с	вода!	—	предупреди	Хаджията.
Докато	се	наливаха,	Христо	подхвана:
Я надуй, дядо, кавала, 
след теб да викна — запея 
песни юнашки, хайдушки, 
песни за вехти войводи — 
за Чавдар страшен хайдутин, 
за Чавдар вехта войвода —
сина на Петка Страшника!
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Докато	рецитираше,	поемата	му	бе	прекъсвана	с:	Ха така! Машала! 
—защото	стиховете	му	помагаха	миражите	им	да	се	материализират,	а	
щом	завърши,	присъстващите	скокнаха	и	призоваха	войводата	веднага	
да	ги	поведе	в	очакващата	ги	родина.	

На	другия	ден,	още	неотспали	си	и	неизтрезнели,	те	решиха	да	повто-
рят	запоя,	но	парите	на	Христо	наистина	бързо	се	стопиха	и	хъшовете	
се	разпиляха	кой	накъдето	види.	Хаджи	Димитър	го	взе	под	крилото	си.	
Остатъка	от	грошовете	си	младежът	успя	да	изхарчи	в	Букурещ,	в	хотел	
България,	докъдето	придружи	известния	войвода.	Сам	себе		си	непотребен	
и	златният	часовник	на	баща	си	успя	да	заложи	в	дюкянчето	на	стария	
Мордохай	и	за	жалост	вече	никога	нямаше	да	го	откупи.	Не	успя	да	пла-
ти	наема	в	долнопробния	хан	в	покрайнините	на	Букурещ.	Изхвърлиха	го.	
После	пътищата	им	с	Хаджията	се	разделиха.	Но	никакви	трудности	не	
можеха	да	го	сломят.	Не	униваше.	Та	нали	безпаричието	бе	вечен	спътник	
на	подобни	колоритни	мъже...

Сега,	седнал	на	едно	изкорубено	каче,	с	провесени	крака	и	поглед	зареян	
през	счупения	прозорец,	част	от	него	закрит	с	картон,	а	другата	—	на-
пукан,	мръсен	джам,	Христо	размишляваше	нещо	или	може	би	слушаше	
гласа	на	музата,	която	го	подтикваше	да	запише	напиращите	в	главата	
му	мисли	и	да	ги	превърне	в	стихове.

Неочаквано	на	вратата	се	потропа.	Тя	беше	с	две	тесни	крила	и	на-
подобяваше	вертикално	изправени	ковчези.

—	Има	ли	някой?	—	долетя	отвън	пресипнал	глас.
Христо	се	сепна.	Засуети	се	—	да	отвори	ли	или	да	се	спотаи?	Нали	

беше	извън	закона.
Отново	се	потропа,	този	път	по-силно.	Прогнилите	дъски	глухо	из-

пращяха,	но	издържаха	на	неделикатния	напор.
—	Кой	е?
—	Свой...
—	Кой	си	ти	и	какво	искаш?
—	Земляк	съм...	—	отговори	му	глас	на	български.	—	От	читалище	Брат-

ска любов ме	насочиха	към	теб.
Думите	зарадваха	Христо.	Той	чевръсто	скочи	и	се	завтече	към	вра-

тата.	Без	колебание	махна	резето	и	подпората.	Озова	се	пред	загърнат	в	
ямурлук	мъж,	видимо	премръзнал,	защото	бе	увил	шала	си	около	главата	
като	чалма,	така	че	да	му	закрива	ушите.	Носът	му	бе	морав.	Пара	изли-
заше	от	устата.	Неканеният	гост	изглеждаше,	като	че	не	иде	от	града,	
а	от	края	на	света.	Всичко	по	него	бе	скреж.	Побелели	вежди,	а	под	тях	
сияеха	две	кристално	сини	очи.	Натисната	от	русо	мустаче,	на	устните	
му	грееше	радушна	усмивка.	Христо	се	вгледа,	виждаше	го	за	първи	път.	
Макар	човекът	да	казваше,	че	са	земляци,	разликата	във	възрастта	ги	
бе	разминала	по	друмищата	на	съдбата.	Приличаше	му	на	търговец	на	
шаяци.	Но	какво	търсеше	тук	и	по	това	време	един	истински	комерсиант,	
това	беше	непонятно.

—	Здравей,	земляк	—	отново	наблегна	на	общия	им	корен	непознати-
ят.	—	Ти	си	от	Калофер.	Разбрах,	че	си	син	на	даскал	Ботьо	Петков.	А	аз	
съм	карловец.	Къщата	ни	е	до	Сопотската	порта,	до	Касабата,	близо	до	
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Садината 	или	както	турците	Ј	казват Гюреш кър,	защото	там	правят	
увеселенията	и	пехливанлъка	си.	Може	и	да	си	чувал	за	мен.	Бях	дякон	в	
местната	църквата,	в	храма	„Света	Богородица“.	Дякон	Игнатий...

Христо	се	напрегна.	Нещо	припърха	в	главата	му,	но	мигновено	отле-
тя	прокудено	от	неочакваната	среща	и	изместено	от	напиращата	гледка.	

Алтън	Калофер,	основан	от	бунтовника	Калофер	войвода,	който	бе	
предал	 на	поколенията	непримиримостта	 си	 и	 волята	 за	 свобода,	 се	
гушеше	между	хълмовете	по	поречието	на	Тунджа.	Реката	го	делеше	на	
две.	Високо	на	тепето	величествено	се	белееше	черквата	Св. Архангел,	в	
която	служеше	архимандрит	Хрисант	—	беловлас,	белобрад	и	вече	грохнал	
старец.	От	нея	се	виждаше	целия	град.	Тя	имаше	две	посестрими	—	на	ле-
вия	бряг	старата,	ниска	и	мрачна Св. Богородица,	възобновена	две	години	
преди	раждането	на	Христо	и	на	десния	бряг	—	Св. Атанас.	Към	нея	водеше	
тясна,	вита	каменна	стълба.	Светилището	бе	обновено	през	1842	година.

—	Пък	може	и	да	не	ме	помниш,	много	по-малък	си	от	мен.	Аз	преди	
години	напуснах	родния	край...	

Споменът	мигновено	блесна.	Беше	чувал	за	този	човек.	Говореше	се,	
че	е	послушник	с	ангелски	глас.	За		това	хортуваха	миряните	и	най-вече	
жените,	докато	мъжете,	подстрекавани	от	вуйчо	му	архимандрит	Ва-
силий	твърдяха,	че	е	непослушник	с	дяволски	характер.	Непокорството	
караше	младежите	да	го	срещат	с	почит	и	да	му	завиждат,	а	девойките	
го	обожаваха.

—	Е,	ще	ме	приемеш	ли?	
—	Заповядай	—	притеснено	се	отдръпна	калоферецът.
Новодошлият	прекрачи	прага.	Дъх	на	нечистота	го	удари	в	лицето.	

Вътре	въздухът	бе	със	силна	миризма	на	старо,	на	влага	и	мухъл.	Огледа	се.	
Помещението	бе	просторно	и	високо,	почти	два	юнашки	боя,	но	мизерно.	
Повече	подхождаше	за	ателие	на	художник,	отколкото	за	обиталище.	В	
средата	стърчеше	прекършен	вал,	чиито	остатъци	бяха	втъкнати	в	объл	
камък.	Горното	воденично	колело,	на	големи	отломки,	се	валяше	по	пода.

—	Разполагай	се,	където	намериш	за	добре	—	подкани	го	домакинът.	
—	При	мене	има	много	място,	но	си	избрал	неподходящо	време.	Виждам,	
че	си	се	вкочанил.	Ще	стъкна	огъня,	дано	въздухът	по-бързо	се	отвърне.

Обитателят	на	мелницата	се	топлеше	с	продънено	кюмбе,	което	
повече	 димеше,	 отколкото	 грееше.	Скоро	 огънят	лумна.	Новодошлият	
свали	шала	си.	Косите	и	мустаците	му,	га	че	бяха	боядисани	с		шлюпки	
от	зелени	орехи,	ама	тънко,	тънко.

—	Лесно	ли	ме	намери?
—	Кучетата	ме	упътиха.
Христо	се	усмихна:
—	Щом	кучките	знаят	един	мъж,	значи	е	личен...	За	жалост	няма	с	

какво	да	те	нагостя.
Можеше	да	му	предложи	само	билков	чай.	Заварката	имаше	силен	аро-

мат.	Смесицата	от	треволяк	и	плодове	опияняваше	и	разливаше	приятна	
топлина	по	тялото,	стига	да	не	пиеш	чая	—	това	чудо	на	природата	и	на	
човешката	фантазия	—	студен.	

—	Не	се	безпокой.	Аз	нося	това-онова...
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Дякона	извади	парче	сланина,	две	глави	лук	и	половин	пита	хляб.	Сложи	
ги	на	импровизираната	синия.

—	Таман	и	ти	ще	похапнеш,	че	навярно	си	гладен.
—	Червата	ми	се	бунтуват.	Опитах	се	да	ги	залъжа	с	парченце	пекси-

мет,	но	безуспешно.	Ала	гладът	и	студът		са	само	изпитание	за	тялото.	За	
ума	те	са		единствено	досадна	потребност,	която	кара	мислите	да	щъкат.

—	Значи	така	я	караш: Немотия до шия!	
—	Да.	Поща,	 вестници,	предлагам,	търся,	 дрънча	 с	клепала-звънци,	

моля,	но	напразно.	Или	съм	закъснял	или	съм	много	млад	и	ненадежден.	
Пък	и	нямам	опит,	какъвто	е	потребен...

—	Подобни	ангажименти	са	за	безнадеждно	изпаднали	несретници.
—	Аз	мисля,	че	не	съм	такъв,	затова	не	ме	наемат...	
Искреност	се	четеше	по	лицето	му.	Ще	кажеш,	че	е	готов	да	върши	

всичко,	само	за	да	оцелее.	Всъщност	той	разглеждаше	вестникарските	
обяви	с	презрение,	убеден,	че	нито	едно	място	не	е	подходящо	за	него.	В	
погледа	му	имаше	насмешка	и	омерзение.

—	Важното	е	да	не	губиш	кураж	—	каза	насърчително	гостът.	—	Желаеш	
ли	нещо	дълго	и	силно,	то	се	сбъдва.

—	Неуспехът	не	може	да	ме	промени.	Аз	сега	споделям	с	теб,	но	това	
не	е	оплакване,	защото	просто	не	унивам.

—	Случката	от	11-ти	май	ли	те	доведе	тука?
Ботев	го	зяпна.
—	Не	се	чуди,	по	нашия	край	още	се	разказва	за	корназлъка	ти...
От	1858	година	във	всеки	по-голям	български	град	11	май	тържествено	

се	отбелязваше	като	празник	на	писмеността.	Още	от	предната	вечер	
в	чест	на	деня	на	Кирил	и	Методий	Калофер	и	най-вече	училището	бяха	
обкичени	с	цветя	и	венци.	Народът	се	събра.	Похвални	думи,	рецитации...	
Бащата,	даскал	Ботьо	Петков,	знаеше	стоката	си	и	не	искаше	синът	
му	да	говори,	но	как	Христо	да	изпусне	сказката	по	този	случай?	И	ако	
всякога	и	всички	завършваха	с	прослава	на	падишаха	и	някой	нескопосан	
стих	като	този	на	Славейков:

Слава, чест и похвала 
по всичка да гърми земля, 
Султанското да слави имя! 
И Българския наш народ 
през всичкия си свой живот 
да вика: „Много му години“!
То	ораторът	възнегодува:
—	Нямаше	да	ви	се	натрапя,	ако	не	ме	предизвикаха.	Те	—	посочи	чор-

баджиите,	—	заблуждават	и	приспиват	народа.	Султанът щял да даде още 
духовни правдини... Това	са	залъгалки.	Нам	са	нужни	истински	свободи,	
които	не	се	постигат	с	молитва	и	благословия...

После	пак	посочи	виновниците	и	призова	към	неповинование.	Възму-
тен	от	бунтовната	реч	водачът	на	изедниците	чорбаджи	Хаджи	Неделчо	
възропта	и	гневен	тръгна	да	си	ходи.	А	младият	даскал	викна	подире	му:

—	Погледнете	ортака	на	правителството	и	останалите	му	аркадаши.	
Ние	нямаме	нужда	от	тях.	Те	са	всеобщо	зло!
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—	Вярно	—	долетя	първо	неуверено,	после	много	по-окуражително	от	
различни	страни.

С	първия	чорбаджия	на	Калофер	младият	даскал	имаше	стара	вражда.	
Веднъж	по	време	на	изпити,	той	бе	седнал	до	учителката	Параскева	Шу-
шулева,	която	той	наричаше	просто	Паша	и	я	заговори.	А	това	се	стори	
непочтително	на	Хаджи	Неделчо.

—	Ти,	 даскалче,	 види	 се	не	правиш	разлика	между	Одеса	и	Калофер.	
Възрастните	хора	тук	стоят	чинно	като	в	черква,	а	ти	показваш	неу-
важението	си	и	пред	всинца	ни	правиш	любов.	Не	те	ли	е	срам?!

Ботев	не	му	остана	длъжен:
По-добре	гледай	сина	си,	чорбаджи,	че	Стефчо,	ако	кривне,	няма	и	да	

разбереш	докъде	ще	стигне.	Аз	моят	трънлив	път	съм	извървял,	а	него		
какво	го	чака,	един	Господ	знае!

Размирникът	даскал	пламенно	заговори	за	революция	и	за	извоюване	
на	свещената	свобода.	Така	си	заслужи	опасното	прозвище	чапкънин	и	
необходимостта	спешно	да	се	потули	от	властта...

—	Неволята	ме	доведе	тука	—	каза	вече	обръгнало	примиреният	младеж.
—	Пък	аз	мислех,	че	ще	кажеш: Нетърпимостта към робията, жаж-

дата за свобода...
—	И	това	де,	преди	всичко!	Доскоро	бях	в	трупата	на	Добри	Войников.	

Играх	в	Крум Страшни	и	в	Прекръщението на преславския двор,	но	не	го-
ворех	като	Светолид,	а	като	съвременен	герой,	затова	Войника	ме	хареса.	
С	тези	две	пиеси	и	с	Райна княгиня народното	ни	театро	обиколи	Тулча,	
Галац,	Гюргево, но	щом	дойдохме	в	Букурещ	—	хартисах.	Множко	ми	дойде	
артистизма	при	тая	неволя,	пък	и	тук	публиката	се	броеше	на	пръсти.	
Така	трупата	се	разпадна...

—	Трябва	по-често	да	се	показват	пред	нашенци	пиесите	му.	Предста-
вленията	е	необходимо	да	се	играят	във	всеки	по-голям	град	в	страната.	
Да	си	припомнят	сънародниците	ни	славата	на	Крум	Страшни	и	Симеона	
Велики.	Нека	знаят	каква	велика	история	сме	имали	и	да	се	възхищават	
на	доблестта	ни...

Жарнаха	 сланината.	В	помещението	 се	 разнесе	миризма	на	нещо	
вкусно.	Гостът	се	настани	на	една	каменна	отломка	като	подложи	дъска	
върху	Ј.	После	попита:

—	Ти	даскал	Райно	Попович	помниш	ли?
—	Че		как	да	не	го	помня!	Учил	е	баща	ми.
Десетина	години	бяха	изминали	от	смъртта	му.	Освен	доброто	име	

от	него	бяха	останали	Христоматията, Кратко толкование на божест-
вения храм	и	съвършеният	превод	на Басни Езопови.

—	При	него	бях	частен	ученик	—	карловецът	замълча	и	добави:	—	И	дъ-
щеря	му	Елисавета	навярно	знаеш.	Учена	е	като	баща	си	...

—	Разбира	се,	че	я	знам.	Ожени	се	за	нашия	доктор	Киро	Попов.	Родители-
те	му	са	от	Калофер.	Млад,	хубав,	енергичен.	Разправят,	че	е	учил	в	Цариград.	
Когато	княз	Куза	посетил	Златния	рог,	бил	сред	посрещачите	и	успял	да	се	
домогне	до	него.	Дал	му	прошение	да	се	премести	и	завърши	медицинското	
училище	в	Букурещ.	Провървяло	му.	Нещо	повече,	дори	пътувал	с	кораба	му.	
Сега	е	лекар	в	Карлово. Ти	защо	питаш?	Да	не	си	заглеждал	булката	му?



48 ÏËÀÌÚÊ

—	Не,	по	друга	си	падах,	по	една	хубавица	от	Горния	метох...
—	Сестра	Евгения?
—	Значи	и	на	тебе	ти	е	направила	впечатление.
—	И	още	как...
Левски	запя:
Отдавна ли си, момне ле, калугерица?
Отдавна ли си, момне ле, или отскоро?
Не съм отдавна, брайно ле, нито отскоро.
Три годин стана, брайно ле, четвърта карам...
Пред	очите	на	Христо	изникна	селището	до	руините	на	Звъниград,	

разположено	по	 двата	бряга	на	Тунджа.	Над	него	 ехтеше	шум	и	 глъч,	
тракаха	станове,	тъчаха	се	шаяци,	точеха	се	гайтани.	По	реката	пееха	
тепавици.	И	девойките	пееха,	 особено	по	розобер.	Тогава	младежът	се	
натягаше,	напъваше	се	и	носеше	най-големите,	препълнени	с	цвят	кошо-
ве,	непосилни	дори	за	по-яките	мъже.	Стига	сред	берачките	случайно	да	
бяха	Параскева	Шушулева,	Мария	Пулиева	или	най-вече	сестра	Евгения.

Женският	манастир	местните	жители	обозначаваха	като	Долния 
метох, за	разлика	от	големия	женски	манастир	отвъд	Тунджа,	който	бе	
известен	като	Горния метох. Редът	в	тях	бе	толкова	стар,	колкото	и	
основите	им.	Монахините	и	послушничките	спяха	малко,	около	четири	
часа.	Ставаха	рано.	Имаха	сутрешна	молитва.	Хранеха	се	по	два	пъти	
на	ден	—	сутрин	и	вечер,	най-често	с	боб,	нахут,	леща	или	каша	от	гъби.	
След	утринната	молитва	се	заемаха	за	работа	—	в	магерницата,	край	
чекръците	и	 становете,	 на	полето	или	 в	 яхъра.	Всеки	 ден	 основната	
служба	в	църквата	започваше	в	три	подир	обяд.	Наричаше	се	Деветия час,	
защото	точно	тогава	бил	разпнат	Христос.	Продължаваше	докъм	пет.	
После	клепалото	биеше	за	вечерня.	В	полунощ	пак	имаше	литургия,	която	
напомняше	за	Христовото	възкресение.	Монахините	се	къпеха	веднъж	
седмично	—	в	яхъра.	Едната	му	част	бе	пригодена	за	баня.	През	зимата	
вътре	бе	непоносимо	студено	и	те	поддържаха	чистота	като	обтриваха	
телата	си	с	влажни	кърпи.	Отопляваха	се	с	мангали	с	дървени	въглища.	
Но	послушанието	на	Евгения	бе	доста	по-свободно,	отколкото	на	други-
те	—	направо	демократично.	Тя	можеше	без	ограничения	да	излиза	извън	
метоха,	да	преподава	в	съседното	училище,	стига	да	Ј	останеше	време,	
щом	препишеше	определените	текстове	от	житиетата	на	Св.	Георги	и	
Св.	Димитър.

Ботев	 си	 спомни Калугерската опашка.	Така	местното	население	
наричаше	пътеката,	която	започваше	от	външната	порта	на	Горния 
метох	и	криволичеше	по	десния	бряг	на	Тунджа	към	равнината.	От	една-
та	страна	непроходими	върбалаци,	а	от	другата	—	зеленчукови	градини.	
Христо	често	си	късаше	краставички	и	ги	хрупаше	с	удоволствие,	докато	
чакаше	отнякъде	да	се	появи	Евгения.	Случваше	се	да	се	крие	и	в	някоя	
копа	сено,		за	да	не	го	уличат	в	пристрастията	му.

През	останалото	време	той	много	четеше.	Преора	библиотеката	на	
баща	си,	задълбочи	се	и	в	хранилището	на	метоха.	Там	го	влечеше	не	само	
ученолюбието	му,	а	и	красотата	на	черната лилия,	по	която	си	падаше.	
Тя		бе	не	само	хубава,	а	и	отзивчива.	Помагаше	му	да	избере	нужното	че-
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тиво,	подпитваше	го	какво	е	разбрал.	Евгения	много	му	харесваше.	Жалко,	
че	бе	малко	по-възрастна	от	него.

Още	при	първото	си	посещение	в	метоха,	Левски	също	веднага	я	за-
беляза	и	отличи	сред	всичките	бледолики	и	неграмотни	жени.	Приличаше	
на	ангел.	Черна,	чуплива	коса,	макар	и	подстригана.	Бяло	лице.	Облеклото	
Ј	бе	дълга	пола	от	черен,	груб	шаяк,	наметало	до	петите	скроено	като	
камбана,	а	на	гърдите	проблясваше		метален	кръст.	При	студено	време	
тя	носеше	тъмен,	къс	сюртук.	На	главата	всяка	Христова	невеста	има-
ше	памучна	забрадка,	която	не	можеше	да	скрие	миловидните	черти	и	
хубостта	на	Божията	поклонничка.		

Този	ден	Евгения	се	маеше	в	градината.	Приличаше	на	човек,	който	
търси	нещо,	а	все	не	го	намира.	Сякаш	душата	Ј	предварително	знаеше	
какво	я	очаква.	Провървя	Ј,	защото	мъжът,	когото	видя,	грабна	очите	
Ј.	Такъв	и	да	искаш,	не	можеш	го	пропусна.	Още	повече	когато	така	
рядко	попадаш	на	нещо	свястно,	иначе	около	нея	само	дърти,	кьорави	
и	сакати,	все	битоградни.	Вечерта	в	скриптория,	тя	четеше	книга,	
но	нищо	не	можеше	да	схване.	Умът	Ј	все	беше	в	непознатия,	който	я	
впечатли.	

—	Кой	беше	този	мъж,	майко?	—	попита	по-късно	игуменката.	—	По-
знавам	го,	а	не	мога	да	се	сетя	откъде.	

—	Кунчевия	син,	чедо.	На	Гина	от	Карлово	момчето.	Откак	баща	му	
почина,	по-право	и	по-пригледно	ще	да	е	да	го	наричаме	Гининия	син	—	от-
върна	Евпраксия.

По-късно	Евгения	дълго	обикаля	пътеката	и	тревата,	за	да	търси	
следите	от	стъпките	му.	В	мислите	Ј	трепкаше	спомен.	Игуменката	я	
забеляза	и	се	приближи:

—	Сатаната	се	опитва	да	изкуши	душата	ти,	дъще.	Появи	ли	се	мъж-
ка	плът	в	главата	ти,	ще	се	погубиш!	Трябва	да	си	силна.	Време	ти	е	да	
дадеш	клетва,	да	се	вречеш,	иначе	може	да	станеш	разпътна	и	мястото	
ти	няма	да	е	тук.

Истинското	Ј	име	 бе	Ана	Бояджиева.	Дядо	Ј	 се	 бе	 сражавал	 като	
волентир	във	войската	на	Дибич	Забалкански.	Даже	песен	имаше	за	нея:

Анка по двори ходи
ситни сълзи рони.
Анке ле, ален божур в градина.
Дребни сълзи рони 
и майка си проклина, 
баща си проваля.
Анке ле, катмер турски!
Анке ле, ясна звезда за него...
За дето не са я сгодили,
А покалугерили 
в Калоферския женски метох.
Всъщност	тя	тъкмо	била	сгодена	и	турците	бастисали	мъжа	Ј.	За-

това	намерила	утеха	в	манастира,	в	небесното	венчило	с	Христос.
При	всяка	среща	Левски	я	заглеждаше,	пиеше	я	с	поглед,	но	само	толко-

ва.	Не	заради	интимната	тръпка	бе	хвърлил	расото.	Нещо	друго	го	влечеше	
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повече	от	всичко.	Понякога	излизаха	покрай	реката.	Тя	вървеше	до	него	и	
вдишваше	тънкия	мирис	на	дрехите	му,	които	ухаеха	на	орехова	шума.

—	Гледам	те	и	си	мисля	за	баща	ти	—	сподели	веднъж	Дякона.	—	Той	беше	
мой	приятел.	Беше	истински	родолюбец.	Жалко,	че	без	време	го	загубихме.

Евгения	смирено	сведе	очи,	но	през	миглите	продължаваше	да	го	виж-
да.	Беше	като	трепетлика.	Все	още	имаше	възможност	да	се	откаже	от	
иноческия	си	обет,	без	да	разгневи	Бога	с	постъпката	си.	Но	можеше	ли	
да	се	превърне	в	сянка	на	този	човек,	който	нямаше	мира	и	покой?

—	Ти	си	толкова	хубава	и	неслучайно	носиш	името	Евгения1.	Защо	не	
си	избрала	живота	навън,	където	красотата	ти	е	щяла	да	процъфти,	а	
си	се	отдала	на	монашеския	живот?

—	Такава	е	съдбата	ми,	Дяконе:	пред	венчило	овдовях...
Винаги,	когато	се	разделяха,	той	казваше:
—	До	скоро,	Евгения...
Произнасяше	името	Ј	така	отчетливо	и	топло,	сякаш	го	беше	изричал	

стотици	пъти.	
След	година	тя	щеше	да	се	изповяда:
—	Аз	съм	готова	да	посветя	живота	си	на	твоите	идеи,	брате	Левски.	

Готова	съм	да	се	въоръжа	с	търпение	и	да	те	следвам...
В	очите	Ј	блестеше	борчески	блясък	и	той	оцени	това.

Христо	продължаваше	да	гледа	госта	си	изпитателно	и	даже	някаква	
ревност	се	появи	в	буйното	му	сърце.

—	На	гостоприемния	дворец	на	цар	Серданапал	в	Мала	Азия	имало	над-
пис: Ти чужденецо, яж, пий и люби! Каквото и друго да има човек на света, 
за него не заслужава да се говори! Ти	да	не	си	я?...	—		запъна	се.

—	Не	съм	я	пожелал,	не	съм	я	и	докоснал.	Аз	съм	продал	душата	си	на	
делото.	Заклех	се,	че	няма	да	пилея	силите	си	за	нещо,	което	е	извън	сми-
съла	на	живота	ми:	свободата	на	родината	—	каза	чистосърдечно	Дякона.

Той	омагьосваше	жените	с	нещо,	още	преди	да	заговори.	Заговореше	
ли	и	мъжете	го	слушаха	със	зяпнала	уста.	Всяка	невеста	за	него	беше	
забранен	плод	и	чужда	нива.	Как	да	влезеш	вътре,	да	жънеш	и	тъпчеш,	
когато	този	берекет	за	друг	беше	предназначен?	Винаги	намираше	начин	
да	укроти	страстите	им.

Христо	искаше	да	му	вярва,	а	не	можеше.	В	сърцето	и	в	главата	му	
избухваха	ту	остра	любов,	ту	ненавист	към	Евгения.	Безплътният	му	вид	
се	озлоби	и	в	добавка	с	вълчия	апетит	веднага	излапа	своя	дял.	Беше	обяс-
нимо	—	толкова	рядко	му	се	отдаваше	да	попадне	на	нещо	сносно	за	ядене.	

—	Какво	е	да	си	свободен,	когато	си	гладен	—	философстваше	той.
Дяконът	се	опита	да	му	даде	част	от	дажбата	си,	но	младежът	от-

каза.	В	стомасите	им	вече	цареше	пълно	благополучие,	въпреки	че	имаше	
място	за	три	пъти	по	толкова	ядене.	После	пиха	чай	до	изпотяване.	От	
печката	лъхаше	топлина.	В	ъгъла	зацвъртяха	щурци.	И	двамата	имаха	
нужда	от	раздумка	и	човешка	топлота.	Разприказваха	се:

—	Откъде	дохождаш	и	накъде	си	се	запътил?	—	попита	Христо.
—	Бях	знаменосец	в	четата	на	Хитова.	После	отскочих	до	Сърбия.	

Записах	се	във	Втората	легия.



  Бойко Беленски  51

—	Във	вестник	Македония четох	за	лютите	ви	хайдушки	битки.		Знам,	
че	първата		жертва	е	Иван	Капетан...

—	За	съжаление	той	не	падна	пронизан	от	турски	куршум,	а	цамбурна	
в	реката.

—	В	Дунава?
—	Не,	в	Рибарица.	Намокри	се,	простуди	се	и	го	втресе.	Започна	да	

повръща.	Нямаше	изгледи	да	се	оправи...
—	Вярно	ли	е,	че	сте	му	отрязали	главата?	
—	Да,	това	бе	желанието	му.
—	Да	не	би	ти	да	си	свършил	тая	работа?
—	Не,	аз	само	го	опях,	щом	завинаги	прихлюпи	очи.	—	Левски	въздъхна.	

—	Никой	нямаше	сили	да	изпълни	молбата	му.	Единствено	Иван	с	прякор	
Турчина	се	съгласи.

—	После?
—	Изкопах	дупка		под	голям	бук.	Завих	главата	му	в	бяла	кърпа	и	я	за-

рових.	А	тялото	му	преоблякохме	във	вехти	чобански	дрехи,	за	да	заблудим	
преследвачите.	На	буката	издълбах	името	и	датата.

—	Така	турците	е	можело	да	се	досетят.
—	Те,	пък	и	никой	друг,	едва	ли	ще	забележи	поставения	нишан.	Този	

знак	само	посветеният	може	да	открие.
—	И	къде	е	станало	това?
—	Между	Тетевен	и	Златица.	В	дебрите	на Оджаците.	Мястото	се	

нарича Средно почивало.	
—	Значи	и	в	легията	си	бил?	А	защо	си	се	забавил?	Повечето	от	събра-

тята	ти	се	включиха	в	четата	на	Хаджи	Димитър	и	Стефан	Караджа.
—	Разболях	се.	Трябваше	да	се	лекувам.	За	малко	да	си	отида	мърцина...
—	Не	ти	личи.
—	Държелив	съм.	Душичката	си	под	езика	кътам	и	зъбите	стискам	

ли,	стискам.
Засмяха	се	и	Христо	веднага	го	клъвна:
—	Но	по	нощите	не	скърцаш	с	тях	и	не	хъркаш,	нали?
—	Ако	нещо	ти	преча,	не	се	притеснявай,	сръчкай	ме	с	поздрава	на	

хъшовете...	Виждам,	 че	 леглото	 е	 едно,	 но	поне	 е	широко.	Навярно	ще	
трябва	да	легна	до	теб.	

—	Таман	ще	се	топлим,	че	изгасне	ли	огънят	—	човек	се	одървя.
—	Как	само	духа!...
—	 Затова	 е	 вятърна	мелница,	 защото	 е	 построена	на	 ветровито	

място.
Левски	критично	огледа	дългата	му	коса.
—	Защо	си	се	запуснал	така?	Май	не	само	отдавна	не	си	ял,	ами	и	не	

си	се	къпал.	Обрасъл	си	все	едно	ще	ставаш	поп.
—	Аз	мразя	тая	пасмина!
—	Коя?
—	Чернодрешковците.	Безбожник	съм!
—	Олекна	ми,	защото	неотдавна	напълно	се	разпопих.	А	какво	ще	каже	

човек	за	мен,	щом		чуе,	че	съм	хвърлил	расото	и	загърбил	Бога,	за	да	се	
отдам	на	освободителната	борба?
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—	Че	си	праведник	и	родолюбец.	Де	повече	да	имаше	такива	като	теб!
—	Раждат	се.	Въпросът	е	да	се	отчуват	и	да	се	сберат	за	общото	дело.
—	Важното	е	да	има	кой	да	ги	поведе.
—	При	кълбо	юнаци,	откъдето	и	да	дръпнеш	все	нишка	ще	излезе.
—	Интересно	как	от	добър	дякон	може	да	стане	добър	бунтовник.
—	Непоправим	при	това.
—	Значи	си	непоправим	като	мен.
—	И	ти	ли	си	готов	да	се	бориш	срещу	тиранията?	Защо	тогава	не	

замина	с	момците	за	България?
—	Записах	се	в	четата	на	Жельо	войвода.	За	байрактар	и	за	писар	ме	

главеше,	но	котка	му	мина	път	и	работата	се	разсъхна.
После	разговорът	започна	да	кръжи	около	църковните	работи:	ковар-

ството	на	гръцкото	духовенство,	вътрешното	разногласие	и	примири-
телността	на	българите,	опасността	от	елинизиране...	По	едно	време	
Дякона	го	напъти:

—	Трябва	да	се	вземеш	в	ръце.	Утре	мога	да	ти	помогна	да	се	попри-
ведеш	в	ред.

Христо	си	помисли,	че	изглежда	жалък	в	неговите	очи,	но	нали	и	той	
е	на	същото	дередже,	щом	търсеше	подслон	при	него.

—	Отчаян	съм,	не	знам	какво	да	правя.	Нямам	пукната	пара.	В	чита-
лището	ме	викат	да	изнасям	сказки.	По	цванец	на	глава	от	желаещите	
да	слушат	вземат.	А	ми	липсват	сносни	дрехи.	С	тези	дрипи	мога	ли	да	
се	явя	пред	хората?

По	този	повод,	по-късно,	той	щеше	да	се	жалва	в	писмо	до	приятеля	
си	Киро	Тулешков:

Достигнах до такова жалостно положение, което не можа ти опи-
ша. Живея извънредно бедно, дрипите, които имах, се съдраха и мен ме е 
срам да изляза деня по улиците. Живея на самия край на Букурещ, в една 
вятърничава мелница, заедно с моя съотечественик Васил Дяконът. За 
препитанието не ни питай, защото едвам на два и три деня намираме 
хляб да си уталожим глада.... Тия дни мисля да държа сказка в читали-
щето „Братска любов“, но как ще  да се явя, не зная! При всичкото това 
критическо положение аз пак не си губя дързостта и се не изменям чест-
ното слово...

Тук	Ботев	бавно	гаснеше,	но	поне	не	се	задушаваше неразбран сред 
глупци,	както	обичаше	да	казва.	Тази	фраза	дори	възнамеряваше	да	вплете	
в	стихотворение	някога.

—	Ще	измислим	нещо	—	каза	насърчително	Левски.	—	Човек	никога	не	
трябва	да	се	предава.	Дори	в	ада	има	две	врати	— вход и	изход.

—	Това	в	библията	ли	го	пише	или	лично	си	се	уверил?
—	Случвало	ми	се	е	да	попадам	в	пъклото,	но	както	виждаш	оцелял	

съм.	Никога	не	трябва	да	униваш	и	да	губиш	кураж.	Хубавото	тепърва	
предстои...

—	Май	си	непоправим	оптимист	като	мен.
Оскъдният	полужив	пламък	на	газеничето	правеше	лицата	бледи.	Не	

след	дълго	Ботев	попита:
—	Значи	ти	си	Васил	Иванов	Кунчев.
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—	Да,	или	Дякона.	Дякон	Игнатий.	Зоват	ме	още	Левски.
—	Бре,	много	имена	и	прякори	имаш!
—	Навярно	още	ще	се	прибавят	към	личността	ми,	защото	смятам	

да	се	заема	с	нещо	много	опасно.
—	Че	какво	по-опасно	да	се	биеш	под	град	от	свинец?!	Я	ми	разкажи	за	

легията.
—	За	първата	или	за	втората?
—	И	за	двете.
—	Какво	искаш	да	знаеш?
—	Всичко.
—	Няма	да	ни	стигне	и	седмица	за	тези	спомени,	а	трябва	да	спим.	

Уморен	съм...	
До	самия	сандък	кюмбето	червенееше.	Левски	приседна	по-близо	до	

него	и	заразказва.	Светлината	на	трепкащото	пламъче	правеше	лицето	
му	да	изглежда	пепеляво,	но	подвижно:	

—	В	Първата	легия	наистина	беше	страшничко.	При	щурма	не	на	
Кале	мегдан,	а	на	Варош	капия,	трябва	да	знаеш,	стана	голяма	патакла-
ма.	Ние	напиняме,	читаците	се	бранят.	Истинско	млатене	падна.	Там	
ме	и	раниха,	но	леко.	Свинец	ме	парна	в	рамото.	Скоро	се	оправих.	Във	
Втората	легия	всичко	се	оказа	само	тупурдия	и	учение.	Подлъган	от	
унгарския	министър	Андраши,	княз	Михайло	отново	разтури	войска-
та	ни	и	разгони	опасните	буйни	глави.	И	в	двата	случая	бракята	ни	
предадоха.

—	Защо?	—	попита	Ботев,	макар	да	се	досещаше	какво	има	предвид.
—	Уж	ни	помагаха	да	 се	 организираме,	 че	после	 да	 се	прехвърлим	в	

България,	но	щом	ги	притиснаха	австрийци,	френци	и	другите	западняци,	
обърнаха	ни	гръб.	Накрая	и	Раковски	прогледна.	Разбра,	че	така	няма	да	
се	освободим.	Не	бива	да	разчитаме	на	чужда	помощ.	Сами	трябва	да	си	
изтъчем	кросното,	а	не	да	се	надаме	на	другите.	Необходимо	е	задружно	
да	се	вдигнем,	пък	ако	някой	отвън	ни	подкрепи	—	сполай	му.

—	Ти	Раковски	добре	ли	познаваше?
—	Виждали	сме	се,	говорили	сме...	Посетих	го,	както	се	казва,	на	смърт-

ното	му	ложе,	малко	преди	да	издъхне.	В	легията	той	ми	даде	прякора	
Левски.	Ти скачаш вика като лев.	Но	аз	бях	обикновен	легист,	а	той,	Фильо	
и	Жельо	се	славеха	като	голямата	работа.	Всичко	около	тях	се	въртеше.	
Те	ръководеха	дейността	и	водеха	волентирите.

—	Аз	също	веднъж	в	Одеса	през	1866	година	видях	Раковски...
—	Е	и?
—	Не	сколасахме	да	си	поговорим.	Само	се	запознахме.
—	Много	си	загубил...
Левски	протегна	пред	себе	си	ръце	със	сплетени	пръсти	и	натисна.	

Ставите	изпукаха.
—	Май	е	време	да	поспим,	че	утре	много	работа	ме	чака...
—	Какво	ще	правиш?
—	Трябва	да	се	видя	с	този-с	онзи,	да	уредя	това-онова,	че	скоро	пак	

ще	поема	към	България.
—	 Завиждам	ти	 за	разнообразния	живот.	Какво	 ли	не	 си	преживял:	
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легия,	битки,	чета,	сражения	със	знаме	в	ръце...	А	аз	тук	съм	се	заглавил	
като	жегла	в	юлар!

—	Всичко	с	времето	си.	Още	си	много	млад.	Премеждията	и	възторзите	
са	пред	теб.	Въпросът	е	да	си	готов	да	ги	посрещнеш	с	открити	гърди,	че	
някои	бабаити	на	думи	се	хвалят,	пъчат	се,	но	опре	ли	до	действие	кор-
назлъкът	им	се	изпарява	—	свират	се	в	миша	дупка...	—	замълча	и	добави:	
—	Добре,	виждам,	че	вече	не	слушаш.	Да	бяхме	прекратили...

Той	се	загърна	в	своята	абица,	покриха	се	с	една	пролиняла	черга	и	
двамата	се	сгушиха	един	до	друг,	за	да	се	топлят.	Христо	до	късно	не	
можа	да	заспи.	У	него	витаеше	усещането,	че	не	се	е	срещнал	с	един	непо-
корлив	човек,	а	с	цяла	въстаническа	дружина.	Щом	мина	полунощ	те	вече	
спяха,	но	в	онова	състояние	на	тревожност,	при	което	ушите	долавят	
и	най-лекия	шум,	а	очите	гледат	през	стиснатите	клепачи,	за	да	предо-
твратят	всяка	опасност.	

Бîòеâ è Леâсêè. 
Хóäîжíèê Вàсèë Гîрàíîâ.
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НОВА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ

Керана Ангелова

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЦВЕТНО

Кîãàòî áяõ ìëàäà,
õîäеõ сúс çеëеíè ÷îрàïè, сúс сèíè, с ÷ерâеíè,
à сúщî è с ÷ерíè, íàé-÷есòî áîсà
ïî êàìúíèòе íà îíàçè íàãряòà îò сëúíöе
сàрìàòсêî-ïîíòèéсêà è ëеâàíòèéсêà
çеìя.
Кîãàòî áяõ ìëàäà,
âяòúрúò îáëèçâàше ìîрсêàòà ïяíà îò êîжàòà ìè
è ïî íея îсòàâàõà êрèсòàë÷еòà сîë —
íîщеì ïî èçïúíàòèя ìè êîреì
áëесòяõà сúçâеçäèя.
Сóòрèí íàõàïâàõ íеóçреëèòе яáúëêè
è ãè õâúрëяõ â òреâàòà íà òàрàëежèòе,
êîèòî íе ïресòàâàõà äà се âêîï÷âàò äâà ïî äâà,
íàсòрúõíàëè öеëèòе îò ëþáîâ.

Кîãàòî áяõ ìëàäà, сòîяõ ïîä яáúëêîâîòî äúрâî
â ясíèòе óòрèíè
è î÷àêâàõ.

ÌЯСТОТО

Вèíàãè äрóãàäе е ìясòîòî, 
êúäеòî ìîãà äà жèâея áеç сòрàõ.
Тàì äúрâеòàòà сà çеëеíè àíãеëè
è óëèöèòе сà áеç сеí÷есòà ïîëîâèíà,
çàëеçúò е îсëеïèòеëеí, íе òè ïîçâîëяâà 
äà íàäíèêíеш îòâúä. 
Пî сòеíèòе íà êúщèòе се âèе áрúшëяí
сúс çëàòíè ãóщер÷еòà ìежäó ëèсòàòà,
õрàсò îò рîçè се íàäâесâà
ïреç îãрàäàòà íà òóõëеíà êúщà
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è â îáëàêà îò óõàíèе äóшàòà ìè ïëóâà 
êàòî âúçäóшíà рèáà. 
Дîêàòî ïрèсòèãíе ìúжúò íà ìîя жèâîò 
è íà âсè÷êèòе ìè жèâîòè,
äîêàòî õâúрëè ìрежàòà íà êîïíежà сè, 
ще се ïрèïëúçâàì â сëеäâàщèя сúí,
â сëеäâàщèя жèâîò, â сúсеäíàòà óëèöà
è ëþсïèòе íà рàäîсòòà ìè ще áëесòяò.

Зàщîòî ïреêрàсíà е òàçè èãрà, èçïúëíеíà е 
сúс сâеòëèíà, с ìèìîëеòíî äîêîсâàíе, 
с îòäàëе÷àâàíе, сúс çàâрúщàíе
è íèщî сòрàшíî íе äеáíе íàîêîëî,
íèщî íе ìîже äà òе íàêàрà
äà се îïîìíèш, äà îòâîрèш çàëеïíàëèòе êëеïà÷è 
íà óжàсеíèòе сè î÷è
И ДА ПОГЛЕДНЕШ ОТВЪД СÌАЛЕНИЯ ЗАЛЕЗ.

ДОКОСВАНЕ

Вúрõó äëàíòà £
сúäáàòà е íà÷ерòàëà ïîсîêèòе íà жèâîòà,
íàáеëяçàëà е сúáèòèя, äрàсíàëà е çâеçäè, 
òрàеêòîрèè íà ïàäàщè îò сúрöеòî £ ïерсеèäè, 
íеâèäèìè ïëîсêè ïëàíеòè, íàсеëеíè
с íеéíèòе àíãеëè, с äеìîíèòе £ òúìíè, 
âряçàëà е îòïе÷àòúöè — êëèíîâèäíî ëþáîâíî ïèсìî
îò ïреäèшеí жèâîò.

Ìúж âúрâè ïî ëèíèяòà íà сúрöеòî £, 
ïрèáëèжàâà îòêúì сâîяòà ÷àсò íà сâеòà,
îïèòâà се äà рàçïîçíàе жеíàòà,
рàçãàäàâà êëèíîâèäíèòе áеëеçè íà сúäáàòà —
äóìèòе âúрõó äëàíòà £ òреïòяò, 
èçïúëâàò âсеëеíàòà с ïîíяòеí сìèсúë,
ще òе íàìеря è â сëеäâàщèя жèâîò, ìîя ëþáîâ.
Ìúжúò ÷еòе è ãè èçãîâàря íàóì,
îïèòâà äà сè ïрèïîìíè,
â сëеäâàщèя жèâîò îòíîâî ще òе íàìеря,
ëþáîâ ìîя,
äîêîсâà сúäáàòà £ ïî среäíàòà ëèíèя íà рúêàòà,
öеëóâà ïрúсòèòе еäèí ïî еäèí,
жеíàòà сеäè âöеïеíеíà с îïúíàòà äëàí, 
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à îò сúрöеòî £ ïерсеèäèòе ïàäàò, 
îòêúсâàò се еäíà ïî еäíà, èсêряò è îïèсâàò 
òрàеêòîрèяòà íà êрàòêèя ìèã.

КРАСИВИТЕ ДУÌИ

Кàçà £,
êîãàòî òе âèäяõ çà ïрúâ ïúò,
сâеòúò се çàâúрòя íàîáрàòíî,
жеíèòе се îòäàëе÷èõà, õîäеéêè ãúрáîì,
ìúжеòе òè се ïîêëîíèõà çà ïîсëеäíî,
à ëяòíîòî сëúíöесòîеíе íà ëþáîâòà ìè
ïîçëàòè сúíеíèя òè ïîãëеä è òе сúáóäè,
ïрèíöесà îò сòîãîäèшеí сúí.

Кàçà £ îще ìíîãî íещà,
áяõà êрàсèâè è òúãàòà £ íàрàсíà:

êрàсèâèòе äóìè
сúсèïâàò сëàäîсòíî, íе îсòàâяò íàäежäà,
рàçìеíяò ìесòàòà íà ìèíàëîòî è íà áúäещеòî,
рàçêàçâàò ïрèêàçêà с íеèçâесòеí êрàé,
сâеòëèíàòà èì çàсëеïяâà î÷èòе
è ïреäèçâèêâà ïрîòóáерàíсè çàä реòèíàòà.

Крàсèâèòе äóìè, êîãàòî сà èсòèíà,
ïрèëè÷àò íà ëúжà,
êîãàòî сà ëúжà, ïрèëè÷àò íà èсòèíà —

íà êàêâîòî è äà ïрèëè÷àò êрàсèâèòе äóìè,
áîëяò.

БЯГСТВО

Æеíàòà íàâëеçе â ïóсòèíяòà íà сúíя,
ïреâúрíà се â íîìàäêà îò ïëеìеòî рóàëà,
с ïëàìíàëà êîжà, 
сúс сóõè ãëеçеíè íà ïóсòèííà êîçà,
с î÷è îò áрîíç — 
â еäíîòî îò òяõ се е сêрèëî сïàсеíèе,
çàòîâà е ïîсòîяííî çàòâîреíî.
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Tряáâà äà èçâúрâè òàçè ïóсòîш,
äà çàäìèíе âсè÷êè ìèрàжè è õîрèçîíòè,
íî ïóсòèííà áóря èçâè è çàòрóïà 
òàéíèòе íà жеíàòà â ÷ерâеíèòе ïясúöè, 
сîëòà íà âяòúрà рàçяäе îòâîреíèòе щ рàíè,
èçïúëçяõà çìèè с êîжè îò ëеä,
с î÷è êàòî äреâíè òóíеëè 
è íàõëó ïреç òяõ ìúäрîсòòà íà сàìîòíèòе.

Вíеçàïíè сòúïêè ïрîãëеäíàõà â ïясúêà,
жесòîêè îòïе÷àòúöè íà îíîâà,
îò êîеòî áе òрúãíàëà äà се сïàсяâà.

Геîрãè Аíàсòàсîâ • Грàфèêà
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Светозар Аврамов

СТИХОТВОРЕНИЯ

ДОКОСНИ ÌЕ С КРИЛАТА НА АНГЕЛ

Прèþòè се â ìîяòà есеííà îáè÷,
íàсëàäè се íà сïîäеëеíèя ìèã!
В жèâîòà íè íяìà сàìî ïрîêîáè,
äî сâеòëè ïреäеëè ще сòèãíеì!

И òîãàâà ìèãúò ще ïреâúрíеì
â еäíà äúëãî жàäóâàíà âе÷íîсò,
à áëèçîсòòà íè — â áеçсìúрòèе,
â çîâ çà ïреäàíîсò è ÷îâе÷íîсò.

Пîрàäâàé се íà òèõàòà íè есеí,
äîêîсíè ìе с êрèëàòà íà àíãеë!
И ще ëèòíеì â сâîäà íеáесеí,
îò рúêàòà íà Гîсïîä èçâàяíè...

НОКТЮРНО

Тèõà òúãà ïреç ïрîçîреöà âëèçà.
А ëóíàòà ìúë÷è ïрîäúëжèòеëíî.
И сè ìе÷òàя çà сâеòëàòà áëèçîсò.
И òе î÷àêâàì â сàìîòíà îáèòеë.

Ìèсëя çà òеá è сëóшàì Шîïеí.
Нà òâîèòе сòúïêè шеïîòà ÷óâàì.
Иäâàш ïрè ìеí êàòî îòêрîâеíèе.
Кàòî âèäеíèе, íîщеì сúíóâàíî.

Пîòúâàì â íежíèя ïîрèâ çà òеá.
Тîçè сâяò áеç ëþáîâ ще çàãèíе.
Æàäóâàì çà íежíîсò âúëшеáíà,
жèâîòúò íè äà íе áúäе ïóсòèíя!
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ВЪЛНОЛОÌ
 На моята дъщеря Невена

Преä òеá èçïрàâеí êàòî âúëíîëîì,
îò áóрèòе жèòеéсêè òе ïреäïàçâàõ.
А äíес òè âçèрàш се âúâ сïîìеíà — 
íà äеòсòâîòî ïреìèíàëî ìèрàжà...

Нî òè жèâîòà сè â рúöе äúржèш,
íе ÷àêàш àç сеãà äà òе сïàсяâàì.
И сâеòëèя сè ïúò ще ïрîäúëжèш
äîсòîéíî è çàâèíàãè èçïрàâеíà!

И íяìà íèêîãà äà се ïреãúâàш — 
äîрè êîãàòî íà çеìяòà òе сúáîряò!
И âèíàãè áúäè сúс ÷èсòà сúâесò —
äîрè êîãàòî с âеòрîâе се áîрèш!

ПРИБЛИÆАВАНЕ

Пîäîáíî ìóçèêà íà Бàõ â сúíя ìè âëèçàш.
И àç се ÷óâсòâàì îêрèëеí âúâ сâîя ïîëеò.
А ïúëíîëóíèеòî îсâеòяâà ÷ерíàòà òè рèçà
è îò î÷èòе òè се сòè÷à áàâíî сêрèòà áîëêà.

И òè îò сïîìеíà — êúì äíес îò÷àяíî се ëóòàш.
И с íàсêúрáеíàòà äóшà äîëàâяш òîïúë çîâ.
Нî ìîжеш ëè äà çíàеш êàêâî òè íîсè óòрîòî — 
òúãàòà сòàрà èëè çíàìеíèе çà ïîрèâ íîâ?

Кúì òеá се ïрèáëèжàâàì с íежíîсò ïëàõà.
Не èсêàì íèщî äрóãî — сàìî äà òе сúçерöàâàì.
Оïèòàé се äà áúäеш сеáе сè — áеç êàïêà сòрàõ.
А Бîã ще íè ïîêàже êàêâî â жèâîòà íè îсòàâà...

ЕСЕНЕН ПОРИВ

Кîãàòî â òîçè сâяò óòеõà íе íàìерèш
è сàìîòàòà çäрàâî ãúрëîòî òè сòèсíе, 
òрúãíè äîрè сëеä íяêàêâà õèìерà,
êîяòî ще ïрîãîíè òúжíèòе òè ìèсëè.
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И ìîже áè íàèсòèíà среä äàëíèíàòà
î÷àêâà òе íеäîсòèжèìàòà ëþáîâ.
Ще я ïрèеìеш êàòî Бîжè ïрàòеíèê,
äàрèë òе с ïîрèâ çà жèâîò îòíîâî.

И рàäâàé се íà ïрèêàçíàòà сâîя есеí —
сâеòúò íеèсòîâî жàäóâà íежíîсò.
О÷àêâà òе, ïîâярâàé, сâеòëà âесò.
Сëеä çëî: äîáрîòî èäâà íеèçáежíî!

КЪСНО

Тîëêîâà êúсíî â жèâîòà ìè èäâàш.
Ве÷е èçêà÷âàì ïîсëеäíèя õреáеò.
В ìëàäîсòòà íе óсïя äà ìе âèäèш,
íе óсеòè è òреïеòà ìè êúì òеáе.

Не ïîâярâà íà ìîяòà èсêреíîсò,
сìóòè се îò áîõеìсêèòе ìè èçяâè.
Аç се âúëíóâàõ îò òâîяòà áëèçîсò,
çà òеá áяõ ãîòîâ сâеòà äà îсòàâя.

И се âçèрàì сеãà â çàëеçà есеíеí,
è сìèреíî се ìîëя ïреä êрúсòà.
Лèсòîïàäúò е òúжеí ïреäâесòíèê.
И çà ëþáîâòà íè íàâярíî е êúсíî.

СЪÆИВЯВАНЕ
 „душа без дом, поела към небето“
        Иван Давидков

Кîãàòî äîéäе îíçè ìèã ïîсëеäеí
è àç ïîеìà êúì îòâúäíàòà îáèòеë,
ще èсêàì ïàê äî òеáе äà ïîсеäíà
è ще ïреãëúòíà сòîíà íà сúëçèòе.

И íеíàсèòíî ïàê ще òе ïреãúрíà.
И äúëãî ще ìúë÷èì среä çäрà÷à.
А ìèíàëîòî íяìà êàê äà âúрíеì.
Ще òряáâà âсе íàïреä äà êрà÷à.
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И ïàê ще áúäà èсòèíсêè щàсòëèâ,
çàщîòî èìàõ òеá â сâеòà íесреòеí.
И òè ще ìîжеш äà ìе сúжèâèш — 
äóшà áеç äîì, ïîеëà êúì íеáеòî...

ВЪЗРАСТ

Ще äîéäе òèõà сеïòеìâрèéсêà âе÷ер,
ще êрà÷èì ïàê сúс òеáе â ìрàêà áàâíî,
ще сè сïîäеëяìе çà èäâàщàòà âе÷íîсò
è çà ìëàäîсòòà, îòìèíàëà îòäàâíà.

И ще âúçäèшàò äúрâесàòà â ïàрêà,
сâеòóëêà ще ïрîáëесíе â òúìíèíàòà
è íежíàòà £ сâеòëèíà ще íè çàâàрè
ïреãúрíàòè среä ëèсòîïàäà çëàòеí.

И ще се ïèòàìе êàêâî ëè íè îсòàâà —
еäíà áеçсìúрòíà áеçäíà îò ëþáîâ?
Прèèжäàщà ëþáîâíà íеçàáрàâà?
Иëè íà âúçрàсòòà сàìîòíèòе îêîâè?

БЕЗСЪНИЕ

В áеçсúííèòе íîщè íà äúëãè сúìíеíèя
êреõêàòà òè сúщíîсò âçèрà се â íеáеòî.
Дàëè íе èäâà âе÷е сâеòëîòî сïàсеíèе?
Иëè сâеòúò ще сè îòèäе — íеóсеòíî?

Дàëè ïрèяòеëсêà рúêà ще òе ïреãúрíе,
ïîëèòíеш ëè êúì áеçäíàòà íà ìрàêà?
И àêî îòíîâî êúì жèâîòà се çàâúрíеш,
äàëè сúс òреïеò íяêîé îще òе î÷àêâà?

И ïèòàш се сеãà íà òîçè сâяò çàщî сè,
è òе ïрèòèсêà сèëíî сàìîòàòà âëàсòíà.
Треâîжàò òе òîëêîâà ìíîãî âúïрîсè, 
íî çíàеш, ÷е íе сè жèâяë íàïрàçíî! 
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КОПНЕÆ

Оòäàâíà òúжíèòе ìè сòèõîâе ÷еòеш.
И ìíеíèеòî сè çà òяõ ìè ïрàщàш...
Нî íе óçíà çà ìúë÷àëèâèя êîïíеж
êúì òâîяòà èçòúí÷еíà èçящíîсò.

И íèщî çà òîâà íе сúì òè êàçàë,
ïîòúíàë â áеçäíàòà íà сàìîòàòà.
Æèâîòúò ìè ïреìèíà íеíàïрàçíî,
ще ïрîäúëжà с ëþáîâ íàòàòúê.

Нî ìèсëя сè сеãà çà òâîяòà ïîяâà — 
êàòî сèяíèе â êрàсèâàòà ìè есеí.
Кàêâî ëè áëèçîсòòà íè ïреäâещàâà?
Ще сòèãíеì ëè äî сìèсúëà íеáесеí?

ОСТРОВ

Нàâëèçàì ïîсòеïеííî â òàéíèòе
íà ïîìúäреëèя, óсàìîòеí âсеìèр.
Кàêâî ëè èсêàì îще äà óçíàя?
В жèâîòà ëè óòеõà íе íàìèрàì?

Нèìà äîсòèãàì âе÷е äî ïреäеëà — 
äà ÷àêàì íяêàêâî ïреîáрàжеíèе?
Кàêâî ëè àç îò òîçè сâяò сúì âçеë?
Кàêâî ëè îще äà ìó äàì îò ìеíе?

Зàщî ëè äеòсòâîòî сеãà сè сïîìíяì,
êîãàòî âсè÷êî áеше íяêàê — ïрîсòî?
Кîãàòî âярâàõ, ÷е ëþáîâòà îãрîìíà
çà õîрàòà ще е сïàсèòеëíèяò îсòрîâ...
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АКТУАЛНО

Светла Дамяновска

ЕДНО ДЕНОНОЩИЕ  
ОТ ПРОЛЕТТА НА 2020 г.

Събудих	се	в	9.21	ч.	изпотена	и	със	сърцебиене.	Пипнах	си	челото	—	
топло.	В	спалнята	също	беше	топло,	но	дали	от	това	и	лицето	ми	беше	
такова?	Поех	дълбоко	дъх,	за	да	проверя	имам	ли	дихателна	недостатъч-
ност.	Нямах,	засега.	Като	човек	с	хипертония	и	астма,	че	и	с	наднормени	
килограми,	простият	извод	от	цялата	информация	за	Коронавируса	беше,	
че	ако	се	разболея	вероятността	да	оживея	не	беше	голяма.	Затова	искре-
но	се	страхувах	от	заразяване.	А	заразяването	въобще	не	беше	вероятно	
само	от	непредпазливо	мое	поведение.	Зависеше	от	много	други	фактори,	
неподдаващи	се	на	контрол.	Затова	се	чувствах	малко	обречена,	въпреки,	
че	си	стоях	вкъщи.

Станах,	дръпнах	плътните	пердета	и	погледнах	навън	—	пусти	улици,	
докъдето	ми	поглед	стига.	Насреща	ми	се	разгръщаха	амфитеатрално	
разположените	квартали	на	град	Мездра,	защото	блокът,	в	който	живея	
е	в	ниската	централна	част.	Мъртвило.

Както	си	бях	по	пижама	отидох	в	кухнята	и	включих	телевизора	—	
брифинг	на	щаба	по	борбата	с	COVID-19.	Още	неприятни	факти,	изречени	
с	драматизъм	и	призив	към	населението	да	си	седи	по	домовете	(поне	тази	
негова	част,	която	може	да	си	го	позволи).	Сложих	чайника	на	печката	
и	приготвих	три	стръка	мурсалски	чай	(за	повишаване	на	имунитета	и	
против	мрачни	мисли).

В	банята	се	наплисках	със	студена	вода	и	след	като	си	избърсах	ли-
цето	се	взрях	в	огледалото	—	мрачна	физиономия	и	разбъркана	коса.	Е,	
нищо,	нали	нямаше	да	ме	гледат	хора.	Все	пак	се	преоблякох	и	спретнах	
малко.	Напъхах	мурсалския	чай	във	врящата	вода	и	заредих	кафеварката.	
Изпих	чашата	чай	с	мед	и	си	изядох	закуската	(нездравословни	пържени	
филийки),	преглъщайки	с	нея	и		трите	сутрешни	хапчета.	След	кратък	
размисъл	добавих	и	2	Мента-глог-валериана	и	изключих	телевизора.	На-
правих	си	инхалацията.	Налях	си	кафе,	с	две	миниатюрни	лъжички	кафява	
захар	и	щедра	порция	суха	сметана.	Пред	мен	се	беше	ширнал	цял	дълъг	
ден,	изпълнен	с...	нищо.	Щях	да	почивам.

В	началото	на	отпуска	ми	се	хвърлих	да	върша	дълго	отлагани	неща	
—	основно	почистване	на	дома,	редактиране	на	текстове,	рамкиране	на	
нови	картини...	Свърших	всичко	за	седмица.	И	това	беше	първата	седми-
ца	от	платения	ми	12-дневен	отпуск,	който	със	съботите	и	неделите	се	
превърна	в	18-дневен.	Лежах	на	дивана,	четях,	гледах	телевизия	(кулинар-
ни	предавания,	заради	жизнерадостната	любов	към	живота	и	храната,	



  Светла Дамяновска  65

която	струи	от	тях,	стари	предавания	за	култура	и	концерти).	Новата	
информация	беше	напрягаща	и	подтискаща.	

Водех	си	и	дневник.	В	него	всяка	следваща	записка	беше	все	по-крат-
ка	и	статистическа.	Чувствах	се	малко	като	Ане	Франк,	макар,	че	над	
главата	ми	не	падаха	бомби.	Ето,	уверете	се:

„15.03.2020 г. Към днешна дата болните в България са 41. Има починали,  
главно възрастни хора. Мерките са строги. работят само хранителни магази-
ни, аптеки, дрогерии, банки и бензиностанции. Предвиждат се още ограничения.

16.03.2020 г. Вече има 62 доказани случая на заразяване в държавата. 
От Врачанска област май още няма, но не се знае докога.

17.03.2020 г. Вече има 81 заразени от СОVID — 19. 
18.03.2020 г. 92 са общо случаите на заразени с Коронавирус в 6-ия ден 

от извънредното положение. Снощи говорих със стринка Р. — вчера е било 
погребението на чичо М. Четирима души са присъствали на погребението, 
повече не разрешавали, нищо, че не е починал от новия вирус.

20.03.2020 г. 127 случая вече! Още нови мерки — забранява се посещението 
на паркове и градинки, както и всякакви занимания на открито. Забранява 
се влизането и излизането от големите градове, освен в някои специални 
случаи. Ще има пропусквателни пунктове. Хората над 60 години могат 
да посещават хранителните магазини и аптеки само от 8.30 до 10.30 ч.

Днес идваха щерка ми и внучката. Прекарахме малко време заедно. 
От утре и това ще е невъзможно.

21.03.2020 г. Излизах, разбира се с маска — ходих до аптеката за по-
стоянните ми лекарства. Из града няма хора, улиците са пусти, нищо 
не работи…

793-ма са починали само в Италия за изминалото денонощие. Там с 
военни камиони откарват труповете неизвестно къде. Вероятно ги кре-
мират. Близките нямат възможност да се сбогуват с починалия… Голям 
мор по целия свят!

22.03.2020 г. 174 случаи в България (до обяд), след обяд в 17.00 ч. — 185 
човека… 187 души в 19.00 ч.

23.03.2020 г. 201 общо.
24.03.2020 г. 218 случая. Заваля сняг и съсипа цъфналите дръвчета.
25.03.2020 г. 242 случая общо заразени на Благовещение.
26.032020 г. 264 болни вече.
27.03.2020 г. 293-ма заразени към днешния ден.
28.03.2020 г. 331 случая!
29.03.2020 г. 346 души болни до днес.
30.03.2020 г. 359 са болни от Коронавирус към днешната дата. Носе-

нето на маски на открито и закрито става задължително.“
А	всичко	започна	съвсем...	
След	ненормално	топлата	зима,	дойде	странна	пролет	—	сняг,	слън-

це,	сняг,	слънце...	На	13	март	бях	на	работа,	придружавах	екипа	на	пре-
даването	„Туризъм.БГ“	по	културно-исторически	и	природни	обекти	от	
Община	Мездра	—	снимаха	кратък	филм	за	туристическите	възможности	
на	общината	ни.	Беше	красиво,	топло	и	уханно	от	нацъфтелите	джанки	
и	глогови	храсти.	Тревата	—	тучно	зелена,	небето	—	синьо	с	бели	облаци.	
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Птиците	пееха	гръмогласно,	жужаха	пчели...	Беше	деня,	в	който	пробле-
мът	с	Коронавируса	застана	на	дневен	ред.	Деня,	от	който	започнаха	
ограничителните	мерки...	 Беше	 петък.	Предстоеше	 разкошен	 уикенд	
(топъл	или	студен	—	без	значение,	почивен).

От	понеделник	си	взех	отпуск,	с	намерението	да	си	остана	вкъщи	
—	да	почивам,	да	чета,	да	наваксам	с	изостанали	проекти	и	намерения...	
Направих	го,	но	нещата	не	ставаха	така,	както	си	ги	представях.	

Живея	сама.	Всички	членове	на	семейството	са	в	други	градове	(два-
ма	от	тях	в	София	—	огнището	на	заразата).	Всеки	ден	провеждам	с	тях	
видеоразговори	по	Месинджър,	за	да	се	уверя	с	очите	си,	че	не	кашлят	и	
не	лежат	отпаднали	по	диваните.	Започнах	и	сега.	

Първо	набрах	дъщеря	ми:	на	телефона	изгря	 засмяното	личице	на	
почти	5-месечната	ми	внучка,	омазано	с	пюре.	Не	е	лесно	да	се	яде	пюре,	
когато	човечето	се	смее	с	глас.	Майка	й	също	изглеждаше	здрава	и	читава.	
После	—	проверка	на	сина	ми,	който	работи	от	вкъщи	и	май	го	сварих	сънен.	
Прозяваше	се,	каза,	„Здрасти	мамо,	всичко	е	наред.	Хайде,	че	съм	се	успал.“	
и	прекъсна.	Продължих	с	проверката	на	майка	ми	и	брат	ми.	Засега	всички	
бяха	добре.	А	часовникът	едва	беше	мръднал	до	10.20	ч.	Тревожността	ми	
намаля,	но	не	много.	Чух	се	с	една	приятелка,	уж	за	разтуха.	Тя	ми	разказа	
подходящ	според	нея	виц:	„Една	жена	се	чувствала	доста	тревожна	и	се	
обадила	на	проф.	д-р	ген.	Мутафчийски:	„Докторе,	много	съм	притеснена,	
скучно	ми	е	и	се	чувствам	подтисната	от	това,	че	съм	затворена	вкъщи.	
Нямам	какво	да	правя...“	Генералят	успокоително	й	препоръчал	да	погледне	
през	прозореца	и	да	започне	да	наблюдава	птиците.	Тя	обаче:	„Ама	то	няма	
никакви	птици...“	А	генералът:	„Как	да	няма?	Погледнете	внимателно	към	
хоризонта	и	ще	видите	големи,	хубави	ята	лешояди	които	идват	насам.“...	

Взех	 си	 книгата	и	 се	 кротнах	на	дивана.	Чета	 „Портрет	на	 една	
конспирация“	от	Дона	Русо	Морин.	Роман	за	6	жени,	дръзнали	да	бъдат	
художнички	във	Флоренция	по	времето	на	Лоренцо	Великолепни,	тогава,	
когато	жената	е	имала	само	две	функции:	декоративна	и	размножителна.	
Уж	нямаше	да	има	мъка	и	гибел,	но	към	средата	на	книгата	труповете	
вече	се	въргаляха	по	целия	площад	Пиаца	дела	Синьория.	Все	пак	почетох	
известно	време.	После	видях,	че	е	станало	12.00	ч.	и	пак	пуснах	телевизора.	
Новини.	Нова	информация	за	нови	мерки.	Борба	с	вируса.	Толкова	заразени,	
толкова	починали,	толкова	излекувани.	Въпрос	към	професор:	„Колко	от	
интубираните	са	оздравели?“	Отговор:	„Николко.	Интубираните	умират.“		
Въпрос	на	Светла	Дамяновска	към	самата	нея:	„Тогава	за	какво	са	тези	
дихателни	апарати,	щом	хората	сложени	на	изкуствена	вентилация	уми-
рат?“	Отговор	няма.	Май	няма	и	надежда.	Изглежда,	че	от	заразените	
се	излекуват	само	случайни	хора,	а	болшинството	умират.	Вчерашната	
кремсупа	от		9	зеленчука,	подправена	със	заквасена	сметана,	и	черен	пи-
пер	ми	преседна.

Обикалях	из	апартамента	и	гледах	през	трите	си	идеално	измити	
прозореца.	Освен	уличните	котки	и	врабците,	които	се	къпеха	в	локвата	
нищо	не	помръдвше	в	пейзажа.	Сякаш	беше	паднала	онази,	водородната	
бомба,	която	щеше	да	избие	хората,	а	да	съхрани	постройките	и	инфра-
структурата.	Война.	Война	с	нещо	невидимо	във	въздуха	и	носоглътките	
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на	хората	(най-вече	в	носоглътките	на	привидно	здравите	хора)...	Седнах	
на	компютъра	и	започнах	да	пиша.	Пишех	стихотворение,	въпреки,	че	се	
бях	зарекла	да	не	претворявам	тази	жестока	тема	с	Коронавируса.	Ето:

. . .

Призрачни градове -
извънредно положение и агорофобия.
Бебета, изведени „на разходка“ на терасата.
Пусти детски площадки и деца под домашен арест.
Ученици с виртуално училище и родители
работещи от масата в кухнята или вече неработещи…
Задаваща се икономическа криза и безпаричие…

ВИРУС!!!

Опашки за храна.
Тълпи пред аптеките.
В болниците —
хора на апаратно дишане,
и персонал във скафандри. 
Блокади по пътищата, 
военни камиони, извозващи трупове…

ВИРУС!!!

Свиждания на разделените семейства по Месинджър.
Концерти от балконите, аплодисменти…
В Холандия с дронове снимат масивите от лалета,
които ще си останат непродадени и неподарени.
И изчисляват загубите. А снимките са за социалните мрежи, 
с надпис: „С благодарност за вас, лекари!“ 
На обяд минута — мълчание за починалите.

ВИРУС!!!

Клипче в Ютюб: Едно детенце с бяла маска 
и латексови ръкавици гони в двора си пеперуда,
но тя прехвръква над оградата и отлита.
Детето остава зад решетките и завижда на кучето, 
което има право на излизане.

ВИРУС…

30 март 2020 г.

Заниманието	ми	беше	успяло	да	„убие“	едва	един	час.	Реших,	че	няма	
какво	повече	да	поправям	и	оставих	текста	да	„отлежи“,	не,	че	отлежали-



68 ÏËÀÌÚÊ

ят	текст	повишава	качеството	си	като	виното,	но	поне	недостатъците	
му	ще	се	набиват	повече	на	очи	при	следващия	прочит.

Легнах	на	дивана	да	чета.	После	заспах	—	час	и	половина	и	сънувах	
кошмари.	Няма	да	ви	ги	разказвам	—	много	са...	лични.

Събудих		се,	изядох	един	грейпфрут	с	мед	(заради	витамин	С)	и	се	за-
чудих,	да	взема	ли	да	сготвя...	Не	ми	се	занимаваше.	Може	по-късно.

В	17.00	ч.	гледах	новините	от	чист	мазохизъм.	После	седях	на	дивана	
и	прехвърлях	каналите...		„Пекарната	на	Рудолф“	задържа	вниманието	ми.	
Той	правеше	ябълков	щрудел	по	оригинална	немска	рецепта.	В	18.30	ч.	запо-
чнах	да	правя	ябълков	сладкиш.	Той	се	получи	чудесен	и	съвсем	български.	
Хапнах	2	парчета,	в	комбинация	с	кисело	мляко	и	двете	вечерни	хапчета.	

До	22.30	ч.	хвърлях	по	едно	око	на	телевизора,	говорих	с	приятелки	
учителки,	които	преподават	от	къщи...	Оплакаха	ми	се	за	кошмара,	на-
речен	виртуално	обучение.	Съчувствах	им,	но	нямаше	как	да	ги	обнадеждя	
—	никой	не	знае	колко	още	ще	трае	социалната	изолация.

Легнах	си,	четох	малко	и	угасих	лампата,	за	да	се	опитам	да	заспя.	
Тялото	ми	не	беше	изморено,	мозъкът	също.	Обмислях	пряко	волята	си	
всякакви	апокалиптични	възможности,	но	по	някое	време	съм	заспала.	Съ-
будих	се	в	4.15	ч.	—	часът	на	черните	мисли	и	започнах	да	се	притеснявам	
за	разрешаването	на	най-елементарните	до	най-сериозни	мои	проблеми.	
Задавах	си	въпроса	„Ами	ако	това	е	краят?“.	Ако	изтреблението	продължи	
и	достигне	и	до	нашите	територии.	Статистиките	са	ужасни	—	към	ми-
лион	заболели,	десетки	хиляди	починали...	Ами	ако	и	аз	съм	сред	бъдещите	
жертви?	Въпросителни,	въпросителни...	Станах,	отидох	на	компютъра	
и	написах	стихотворение:

. . .
Смъртта седи на пейката в парка 
и раздава рекламни диплянки 
за междусветско пътуване 
с туристическа фирма „СОVID — 19“.
Офертата е ексклузивна и еднократна.

Пролет е — вее копринен вятър,
тревата сочно се зеленее,
лехите пъстреят, цъфтят дърветата
гълъби гукат сладко-любовно…
Но алеите три седмици вече пустеят.

Домовете са затвори за обитателите си.
Блокирани са изходите от градовете.
Круизните кораби са плаващи изолатори,
автобусите се превръщат в линейки, 
влаковете в пътуващи лазарети…

Спортните зали са интензивни отделения.
Големите ледени пързалки стават на морги.
Набързо се създават огромни, нови гробища…
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Свещениците, подтичвайки ръсят със светена вода
дълги редици ковчези, защото багерите чакат…

Вече над десетки хиляди са заминалите
от Този на Онзи свят. 
Към един милион имат билети
и си стягат багажа.
Преселение…

31 март 2020 г.

Мозъкът	ми	явно	имаше	нужда	да	преработи	тормозещите	го	мисли	
и	факти	и	те	се	изляха	в	стихове.	Е,	в	6.15	часа	вече	бях	изморена,	и	си	
легнах.	Унесох	се,	заслушана	в	хора	на	пролетните	птици.	Пак	добре,	че	
не	беше	граченето	на	лешояди.

Малко	след	9.00	ч.	се	събудих	и	отидох	да	включа	телевизора.	Предсто-
еше	ми	още	един	ден,	изпълнен	с...	нищо.	Но	пък	от	утре	съм	на	работа	
—	навън,	в	големия,	опасен	свят...

13 април 2020 г.

Геîрãè Аíàсòàсîâ • Грàфèêà
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НОВА БЪЛГАРСКА ПРОЗА

Румен Шомов

Из подготвения за печат роман 
„КИТАЙСКАТА СТЕНА  
или с биг брадър от двете страни  
на времето“ 
Откъс

***
За	129-те	дни,	за	онези	същите,	пресметнати	от	Ксения	3096	часа,	

докато	готвейки	се	за	дипломиране,	съм	тичал	до	телефонната	палата	и	
съм	търсел	поносими	обяснения	защо	Ксения	звучи	странно,	тя	успяла	не	
само	да	погребе	майка	си	и	да	изпадне	в	депресия,	но	и	да	кандидатства	
„Математика“	в	Софийския	университет.	...И	да	я	приемат...

...Защото,	всъщност,	тя	мразела	театъра,	но	майка	Ј...	О`боже	по-
чившата	Ј	майка	—	бивша	актриса,	примадона,	на	един	близък	до	София	
провинциален	театър	—	объркала	живота	Ј,	тласкайки	я	към	сцената,	
където	се...	плащало	прилично	и	живеело	интересно...

Обаче,	обаче,	обаче...	Душата	на	Ксения	копнеела	за	точната	наука	
на	Аристотел,	определена	от	него	като...	наука	за	количеството...

И,	както	казват	в	лошите	реклами,	биг	брадър,	това	не	е	всичко!

За	тези	3096	часа	депресия	и	самота,	когато	Ј	се	струвало,	че	вре-
мето	е	спряло	и	е	безкрайно	(спряло!),	тя	трябвало	да	го	размърда.	Да	
решава	трудни	задачи	от	сборника	по	математика	за	единайсети	клас	и	
да	се	готви	за	предстоящия	първи	курс	по	новата	специалност,	не	било	
достатъчно.	Трябвало	още	нещо.

Нещо	като...
Истински	камшик	срещу	заинатилото	се	магаре	на	депресията.

—	И тогава се появил той...
Напипваш	вярната	посока,	биг	брадър!	Появил	се	едва	ли	не	само...	720	

часа	преди	да	се	появя	аз	с	диплома	на	висшист!
Хей,	хоп!	Хей,	хоп,	троп,	друс,	тагадък!

Срещнали	се	на	конкурсния	изпит	за	Софийския	университет.	След	
като	изпитът	свършил,	той	Ј	предложил	да	изпият	по	едно	кафе,	а	тя	го	
огледала	от	главата	до	петите	и	казала:
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„Защо	не?!“
И	си	тръгнала,	оставяйки	го	с	пръст	в	устата.
Пъстроок,	висок,	с	рядка	русоляво-червеникава	остра	коса,	с	плоско	и	

кръгло	лице...	Съпричастен,	откровен	и	внимателен.
Признал	Ј,	че	миналата	година	бил	кандидатствал,	но	не	го	приели	

и	тази	искал	да	си	опита	късмета	отново.	Учел	в	някакво	военно	полуви-
сше	училище	и	същевременно	отбивал	службата	си.	Тъй	като	бил	изкарал	
задължителните	две	години	в	армията,	ако	го	приемели,	щял	да	постъпи	
в	университета	редовно	в	първи	курс...

Всички	тези	възможности	Ј	споделил	при	втората	им	среща,	толкова	
случайна,	колкото	и	първата;	този	път	пред	таблото	с	оценките.

Не	бил	издържал	конкурсния	изпит!
За	разлика	от	нея.
Имал	нужда	от	утеха.
Нейната	депресия	пък	вече	се	била	развихрила	така,	че	не	можела	да	

откаже	на	човек,	нуждаещ	се	от	утеха,	нито	да	изчака	другия	човек	(мен),	
когото	вече	била	чакала	цели	2376	часа.

Защото	и	тя	се	нуждаела	от	утеха.	Веднага!

Утешили	се.
По-точно,	започнали	да	се	утешават.

Поканил	я	в	италианското	фиатче,	купено	от	„кореком“	с	валута	по	
второ	направление	от	по-тлъстите	командировки	на	баща	му	в	капита-
листическата	чужбина.

Образование	му	трябвало,	за	да	наследи	баща	си	на	същата	доходо-
носна	началническа	длъжност...

— Да не искаш да кажеш, че става дума за съученика ти Продан?
Колкото	и	да	е	невероятно	—	да!
— Ясно...
Какво	ти	е	ясно,	биг	брадър?	
— Елементарно, Уотсън... Драматургията, ако трябва да те цити-

рам, изискваше да вкараш съученика си Продан по-рано в действието, та 
сега да тресне като Чеховата пушка?!

Животът,	биг	брадър,	ни	поднася	невъобразими	трескавици...
— Беше ли ги запознавал някога? Ти? Някой ваш общ познат?
Никога.
Не	бях	виждал	очите	на	Продан	от	края	на	гимназията.	Знаех	само,	че	

работи	там,	където	беше	мечтал	да	работи	—	при	хитрите	хора,	които	
сами	създават	вътрешни	и	външни	врагове,	за	да	играят	суперважната	
роля	на	техни	ловци.	За	да	могат	да	ползват	невиждани	за	своето	време	
привилегии,	а	щом	те	им	отеснеят,	да	съблекат	държавата	гола	и	вече...	
законно	да	заменят	италианските	си	фиатчета	с	хамъри	и	бентлита,	а	
петстайните	си	апартаменти	с	вили	като	на	арабски	шейхове	и	суперз-
везди	от	Боливуд.
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— Явно те сърби езика да политиканстваш, мой човек — изреченията 
ти се проточват...

На	четвъртата	им	среща	той	Ј	предложил	да	се	ожени	за	него	и	тя	
приела.

Получила	се	хубава	сватба.
В	провинцията.
Там,	откъдето	произлизал	хитрият	пазител	и	неговият...	револю-

ционен	(уж!)	род.
Пищна	сватба.
С	местни	величия.	И	местния	самодеен	състав...	
Писнали	гайди,	думнали	тъпани.	Рукнало	вино,	шурнала	ракия.	Масите	

се	огъвали	от	пържоли	и	местни	мезета	(от	българското	по-хубаво	нема!).	
Шотландската	ракия	—	за	по-избраните	—	се	леела	изобилно	и	много	хубаво	
пасвала	на...	опеченото	агне	по	хайдушки.

После	младите	поели	на	сватбено	пътешествие	—	Слънчев	бряг,	Злат-
ни	пясъци,	Албена	—	все	перли,	достойни	за	хора,	дето	са	по-така...

Перлите	обаче	не	лекуват	депресиите.

Продан	бързо	разбрал,	че	не	само	той	няма	да	обикне	Ксения,	но	и	тя	
него.	На	третия	ден	Ксения	почувствала,	че	Продан	Ј	е...	„най-чуждия“	
(„от	сега	нататък“).

—	Мъчно	ми	е	за	мама	—	отронила	тя,	стегнала	си	багажа	и	се	качила	
на	автобуса	за	София.

Продан	не	трепнал.
Само	докато	не	потеглил	автобусът	обаче.
После	нещо	го	срязало	под	лъжичката.

— Любов ли?
...Обида,	биг	брадър!	Изоставили	са	го...	Въпреки	италианското	фиатче	

и	перлите...	Решил	да	Ј	отмъсти.	Как?	Като	я	накара	да	се	върне,	а	после	
сам	да	Ј	бие	дузпата.

Метнал	се	на	фиатчето	и	надул	с	пълна	газ	след	автобуса.
Успял	да	го	настигне	чак	във	Велико	Търново.	На	автостанцията.	

Паднал	на	колене.	Умолявал	я	пред	смаяните	очи	на	спътниците	Ј	да	слезе	
от	автобуса	—	той	сам	лично	—	с	фиатчето	—	щял	да	я	закара	до	София.	
Включително	—	до	гробищата,	ако	се	наложи...

Не	се	наложило.
Депресията	не	признава	мъже	на	колене,	биг	брадър,	колкото	и	убе-

дителни	да	са	те...	(В	случая,	не	било	така!)
Казала	му,	че	Ј	се	гади	от	него...
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***
Докато	се	разигравали	тези	драми,	аз	съм	седял	на	повече	от	две	хиля-

ди	километра	в	кафето	на	общежитието	с	шумолящия	самолетен	билет	
за	България	в	джоба	и	съм	тръпнел	от	вълнение	(поради	незнание	и	невяра	
в	предчувствията	си)	за	предстоящата	среща	с	любимата.

Полетът	—	утре!
Днес	—	стегнатите	куфари	и	бюфетът	на	общежитието...	Което	зна-

чи	—	Глафира	Симеоновна	зад	щанда.	Пред	Глафира	Симеоновна	—	дървено	
сметало,	кутия	със	захар	на	бучки	и	конфети	—	за	овкусяване.	Смучеш	
бонбон,	запиваш	чай.	Красота!	Зад	Глафира	Симеоновна	—	самовар	с	чай,	
кофе	чьорное	и	кофе	с	малаком,	колбаса	варьонная	и	колбаса	неварьонная,	
яички,	твърдо	сварени,	печение	(бисквити),	хляб,	масло,	кефир	и	прясно	
мляко,	сыр	(кашкавал),	нож,	опаковъчна	хартия...	И	още	нещо,	но	отзад	в	
служебната	стаичка.

Бутилка	водка.
Само	за	Глафира	Симеоновна.
Толкова.

Сега	 сме	 1973	 година.	Съпругът	на	Глафира	Симеоновна	 е	 убит	на	
фронта	—	точно	преди	трийсет	години	—	през	1943.	Не	го	е	прежалила.	
Затова	—	водка!	Всеки	ден	—	бутилка.

Щрака	пуловете	на	 сметалото	—	прави	 сметката	изрядно	—	през	
първия	час!	После	зарязва	опашката,	влиза	в	стаичката	отзад	и	удря	200	
грама	на	екс.	Продължава	да	щрака	сметалото,	да	изпълнява	поръчките.	
Реже	хляб,	реже	колбаси,	реже	кашкавал...

След	още	час	—	пак	в	стаичката.
Сметките	започват	да	се	уеднаквяват.
Поръчваш	тристи	грам	калбаса,	двести	грам	сыра,	две	яица,	хлеб,	

кофе	с	малаком,	кефир,	конфети	—	сметалото	щрака	безотказно:
—	Рубь	тринадцать	копеек	—	отсича	Глафира	Симеоновна.
Поръчваш	сто	грам	сыра	и	кусочек	хлеба	—	пак:
—	Рубь	тринадцать	копеек...
Каквото	и	да	поръчаш	—	рубь	тринадцать	копеек...

Остава	час	до	затварянето	на	бюфета.	Глафира	Симеоновна	се	уеди-
нява	за	последните	жалейни	100	грама.

Връща	се	със	светнали	очи.	По	едрото	Ј	бяло	лице	проблясва	ситна	
пот.

—	Сто	грам	калбаса	неварьонная	—	поръчвам.
Глафира	Симеоновна	слага	огромното	колбасно	черво	върху	топа	

дебела	хартия,	сграбчва	ножа	в	месестите	си	ръце	и	реже.	Клъцва	пръ-
ста	 си.	 Руква	 кръв.	Миг	на	 объркване...	 Глафира	Симеоновна	тръсва	
ръка,	храбро	донарязва	колбаса,	старателно	го	завива	в	хартията	и	
го	поднася.

—	Рубь	тринадцать	копеек	—	смята	с	окървавения	си	показалец.
—	Да	не	сте	полудяла!?	—	възразявам	потресен.
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—	Рубь	тринадцать	копеек!	—	повтаря	строго	бюфетчицата.
—	Всичко	е	в	кръв!	Сляпа	ли	сте!?
—	А	у	вас	лучше	что	ли!?	Если	лучше,	зачем	приехали	сюда	учиться?

Туй	то!

***
За	обед	Ана	е	приготвила	супа	от	карфиол.	Смята,	че	ще	ми	се	отрази	

добре	след	петте	кафета	на	балкона.	Суети	се	около	трапезата	—	виличка,	
лъжичка,	ножче,	салфетка...

—	Усещаш	ли	уханието?	—	пита	с	дяволита	усмивка.
—	Разкошно	е	—	влизам	в	тона	Ј.
Обонянието	ми	никакво	го	няма.	Отдавна.	Тя	не	знае.	Или	знае,	но	е	

забравила.	Беше	съвсем	малка...	Спеше	в	съседната	стая,	а	на	сутринта	
майка	Ј	вече	беше	измила	последствията.

Няма	ли	да	попиташ,	какви	последствия	е	измила,	биг	брадър?

— Какви последствия е измила, Лазаре?
Отличен	въпрос!
Като	патерица	в	лоша	пиеса!

Имах	висока	температура	и	давеща	кашлица.	За	миг	загубих	съзнание	
и	рухнах	върху	стъклената	врата	в	хола	на	жилището	ни.	Стана	на	сол.	

Спаси	ме	Ксения	—	майката	на	Ана.	
...Същата	тази	Ксения...
...Която	веднъж	вече	не	беше	устискала	само	720	часа	до	моето	за-

връщане	и	се	беше	оженила	за	най-гадното	копеле	от	съучениците	ми...
...Която	само	дванайсет	години	след	като	ме	спаси,	щеше	да	ми	заяви,	

че	не	обича	да	се	обвързва,	щеше	да	зареже	и	мен,	и	дъщеря	ни	и	да	замине	
с	почти	трийсет	години	по-възрастен	китаец	в	страната	на	безумния	
промишлен	прах	и	най-нелепата	в	цялата	история	на	човешката	цивили-
зация	стена,	ако	се	изключи	Берлинската...

Туй	то!

— Хоп, троп, друс, тагадък...

Животът	е	 една	неразгадаема	кавалкада	от	изненадващи	обрати,	
биг	брадър!	Губиш	обоняние	за	случващото	се	и	спираш	да	се	доверяваш	
на	предвиждащите	способности	на	разума	си!

Едва	когато	Чеховата	пушка	тресне,	виждаш	белезите	от	стъпки,	
които	си	пренебрегвал	или	си	отказвал	да	разчетеш.

Нямаш	отговор	на	въпроса	какво	му	става	днес	на	човека!	Какво	го	
тласка	към	подобни	обрати?

Защо	се	държи,	сякаш	е	обявен	конкурс	за	най-бързо	полудяване	с	на-
граден	фонд	поне	от	100	милиона	евро?

Заради	конкурс	с	награден	фонд	ли	е	повсеместното	обезумяване?!
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Или	заради	парализиращия	ужас	от	нещо,	което	се	случва	и	ще	про-
дължава	да	се	случва,	колкото	и	да	се	съпротивляваш...

— Какво?
Знаеш,	биг	брадър...	Природни	катаклизми,	войни,	религиозен	фанати-

зъм,	тероризъм,	агресия,	болести,	преселения	на	огромни	маси	от	един,	
доведен	до	абсурд	от	човешката	лакомия	свят	в	друг	—	в	самата	светая	
светих	—	света	на	благоденстващите!

— Това става...
Става,	биг	брадър,	и	все	повече	набира	ускорение...

Сърбаме	супата.	Определено	не	е	лоша.
—	Розмарин,	босилек,	чесън	и,	естествено,	прясно	мляко...	—	отсечено,	

натъртва	на	всяка	дума	Ана	със	съответстващ	почти	професионален	
жест,	който	подчертава	сакралния	характер	на	ингредиентите.	—	Обаче	
качествено!

—	Кое?
—	Млякото.
—	Така	 ли?	 —	 изненадвам	 се	на	 странния	Ј	 кулинарен	 ентусиазъм.	

Признавам	си	—	не	съм	го	подозирал.

Въобразявал	съм	си,	че	работата	Ј	като	асистент-режисьор	в	пре-
даване	за	кулинария	не	Ј	се	е	отразило.

—	Всяко	от	тези	неща	се	усеща	идеално	—	казвам,	опитвайки	да	си	
припомня	как	точно	изглеждаха	розмаринът	и	босилекът.

—	И	идеално	се	допълват	—	обобщава	Ана.
Следват	кнедли	и	печено	с	великолепен	сос.

Всичко	това	започва	да	ми	звучи	съмнително.

—	Готин	—	предпазливо	открехва	темата	Ана,	—	имам	една	идея...
—	Идея	ли?
—	Да.
Изчаква	да	попитам	„каква“,	но	аз	умишлено	натиквам	солидно	парче	

кнедла	в	устата	си,	за	да	не	задам	въпроса.
...О,	всъщност,	наистина	е	вкусно!	Оказва	се,	Ана	умее	да	готви.
—	Как	е?	—	пита	тя.
—	Определено,	не	е	зле	—	произнасям	с	препълнена	уста.
—	Отваря	се	възможност	сама	да	продуцирам	кулинарно	шоу	—	изплюва	

най-сетне	камъчето	Ана.	—	Е,	не	точно	сама...
—	Сериозно	ли?	—	правя	се	на	заинтригуван.	—	Нали	беше	асистент-

режисьор?
—	Да,	готин,	но	това	беше	отдавна.
—	Не	си	ми	казала.
—	Споменах	ти.	Ти	не	прояви	интерес.
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—	Така	ли?	—	старото	чувство	за	вина	ме	обвзема	отново.
—	Няма	значение!	—	махва	с	ръка	Ана.	—	Съвсем	сериозно!	Имам	стра-

хотен	екип.
—	И?
—	Мери	предложи	ти	да	си	ни	сценарист.	Или	консултант.	Или	и	кон-

султант,	и	сценарист	едновременно.
Така	се	задавям,	че	половин	час	не	мога	да	спра	да	хълцам.	Тя	ме	блъска	

с	юмруци	по	гърба.
Истинска	пукница!
—	Нищо...	не	разбирам...	от	телевизионно...	шоу	—	опитвам	се	да	про-

изнеса	в	промеждутъците	от	хълцане.	—	Десет...	пъти...	по-малко...	от	
кулинария.

—	Готин,	стига	глупости	—	тросва	се	тя,	—	ще	имаш	консултант.	
Супер	спец...

Как	да	Ј	обясня,	че	аз	съм	от	времето,	когато	се	правеше	„телеви-
зионен	театър“,	а	тя	—	от	времето,	когато	върхът	на	сладоледа	е	кули-
нарното	изкуство.	Между	хората	от	тези	две	времена	няма	как	да	има	
нещо	общо	—	поне	на	терена	на	снимачната	площадка?

Ако	отново	не	става	въпрос	за	моя	егоизъм	обаче...

—	Готин,	стига	глупости!	Не	виждам	какво	лошо	има	по	един	забавен	
начин	да	учиш	хората	да	се	хранят	здравословно?	—	възмущава	се	Ана.

—	Аз	също	не	виждам...
—	Тогава?
—	...Не	виждам	себе	си	като	тринер	по	здравословно	хранене	на	цело-

купното	човечество.	Съжалявам...

Ана	израсна	в	най-тежките	ми	години.	Когато	ме	изхвърляха	после-
дователно	от	няколко	работни	места.	И	от	телевизията.

Нямах	обяснения	какво	става.
Тогава.
Опитвах	се	да	запазя	достойнството	си.	Да	не	показвам	слабост...
В	къщи	се	връщах	като	парцал.	Чувствах	подкрепата	на	Ксения	и	Ј	

бях	благодарен.
Тогава!
Ана	беше	красиво	и	палаво	хлапе.
Изкарвах	си	на	нея.
Почти	не	можех	да	Ј	обърна	внимание.	Нервничех,	когато	завираше	

пръстчетата	си	в	контактите,	и	я	плясках	през	ръцете.	Плачеше.	Обзет	
от	паника,	виках,	за	да	я	накарам	да	спре	да	плаче.	Тя	плачеше	още	повече.

Понякога	баба	Ј	Ј	четеше	стихотворения.	„...може	би	скучае	тука“.	
По-късно	установихме,	че	го	разбира	по	свой	си	начин:	„може	би	Скучай	е	
тука“.	Някакъв	тайнствен,	полумитологичен,	може	би	опасен	Скучай...

На	нищо	не	я	научих...
Когато	я	водехме	в	детската	градина,	плачеше,	и	докато	се	отдале-

чавахме,	дълго	и	трагично	ни	махаше	през	прозореца.
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Плачеше,	когато	я	заведохме	в	училище	на	първия	учебен	ден.	Върна	
се	усмихната	—	учителката	ги	нагостила	с	питка	и	мед.

Малко	човещинка!	Само	капчица	човещинка,	биг	брадър...

По-късно	я	приеха	в	паралелка	с	ускорено	изучаване	на	френски.	Клас-
ният	им	се	появяваше	в	час,	само	ако	му	останеше	промеждутък	в	бизнес	
делата	от	частен	характер.	Времето	беше	такова	—	мъгливо,	мърляво,	
без	правила...	Време	за	оцеляване!	Редях	се	от	четири	сутринта	пред	ма-
газина	за	две	кисели	млека.

Ана	завърши	гимназия.	Две	френски	думички	на	кръст	не	научи.
Следва	и	завърши.	С	правописните	грешки,	които	правеше	като	вис-

шистка	—	по	мое	време	и	в	шести	клас	не	биха	я	допуснали.
Днес	депутати	правят	по	две	правописни	грешки	в	една	дума.	И	това	

не	смущава	никого!
Хей,	хоп!

Пръстчето	си	не	мръднах	за	нея.
Така	и	не	разбрах	къде	е	училището	Ј.
Все	пак	с	хонорара	от	втората	си	пиеса	платих	парното	и	Ј	купих	

компютър.
Въведе	коректорска	програма	да	поправя	грешките	Ј.

Има	 ли	 коректорска	програма	 за	 грешките	на	 един	 баща,	 докато	
детето	му	расте,	обаче?!

Оставена	на	самотек,	Ана	овладя	компютъра	сама.
За	разлика	от	мен.

Поколенията	 се	 раждат	предопределени	да	постигнат	определени	
умения...	Но	това	 е	 друга	тема...	Съвсем	друга	тема.	И	твърде	много	
пришпорих	времето...

На	нищо	не	я	научих...
Може	би	затова	се	научи	сама	да	се	справя	с	живота...
...Да	се	преборва	със	своя	плашещ	Скучай,	участвайки	в	правенето	

на	кулинарни	програми	за	телевизията,	за	която	без	особен	ентусиазъм	
отделих	почти	двайсет	години	от	живота	си.

— И от която те изхвърлиха, точно кагато беше в най-добрите си 
години, нали?

Не	пришпорвай	времето,	биг	брадър!

Хоп, троп, друс, тагадък...
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***
Когато	самолетът	се	приземи,	Ксения	не	беше	между	посрещачите,	

въпреки	че	знаеше	датата	и	часа	на	полета	ми.	
Намерих	телефонен	автомат	и	набрах	номера	Ј.	Един	път,	втори	

път	—	сто	пъти,	за	да	съм	сигурен,	че	не	съм	объркал	никоя	от	цифрите.
Едно	и	също	протяжно	и	мъчително	„Ту-ут“.
Продължих	да	го	чувам	и	от	своя	домашен	телефон.
И	от	автоматите	на	цяла	София.
Не	можех	да	си	намеря	място.	Не	знаех	какво	да	правя.	Не	знаех	адреса	

Ј.	Звънях	на	колеги	—	и	те	не	го	знаеха!

Чувствата	между	нас	бяха	възникнали	на	повече	от	две	хиляди	кило-
метра.	На	кого	му	пукаше	за	някакъв	си	тукашен	адрес,	когато	човекът	
е	до	теб.	А	при	внезапно	заминаване,	на	кого	до	какво	му	е?	Един	телефон	
стига!

Седмица	—	никакъв	отговор!
Започнах	да	ровя	в	телефонния	указател.	Един	номер	между	няколко	

милиона	други.	Сред	номерата	с	нейната	фамилия	го	нямаше.	На	чие	име	
се	водеше?

Не	издържах.
„Този	град	не	е	чак	толкова	голям“,	казах	си,	„все	ще	я	срещна	някъде“.
Денем	кръстосвах	улици	и	площади.	Заничах	в	магазини,	кафенета,	

заведения,	кина,	театри,	изложбени	зали,	оперни	сцени...
Прибирах	се,	хапвах	набързо	и	се	заравях	в	указателя.
Неутешимо	пиян	почти	крещях	името	Ј	на	глас:
—	Ксения,	Ксения,	Ксения...
На	„Орлов	мост“,	на	„Лъвов	мост“,	на	някой	друг	мост	над	пресъхнала	

още	през	май	река...

Ксения	я	нямаше.

—	Какъв е смисълът да търсиш някого, ако той самият не ти позво-
лява да го намериш?!

Нямаше	я	в	целия	град.	В	целия	свят.	В	цялата	вселена,	биг	брадър.
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IN MEMORIAM

Огнян Стамболиев

ПОСЛЕДЕН РАЗГОВОР  
С ВЕРА ГАНЧЕВА

Прîф. Верà Гàí÷еâà:
„Да превеждаш, ще рече и да провиждаш...“

Проф.	 д-р	Вера	 Ганчева	 (1943—2020,	София)	 след	 завършване	на	 сла-
вянска	филология	в	Софийския	университет	(1965)	изучава	шведски	език	
и	 литература	в	университета	в	Стокхолм	 (1965—1968).	Била	е	последо-
вателно	репортер,	зам.	главен	редактор	и	главен	редактор	на	сп.	ЛИК	
(1966—1976)	в	БТА,	главен	редактор	и	директор	на	издателство	„Народна	
култура“	(1978—1989),	основател	и	управител	на	издателство	„Хемус“	ООД	
(1991—2001),	директор	на	Народната	библиотека	„Св.	св.	Кирил	и	Методий“	
(1996—97),	впоследствие	до	днес	собственик	и	управител	на	издателство	
„Хемус“.	Преподавала	е	културна	история	на	Скандинавския	север,	норд-
ска	литература	и	митология,	странознание	на	Швеция	и	на	Исландия	в	
специалност	 „Скандинавистика“	на	Софийския	университет	 (от	1993).	
Авторка	на	книги,	посветени	на	личности,	проблеми	и	явления	в	светов-
ната	литература	и	култура:	„Телескоп,	път	и	две	сиамски	котки“	(1984),	
„Гладът	като	хляб“	(1988),	„Синьо	+	жълто	=	зелено“	(1992),	„Амалгама“	
(1993),	„Швеция	—	страната	и	хората“	(2001),	„Емануел	Сведенборг	—	ар-
хитект	на	вечността“	(2012).	Превеждала	е	и	е	представяла	(повечето	
за	пръв	път	у	нас)	автори	предимно	от	Скандинавския	север	като	Огуст	
Стриндберг,	Кнут	Хамсун,	Артур	Лундквист,	Тумас	Транстрьомер,	Аст-
рид	Линдгрен,	Аксел	Сандемусе,	Таряй	Весос,	Юхан	Борген,	Ролф	Якобсен	и	
много	други.	За	работата	си	като	литературовед	и	преводач	е	удостоя-
вана	с	български	и	чуждестранни	отличия,	сред	които	изпъкват	златна	
значка	на	Националния	конвент	на	експертите	(2006),	високият	датски	
орден	 „Рицарски	кръст	на	Данеброг“	 (2002),	шведският	 „Кралски	 орден	
на	Полярната	звезда“	—	първа	степен	(2008),	норвежкият	Кралски	орден	
за	заслуги	към	Норвегия	—	първа	степен	(2012),	наградите	на	Шведската	
академия	(1983,	2001,	2013),	на	Съюза	на	шведските	писатели	(1994),	Меж-
дународното	отличие	(за	превод)	на	името	на	Ханс	К.	Андерсен	(1979)	и	др.	
Председател	на	дружеството	„Приятели	на	Швеция	в	България“	(от	1993).
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Пîсëеäíîòî £ èíòерâþ — ìàрò 2020

Уâàжàеìà Верà Гàí÷еâà, íеêà çàïî÷íеì íàшèя рàçãîâîр с âà-
шеòî äеòсòâî è ïúрâèя âè äîсеã с ëèòерàòóрàòà?

Най-хубавите	спомени	от	моето	детство	и	ранна	младост	са	свързани	
с	часовете,	блажено	дълги	и	несмущавани,	които	прекарвах	в	уединение	сред	
книгите	в	бащината	библиотека	—	неголяма	стая	с	остъклени	шкафове	
до	тавана,	достатъчно	дълбоки,	за	да	вместят	няколко	хиляди	тома	в	
по	две	плътни	редици	на	всеки	рафт.	Естествено,	не	можех	да	ги	изчета	
всичките,	пък	и	до	днес	немалко	от	тях	са	само	прелистени,	други	(все	
още)	недокоснати,	но	дори	вероятността	да	сторя	това	сякаш	ставаше	
метафора	на	желание,	на	потребност,	не	по-малко	сгряваща	от	реалното	
Ј	удовлетворяване.	Този	дотелевизионен	уют	на	домашната	библиотека,	
затъмнена	и	тиха	като	храм,	усещането	за	тайнство,	подсилвано	от	
екстаза	на	почти	физическото	съприкосновение	с	възвишеното,	от	тръп-
ката	при	всяка	„крачка	отвъд	огледалото“,	сигурно	са	изиграли	решаваща	
роля	при	формирането	на	моята	сетивност	и	характер.	Трудно	ми	е	да	
опиша	с	думи	атмосферата	на	това	отдадено	посвещение	в	четенето,	
не	само	като	удоволствие	или	източник	на	познания,	а	и	като	изкуство,	
усвоявано	според	Гьоте	от	самия	него	цели	осемдесет	години...	

Четенето	обаче	е	не	само	просвещаване,	разтуха	или	„транспортно	
средство“	за	туризъм	на	духа,	но	и	работа,	сериозен	интелектуален	труд,	
акт	на	сътворчество,	както	и	разбрах	по-късно,	когато	то	се	сля	с	моите	
професионални	интереси	и	служебни	задължения.	Невинаги	е	важно	какво	
човек	чете	ежедневно,	но	невероятно	важно	е	какво	не	е	чел	всеки	ден	—	
тази	парафраза	на	известната	максима	е	особено	валидна	и	днес,	когато	
редица	обстоятелства	и	фактори,	цялостното	развитие	на	човечество-
то	в	глобален	мащаб	сякаш	имат	за	цел	да	омаловажат	уникалността	
на	Словото,	както	и	въздействената	мощ	на	литературата,	все	повече	
стеснявайки	кръга	на	читателите,	които	я	търсят	и	възприемат	като	
спасителен	коректив	на	баналността,	притискаща	ни	отвсякъде.

Кàòî ìëàäà жóрíàëèсòêà è ïреâîäà÷êà рàáîòèõòе ïîâе÷е îò 
äесеò ãîäèíè êàòî ãëàâеí реäàêòîр íà сïèсàíèеòî íà БТА — ЛИК. 
Тîâà áеше еäèí îò ìàëêîòî íè „ïрîçîрöè“ êúì Еâрîïà è сâеòà. 
Всеêè áрîé áеше еäèí ïрàçíèê çà íàс. Лè÷íî àç се рàäâàõ, êîãàòî 
èçëеçеше ìîé ïреâîä íà рóìúíсêè èëè èòàëèàíсêè рàçêàç â íеãî. 
Хóáàâè ãîäèíè, íàëè?!

Всъщност	аз	постъпих	на	работа	в	БТА	най-напред	като	репортер	
в	редакция	„Международна	информация“,	където	трябваше	да	свикна	с	
особеностите	и	темпа	на	една	много	взискателна	професионална	среда	и	
да	участвам	в	изготвянето	на	специфичен	информационен	продукт,	раз-
пращан	ежедневно	и	ежечасно,	дори	и	ежеминутно,	до	медиите	в	цялата	
страна,	а	също	и	в	чужбина.	Тази	дейност	култивираше	у	мен	и	моите	
колеги	 ерудираност	и	качества,	 които	отличаваха	прочутата	в	 онези	
години	„бетеанска	школа“,	изграждаха	у	нас	нагласи	за	изострена	и	свръх-
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динамична	реактивност	спрямо	онова,	което	се	случваше	тук	и	по	света	
във	всички	области	на	обществено-политическия	и	културния	живот.	

Две-три	години	по-късно	получих	шанса	да	премина	на	работа	в	сед-
мичника	„ЛИК“	отначало	все	още	като	репортер,	после	като	редактор,	
заместник-главен	редактор	и	главен	редактор	—	устремно,	може	би	дори	
донякъде	прибързано,	кариерно	развитие,	обичайно	впрочем	за	бетеан-
ските	условия,	в	които	всички	ние	съзрявахме	професионално	и	творчески	
по-ускорено	вероятно	благодарение	на	стимулиращото	усещане	за	пряка	
връзка	със	света,	за	това,	че	сме	част	едва	ли	не	от	цяла	вселена,	осъзна-
вано	освен	като	привилегия	и	като	отговорност.	Отговорност	пред	една	
все	по-широка	публика,	жадна	за	информация	и	възможности	за	интелек-
туално	обогатяване	и	израстване,	отговорност	и	пред	нас	самите,	пред	
времето,	което	ни	беше	съдено	да	променим,	променяйки	радикално	себе	
си.	Предпочитана	мишена	на	апаратчиците	от	всякакъв	ранг	тогава	бяха	
именно	четирите	седмични	издания	на	БТА	—	„Паралели“,	ЛИК,	„По	света“	
и	„Наука	и	техника“	с	тиражи,	внушителни	за	времето,	които	с	нетипич-
ните,	дори	уникални,	за	нашия	медиен	бит	материали	от	чуждестранния	
печат,	подбирани	и	поднасяни	„по	западен	образец“,	изпълняваха	функция-
та	на	един	вид	български	портал	към	„глобалното	село“,	в	каквото	според	
канадския	изследовател	Маршал	Маклуън,	тогава	често	цитиран	у	нас,	
информационните	технологии	вече	превръщаха	света.	Убедено	твърдя,	че	
именно	(макар	и	не	единствено)	тези	списания,	разцъфнали	като	екзотич-
ни	цветя	в	пустинята	от	пропагандни	клишета	и	набедени	от	известни	
среди	за	„проводници	на	буржоазно	влияние“,	допринесоха	за	започващото	
пропукване	на	статуквото	на	силно	идеологизирания	социум,	за	все	по-
честите	засечки	на	регулаторните	му	механизми	и	за	възникването	на	
качествено	различни	естетически	вкусове	и	духовни	потребности	вътре	
в	него.	България	се	отваряше	към	света	и	дейността	на	БТА	несъмнено	
подпомагаше	този	процес,	който,	както	знаем,	постепенно	раздвижи	за	
преобразования	цялото	ни	общество.	Ние	в	ЛИК	бяхме	не	само	свидетели,	
но	и	участници	в	една	зараждаща	се	културна	революция.

Добре	си	спомням	вашето	сътрудничество	в	този	наш	седмичник,	
Огняне	и	ми	се	иска	да	вярвам,	че	с	него	е	започнал	и	пътят	ви	на	днес	
виден	български	интелектуалец	с	широка	палитра	от	знания	и	интереси,	
с	активен	принос	в	нашата	култура.

Да,	въпреки	някои	трудности	и	ограничения,	това	бяха	хубави	и	силни,	
дори	прекрасни,	години!	

Дà, áëàãîäàря âè çà òîâà, ÷е сеãà íè сïîìíèõòе çà òяõ. Сúäáà-
òà Вè сâúрçâà с ëèòерàòóрàòà íà Шâеöèя. С êàêâî Вè ïрèâëе÷е 
òàçè сòрàíà è íеéíàòà ëèòерàòóрà?

Освен	с	магнита	на	„северната	екзотика“	Швеция	ме	привлече	и	ме	
привлича	до	днес	с	реалностите	на	едно	последователно	изграждано	демо-
кратично	общество,	 съчетало	 ефективно	императивите	на	пазарната	
икономика	с	гражданските	привилегии	на	социалната	държава.	Не	е	слу-
чаен	фактът,	че	и	Швеция,	и	останалите	страни	на	Скандинавския	север,	
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заемат	челни	места	в	международните	класации	за	свобода	на	словото,	но	
и	по	други	показатели	като	продължителност	на	живота,	висока	степен	
на	грамотност	и	образованост	на	хората,	иновативност,	много	добро	ка-
чество	на	делничното	битие,	измервано	не	с	покупателната	способност	
на	населението,	а	с	шансовете,	предоставяни	и	на	обикновения	човек	за	
развитите	и	възползване	от	ценностите	на	еволюционния	напредък.	Про-
зрачността	и	консенсусът	там	са	задължително	спазвани	приоритети	при	
вземането	на	важни	за	нацията	решения,	а	санкциите	за	нарушаването	на	
обществената	етика	и	морал	от	страна	на	онези,	които	би	трябвало	да	ги	
съблюдават	—	безжалостни.	Периодичният	печат,	радиото	и	телевизията,	
издателската	дейност	в	Швеция,	а	и	в	тези	страни	изобщо,	са	според	мен	
най-добрите	в	Европа,	може	би	дори	в	света	и	именно	това	обстоятелство	
ми	даде	много,	импулсирайки	ме	още	в	самото	начало	на	пребиваването	ми	в	
региона,	да	се	заема	с	изучаването	на	шведски	език	в	Стокхолмския	универ-
ситет	и	факултативно	—	на	норвежки,	пак	там.	Впоследствие	затвържда-
вах	и	разширявах	уменията	си	по	двата	езика	благодарение	на	стипендии	и	
грантове,	на	каквито	държавните	институции	и	немалко	частни	фондации	
в	Скандинавия	не	се	скъпят	за	онези,	които	популяризират	тамошните	
интелектуално-творчески	търсения	и	постижения.	

Вече	имах	твърде	солидна	база	за	сравнения	—	след	т.	нар.	Руска	гимназия	
в	София,	известна	с	високото	си	равнище	на	обучение,	аз	завърших	славянска	
филология	в	Софийския	университет	и	така	се	случи,	че	в	Швеция	работих	
над	дипломната	си	работа	на	тема	„Авангардът	в	чешката	литература	
през	20-те	години	на	ХХ	век“.	Постепенно	вписах	шведската	художествена	
словесност	в	един	твърде	широк	кръг	на	усвоени	представи	и	познания	за	
литературата	изобщо,	но	това,	с	което	тя	ме	привлече	и	ми	оказа	силно	
влияние,	беше	дълбокият	психологизъм	у	нейните	автори,	драматизмът	в	
техните	произведения,	прикрит	под	кората	на	езика,	където	сякаш	клоко-
чи	като	черна	река,	холистичната	идея	за	пълна	обвързаност	на	човека	с	
природата	и	космоса.	И	разбира	се,	ювелирното	изящество	и	прецизност	на	
стила,	пантеистичната	всеобхватност	на	идеите,	методичната	органи-
зация	на	разгърнатия	сюжетен	материал	в	романите,	а	също,	разбира	се,	и	
виртуозната	драматургична	техника	на	авторите	на	пиеси	за	шведския	и	
световния	театър,	философските	измерения	на	поезията,	както	и	предиз-
викателствата,	пред	които	всичко	това	изправя	преводачите.

Пúрâèяò Вàш ïреâîä, êîéòî îòêрèõ çà сеáе сè, áеше íà Арòóр 
Лóíäêâèсò. Еäíà ïреêрàсíà àíòîëîãèя сúс çàãëàâèеòî „Зàìúêúò 
íà âúîáрàжеíèеòî è êàìúíèòе íà äеëíèêà“ (èçä. „Нàрîäíà êóë-
òóрà“, 1978 — òîãàâà сòàíàõòе ãëàâеí реäàêòîр íà òîâà ãîëяìî 
íàше	èçäàòеëсòâî). С êàêâî Вè ïрèâëе÷е Лóíäêâèсò?

Познавах	го	лично	и	то	много	добре.	Той	и	съпругата	му,	видната	по-
етеса	от	датски	произход	Мария	Вине,	бяха	чести	гости	в	резиденцията	
на	българския	посланик	в	Стокхолм,	т.е.	моят	баща	по	онова	време,	но	и	на	
някои	от	неговите	приемници	на	този	пост.	Артур	Лундквист	беше	член	на	
Шведската	академия	и	един	от	главните	арбитри	в	нейния	Нобелов	коми-
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тет,	който	от	1901	излъчва	и	предлага	на	нейните	членове	лауреатите	на	
знаменитата	Нобелова	награда	за	литература.	Оказа	ми	голяма	помощ	за	
създаване	и	поддържане	на	контакти	с	елита	на	шведската	култура,	лансира	
ме	сред	редица	негови	известни	и	авторитетни	представители	с	доброна-
мереност	и	желание	да	допринесе	по	такъв	начин	за	взаимно	опознаване	на	
Швеция	и	България	в	областта	на	културата.	Той	изигра	голяма	роля	за	но-
минирането	на	Багряна	за	нобеловото	отличие	и	за	преводите	на	поезията	
Ј	на	шведски,	проявяваше	жив	интерес	и	към	личността	и	творчеството	
на	Йордан	Радичков...	Преводът	на	лирическата	проза	на	Лундквист,	за	коя-
то	твърде	представителен	е	сборникът,	който	толкова	ви	е	допаднал,	ми	
откри	неподозирани	територии	и	на	българския	език,	чиито	граници	чрез	
преводите	Ј	свикнах	—	следвайки	неговия	пример	—	да	престъпвам	„без	да	се	
оглеждам“...	Позволете	ми,	впрочем,	да	се	самоцитирам	от	краткия	ми	увод,	
озаглавен	„Поезията	на	прозата“,	съпровождащ	изданието	в	мой	превод	на	
този	набор	от	блестящи	текстове	на	Лундквист,	вдъхновени,	както	споделя	
той,	от	истинската	история	за	селски	пощаджия	от	Южна	Франция	на	име	
Фердинан	Швал.	Този	инак	скромен	и	незабележим	човек	се	прочул	със	замъка,	
който	съградил	от	камъните,	събирани	от	него	по	изминавания	селски	друм,	
за	да	пълни	всекидневно	с	тях	своята	пощаджийска	чанта	—	един	ръкотворен	
паметник	на	мечта,	придала	смисъл	на	цялото	му	съществуване:

„Наричат	шведите	„романтични	инженери“	и	благосклонността	на	
това	определение	не	изключва	точността	му,	потвърдена	от	умелото	
дозиране	на	красота	и	функционалност,	типично	за	редица	техни	пости-
жения.	В	целокупното	си	творчество	Артур	Лундквист	не	го	опровергава,	
но	го	коригира	съобразно	степента,	в	каквато	голямата	личност	обоб-
щава	характерните	национални	черти	в	дело	с	универсална	значимост	
—	неговите	произведения	свидетелствуват	за	неотстъпен	контрол	над	
стихийното	въображение	и	своенравния	талант	от	страна	на	конкрет-
ната	идея	и	аналитичната	мисъл,	не	толкова	строг	обаче,	че	да	осуетява	
или	отлага	полета	им.	И	то	полет	на	огромни	разстояния,	само	привидно	
извършван	без	стриктно	разписание	и	предначертани	маршрути,	опияня-
ващо	волен,	но	целеустремен,	уж	безкомпасен,	пък	насочван	от	радарите	
на	мъдростта	и	ерудицията,	свръхзвуково	бърз,	а	съзерцаван	с	възторг.	
Спътник	на	Лундквист	може	да	стане	всеки,	но	желаещите	са	като	че	
повече	от	онези,	които	издържат	докрай	главоломните	му	лупинги	с	ме-
тафори	и	асоциации,	светкавичното	пикиране	от	висините	на	далечни	
хоризонти	и	дългите	преходи	без	кацане	от	Вавилон,	бреговете	на	Стикс	
или	от	Бенарес	до	Кишкьореш,	Исла	Негра	или	някое	модерно	предградие...	
Придирчив	към	себе	си,	той	е	не	по-малко	придирчив	и	към	читателя,	от	
когото	винаги	изисква	компетентност	и	труд,	равноценни	на	вложените	
от	него,	за	да	го	възнагради	с	един	обогатяващ	контакт...“

Писала	съм	това	през	1977—1978,	но	днес	не	бих	променила	нито	една	
дума,	нито	пък	нещо	в	оценките,	които	съм	направила.	

Преâеäîõòе Сòрèíäáерã, Яêîáсеí, Трàíсòрьîìер, Хàìсóí, 
Юõàí Бîрãеí... è êëàсèöè, è ìîäерíè àâòîрè. Кîëêî íà áрîé сà è 
êîè áяõà íàé-èíòересíèòе è íàé-òрóäíèòе çà ïреâîä?
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Всеки	преводач	би	ви	казал,	че	лесни	за	превод	автори	и	произведе-
ния	няма.	Е,	има	талантливи	интерпретатори	на	чуждоезични	творби,	
които	преодоляват	 с	 лекота	 спънките	по	неравния	път,	 свързващ	не	
само	отдалечени,	но	и	нерядко	коренно	различни	личности	и	култури.	За	
съжаление,	аз	не	съм	от	тях	и	къртовският	труд	при	подготовката	ми	
за	пресъздаване	на	едно	или	друго	произведение	продължава	кажи-речи	до	
предпоследното	му	изчитане	вече	в	мой	превод,	при	което	продължавам	да	
отстранявам	допуснати	от	мен	несъвършенства.	А	ако	парафразираме	
заглавието	на	известната	пиеса	на	Луиджи	Пирандело,	можем	да	наречем	
преводача	лице, което търси своя автор. Намери	ли	го,	в	резултат	от	
онова	внезапно	и	щастливо	изкристализиране	на	чувството	за	взаимност,	
за	което	говори	например	Стендал,	или	в	процеса	на	продължително	и	не-
рядко	мъчително	дирене,	той	заговаря	не	само	с	думите,	но	и	с	гласа	му,	
давайки	да	се	разбере,	че	е	открил	не	обект,	а	алтер его.	Това	постижение	
е	и	най-голямото	възнаграждение	за	усилията	и	терзанията	на	„автора	
в	сянка“,	които	читателят	не	бива	да	долавя.

Всúщíîсò, êàêâî е çà Вàс ïреâîäúò? Кàêâî е Вàшеòî êреäî â 
òîâà èçêóсòâî? 

Възможност	за	трансформиране	на	времето	в	действащо	лице.	Задълже-
ние	да	бъдеш	не	само	посредник,	но	и	арбитър.	Да	не	забравяш	нито	за	миг,	
че	в	историята	на	книжовността	най-големите	творци	са	били	и	преводачи,	
а	най-добрите	преводачи	са	били	и	творци,	сливайки	се	в	общ,	внушително	
едър	силует,	чийто	ръст	съответства	на	необходимото	му	присъствие	на	
Парнас.	„Бовари,	това	е	и	той!“,	би	възкликнал	вероятно	Флобер,	ако	можеше	
да	стане	свидетел	на	мъките	на	онзи,	който	преизразява	на	друг	език	неговия	
прочут	роман,	възсъздавайки	стила	му	като	ритмика	и	код,	не	само	като	
маниер,	а	образите	му	—	като	цялостна	идейна	система.	При	това	почти	
винаги	със	саможертва,	с	цената	на	лични	лишения	и	със	себеотрицание,	
под	акомпанимента	на	ехидни	сирени-изкусителки,	които	му	напяват,	че	
в	същото	време,	докато	той	се	поти	над	чужда	творба,	други	пишат	свои	
книги,	а	после	пък	с	риска	да	бъде	обвиняван,	че	не	е	превел	произведението,	
ами	го	е	предал,	че	от	лъва	е	направил	куче,	от	славея	—	канарче,	от	морето	—	
аквариум,	че	е	„портретирал“	автора	така,	както	Гилдънстърн	би	изобразил	
Хамлет,	че	лети	към	славата	с	криле,	взети	назаем...

Неслучайно	наричат	превода	„изкуство	на	невъзможното“.	Същност-
та	му	на	съавторство винаги	буди	дискусии	и	поражда	въпроси,	пробле-
матизирайки,	макар	косвено,	и	други	явления	на	обществото,	зависими	и	
захранвани	от	качествения	синхрон	между	оригинал	и	превод,	но	ощетя-
вани	при	тяхното	разминаване.	А	то	се	дължи	на	доста	причини,	чието	
каталогизиране	и	анализ,	особено	преди	да	са	станали	хронични,	могат	
да	 доведат	до	разрешаване	на	проблеми	не	 само	 в	транслатологията 
като	теория,	но	и	на	онези,	които	пораждат	практическото	създаване	
и	рецепцията	на	художествени	ценности,	възпрепятствайки	в	една	или	
друга	степен	успешното	осъществяване	на	трансфера,	жизнено	важен	за	
всяка	социокултурна	реалност.
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Кàòî èçäàòеë Вèе ïреâúрíàõòе „Нàрîäíà êóëòóрà“ â еäíà 
èíсòèòóöèя, â íещî íàèсòèíà ãîëяìî, çíà÷èìî çà áúëãàрсêàòà 
êóëòóрà è äóõîâíîсò. Иçäàäîõòе çà ïúрâè ïúò àâòîрè, íежеëàíè 
îò öеíçóрàòà, сïîрíè сïîреä êрèòерèèòе íà сîö-à, îòêрèõòе 
íîâè сâеòîâе... çà ïúрâè ïúò ïóсíàõòе àâòîрè, êîèòî îще íе áяõà 
ïóáëèêóâàíè â Ìîсêâà (íàëè òîãàâà, âîëþ-íеâîëþ, сâеряâàõìе 
÷àсîâíèêà сè с Креìúë?!). Иìàõòе ëè ïрîáëеìè ïрè èçäàâàíеòî 
íà íяêîè îò òяõ?

Нашето	време	и	тогава	беше	динамично,	интересно,	но	и	не	по-малко	
трудно,	опасността	под	формата	на	доноси	и	санкции	идваше	откъм	хора	
и	кръгове,	които	не	можеха	да	се	примирят	с	необратимия	духовен	подем	
в	страните	от	т.	нар.	„източен	блок“,	намерил	отражение	съответно	и	
в	сферата	на	книгоиздаването.	Окуражени	от	него,	ние	търсехме	и	вне-
дрявахме	у	нас	импулси	и	идеи	от	Полша,	Унгария,	Чехословакия,	ГДР	и	
именно	от	колегите	си	там	се	учехме	да	маневрираме	—	пускахме	книги,	
които	биха	предизвикали,	меко	казано,	спорове	в	страната	ни,	но	с	подхо-
дящи	предговори	или	послеслови	било	от	наши,	било	от	чужди	(предимно	
съветски)	автори.	Издателствата	в	ГДР	например	ни	впечатляваха	със	
своите	програми	и	каталози,	защото	в	менгемето	на	държавния	социали-
зъм	те	трябваше	да	се	справят	с	конкуренцията	на	онова,	което	излизаше	
в	тогавашната	Западна	Германия,	привлекателно	и	езиково	достъпно	за	
източногерманците.	Именно	от	виден	представител	на	културния	ес-
таблишмънт	в	ГДР,	заместник-министъра	на	културата	Клаус	Хьопке,	
който	отговаряше	за	книгоиздаването	там,	аз	потърсих	съдействие	за	
представяне	у	нас	на	Хорхе	Луис	Борхес	например,	анатемосан	незнайно	
от	кого	и	незнайно	защо	у	нас	до	степен,	недопускаща	представянето	му	
на	български	език.	По	време	на	посещението	си	в	България	Клаус	Хьопке	
изрази	пред	най-отговорни	фактори	подсказаното	му	от	мен	учудване,	че	
сред	толкова	значими	книги	в	книжарниците	на	София	не	е	съзрял	нито	
една	на	този	голям	аржентински	писател.	Моята	тактическа	хитрост	
беше	бързо	разобличена	от	ръководството	на	Комитета	за	печата,	но	
без	негативни	последици	нито	за	мен,	нито	за	последвалото	превеждане	и	
издаване	на	Борхес	на	български	език,	което	се	състоя...	Мога	да	приведа	
още	немалко	и	все	така	красноречиви	примери...	Що	се	отнася	до	руски-
те	писатели-емигранти	или	инакомислещи,	 които	 „Народна	култура“	
се	одързостяваше	да	представя	най-напред	у	нас	в	онези	времена,	тук	
голяма	 и	 навременна	помощ	ни	 оказваше	новото	поколение	 предста-
вители	 в	 чужбина	на	ВААП,	 официалната	авторско-правна	агенция	на	
СССР	—	вече	по-млади	хора	с	модерно	виждане	и	амбиция	да	подтикнат	
отвън	разчупването	на	ледовете	вътре	в	своята	огромна	страна,	където	
те,	между	другото,	вече	бяха	започнали	да	се	топят...	Авторитетното	
съветско	издателство	„Радуга“,	чиято	директорка	в	онези	години	беше	
преводачката	и	 белетристка	Нина	Литвинец,	 ни	 осигуряваше	 готово	
преведени	на	бълтарски	ръкописи	на	„спорни“,	понякога	дори	забранявани	
в	даден	момент	произведения	на	руски	и	съветски	писатели,	които	ние	
редактирахме	и	 оформяхме,	 съгласувайки	 задължително	издателските	
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си	намерения	с	ВААП,	а	после	ги	връщахме	обратно	в	Москва,	откъдето	
получавахме	готова	продукция,	издържана	според	най-високите	стандар-
ти	на	полиграфическото	изкуство	и	техника.	От	своя	страна	„Народна	
култура“	предоставяше	на	„Радуга“	творби	на	български	писатели	и	по-
ети,	преведени	на	руски	език	и	разпространявани	от	техни	екипи	навред	
из	съветската	страна.	Този	обмен	на	заглавия	и	идеи,	противодействащ	
твърде	успешно	на	властващата	тогава	идеологическа	цензура,	продължи	
доста	години,	а	в	периода	на	горбачовската	перестройка	Нина	дори	оглави	
цялостното	книгоиздаване	в	Русия,	но	онази	взаимно	полезна	активност	в	
културното	общуване	на	нашите	два	народа	бе	секнала,	за	да	намери	след	
известно	време,	както	се	надявам	(далеч	не	само	аз	впрочем),	качествено	
подобрени	свои	форми,	да	отбележи	нови	съвместни	постижения	в	съвре-
менното	книгоиздаване,	българско,	руско,	европейско...

Сëеä ïрîìяíàòà íàïрàâèõòе íîâî èçäàòеëсòâî сúс сòàрîòî 
èìе „Хеìóс“. Иçäàäîõòе íîâè êíèãè. Прîäúëжàâàòе ëè îще òàçè 
äеéíîсò?

Да,	макар	и	не	в	такъв	мащаб,	както	преди.	Ситуацията	на	българ-
ския	книжен	пазар	все	още	не	поощрява	рисковани	начинания	с	кратко-
траен	ефект,	така	че	това	наше	издателство,	сега	„Хемус	Груп“	ЕООД,	
е	принудено	да	се	съобразява	със	сковаващите	начинанията	му	(главно	
икономически)	ограничения.	Убедена	съм	обаче,	че	в	аналите	на	новата	
българска	култура	с	подобаващо	едри	и	бляскави	букви	ще	бъде	вписана	
нашата	библиотечна	поредица	„Новолуние“,	подета	веднага	след	голяма-
та	обществена	промяна	у	нас	по	идея	на	литературния	историк	Петър	
Величков	и	чрез	която	прехвърлихме	мост	между	най-новата	българска	
литература	и	творби	на	 българския	и	 европейския	модерн,	 забравени,	
неглижирани	или	откровено	запрещавани	в	годините	на	социализма.	Ис-
тински	фурор	предизвикваше	излизането	от	печат	на	всяка	книга	от	тази	
елегантна	и	същевременно	ценово	достъпна	поредица.	В	нея	бяха	включени	
романи	от	Николай	Райнов,	Кирил	Христов,	Борис	Шивачев,	Константин	
Константинов,	Яна	Язова,	Чавдар	Мутафов	и	др.,	наред	с	творби	на	Йенс	
Петер	Якобсен,	Огуст	Стриндберг,	Кнут	Хамсун,	Станислав	Пшибишев-
ски,	Густав	Майринк...	С	характерното	лого	на	някогашния	легендарен	
„Хемус“	поднесохме	и	обновената	поредица	„Златни	зърна“,	за	което	бяхме	
получили	приживе	благословия	от	нейния	основател,	големия	български	
издател	Славчо	Атанасов...	В	продукцията	ни	не	липсваха	и	немалко	от	
т.	нар.	big titles,	т.е.	бестселъри	или	хиперселъри,	внасяни	отвън	или	в	
съвсем	редки	случаи	написани	от	български	автори,	спасително	доходо-
носни	и	които	в	началните	години	на	прехода	категорично	преобладаваха	
на	българския	книжен	пазар.	Днес	картината	му	е	съвсем	друга	и	в	нея	се	
откроява	постоянната	наличност	на	издания	от	рода	на	енциклопедии,	
речници,	научно-популярна	и	класическа	литература,	преиздания	с	образо-
вателна	и	художествена	значимост,	макар	на	немалко	от	тях	да	липсва	
изискуемата	автентична	тежест.	Не	е	случаен	фактът,	че	в	страни	с	
далеч	по-стабилизирана	и	 ефективна	тематична	политика	 от	 години	
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се	води	т.	нар.	„дискурс	за	двойната	стойност“,	тоест	за	неизбежното	
противопоставяне	между	книгата	като	културно-естетическа	ценност	
и	втората	Ј	същност	—	на	стока	за	потребление.	И	независимо,	че	то	
придобива	все	по-конфликтен	характер,	издателят	по	призвание	не	би	
следвало	да	забравя	думите	на	немския	философ,	критик	и	есеист	Валтер	
Бенямин,	че	в	личната	си	библиотека	трябва	да	имаш	не	толкова	книги,	
от	които	се	нуждаеш	в	дадения	момент,	колкото	такива,	които	ще	ти	
бъдат	необходими	в	бъдеще.	Прогностична	дарба,	съчетана	с	прозрения-
та	на	визионер,	би	следвало	да	притежава	всеки,	който	работи	и	твори	в	
областта	на	литературата.

Записано	в	дневника	на	Вера	Ганчева
„По-добре	да	си	гладен,	отколкото	да	ядеш,	каквото	ти	попадне,	по-

добре	да	си	сам,	отколкото	да	си	с	когото	и	да	е.“	ОМАР ХАЯМ
„Да	бъдеш	себе	си	в	свят,	който	непрекъснато	се	опитва	да	те	направи	

нещо	друго,	е	най-великото	постижение.“	Р. У. ЕМЕРСЪН
„Винаги	 обръщай	 лице	към	 слънцето	—	тъй	 сенките	ще	падат	зад	

гърба	ти.“	УОЛТ УИТМАН

Геîрãè Аíàсòàсîâ • 
Грàфèêà
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ЛИРИЧНА ПОЩА

Василка Хаджипапа — Кипър

СТИХОТВОРЕНИЯ

ГОРЕЩИ ДУÌИ

Сòàрееì.
Чеçíàò
äíèòе íè.
Ìèíóòèòе íè —
ïîäàреíè сà
èëè ïúê îáещàíè.
А жесòîâеòе
И òе — îò íяêîãî 
ïреäíà÷ерòàíè.
Беçìèëîсòеí è äеëîâè
с÷еòîâîäèòеë
е жèâîòà.
С ÷ерâеíî îòáеëяçàë
ìèíóòèòе íàòрóïàíè.

Кàêâî ëè ìîãà äà òè äàì
îсâеí äâе-òрè
сúäáîâíî íàòежàëè äóìè.

ПОВОДИ ÌЪЛЧАЛИВИ ЗА ТЪГА 

Зíàеõ сè,
÷е рàíî èëè êúсíî,
äà, íàèсòèíà êúсíî,
ще се сëó÷è òîâà. 
Зàщîòî еçèêúò е äóшà.
Сеãà â еäíî çà ÷îâеê
è еçèê àç жàäóâàì.
Дàëе÷е сúì.
Кàòî êèëîìеòрèòе õèëяäè 
сà ïîâîäèòе ìúë÷àëèâè çà òúãà.
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РАВНОСÌЕТКА

Оàçèсèòе сà íàïóсíàòè.
Зàсèïàíè сà с ïясúê
èçâîрèòе.
Керâàíèòе сúс äàрîâе — 
ïëя÷êîсàíè.
Беçëþäíè сà
ïúòеêèòе ãîрещè.
Зàëяçâà сëúíöеòî
÷ерâеíî
çàä õúëìîâеòе ãëèíеíè.
И сяêàш с îсòúр íîж
äеëè íеáеòî —
îïóсòîшèòеëíàòà жàр
è â ëеä сêîâàíè íîщè.
Нè ïúò, íè сяíêà.
Нè äúрâî.
Нè èçâîр.
О÷èòе сúõíàò.
Пî óсòíèòе 
ëеïíе êрúâòà.
Оòâсяêúäе 
ïясúê òе÷е.
Вúâ êрàя íà äеíя
ïóсòèíяòà рàсòе...

* * *
Преç сêреж è жàр âúрâяëà
àç рàçáрàõ еäíî:
Оáè÷àш ëè,
íе òе äîêîсâà íèêîãà è íèêúäе
íà сàìîòàòà ÷ерíîòî êрèëî.

* * *
Кàòî сúëçè
íà сòàëàêòèò
è сòàëàãìèò
еäèí êúì äрóã
среä áяëà òèшèíà
се рîíяò
âе÷ерíèòе íè ìèсëè.
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Иван Бързаков — САЩ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ВЯТЪРЪТ 
        На Пенчо Славейков и всички странници
        — и преди, и сега.

Тúрся âяòúрà.
Гîрäèя, сèëíèя âяòúр. 
Рàçâèëíяë се. 
Рàçïèëяë 
        áеçâúçâрàòíî 
с ëèсòàòà 
íà есеíòà 
è èëþçèèòе 
          íà ìëàäîсòòà íè. 
Кúäе сè? 
Еëà! 
Оáãúрíè ìе, 
           âçеìè ìе
 â ãíеâà сè! 
Сâèсòèш... 
Кàê сâèсòèш!
Дà çàáрàâя сâеòà 
                íà сêрúáòà.
Дà çàáрàâя çà
            äреáíèòе, àë÷íè ÷îâе÷еòà, 
êîèòî рîáóâàò... 
Дà íе âèжäàì è òеçè,
êîèòî çàãèâàò.
Оáре÷еíèòе. 
Сúíóâàì —
ëеòя. 
И ëеòя çàеäíî с òеá. 
Беç äà сïèрàìе.
Беçãрàíè÷íî äàëе÷ 
è îò ìúêàòà, 
è îò ïîäëîсòòà.
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Брàòêî ìîé, òè ïîíе 
                    èìàé ìèëîсò! 
Грàáíè ìе! 
Вäèãíè ìе íàãîре, íàãîре — 
â òâîя ярîсòеí ïîрèâ! 
Не ìе îсòàâяé сàì! 
Еëà!

В ПОЛЕТАТА... 
Животът струва само толкова,
колкото е обичта ни към другия. 

В áеçêрàéíèòе ïîëеòà, 
â íîщòà 
       íà сàìîòàòà íè — 
äàëе÷е, äàëе÷е 
            îò õîрàòà 
                     è îò âсяêà çëèíà —
ще íàìеря ìясòî, 
êúäеòî 
       íяìà ãîрäîсò 
                   è íяìà âèíà.
Иìà сàìî ëþáîâ. 

Тàì,
ще òе ÷àêàì.

ДИВИТЕ КЕСТЕНИ 
                   На мама 
                   „Да се завърнеш в бащината къща, 
                   когато вечерта смирено гасне ...“
                                                      Димчо Дебелянов 

А êîãàòî íàêрàя
    се âúрíàõ —
    сúâсеì сàì, 
                 áеçêрàéíî 
íеìëàä, — 
òеá òе íяìàше. 
Теá îòäàâíà òе íяìàше
    òàì. 
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И íе ÷àêàше ìîеòî âрúщàíе. 

Няìàше сòàрàòà êúщà — 
с îíя ìàëêî íàïóêàí äóâàр.
    Иìàше ãрàä. 
Пúëеí с íяêàêâè õîрà.
    Иçìèсëеí — êàòî â íяêàêúâ сòрàíеí,
                                    íесâúршâàщ êîшìàр. 
Тúé сòóäеí, íеïîçíàò 
                    è íàìрúщеí! 
Беç ìàìà 
          è áеç äèâèòе êесòеíè.

ПРИКАЗКА ЗА СТУДЕНАТА РОДИНА
      А там им станало толкова студено, че 
           Снежната кралица се смилила и замразила
           сърцата им — да не чувстват студа.
                         По мотив от Ханс Кристиан Андерсен 

Пîíяêîãà
се óëàâяì, ÷е ÷еçíà
â íеáесà 
сâеòëè è òîïëè,
äàëе÷íè... 
И çàáрàâяì çà áеçäíàòà
 — с ìúêàòà, âîïëèòе!
 И ëеòя, è ëеòя 
çàеäíî с ïесíèòе 
ïреç âе÷íîсòòà.

Иçâеäíúж се сúáóжäàì!
Нî ïàê ïîëèòàì... 
Кîïíея 
çà ìëàäîсò — 
âúâ ìèсëèòе íè. 
Зà äîáрîòà.
Бëеíóâàì
çà сëúíöе, êîеòî се сìее. 
Зà òеá 
è ìе÷òèòе, êîèòî ëóäóâàò. 
Зà õîрà óсìèõíàòè —
â рàäîсò! 
Зà ëþáîâ, òîïëîòà... 
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И îòíîâî 
се сòрясêàì — èçìрúçíàë! 
В рîäèíàòà.
И âúâ сòóäà. 

В БЯЛОТО ПРОСТРАНСТВО
                 на любимата в смъртта

 Тè ìè íàшеïâàш
                âúâ сúíя îòíîâî:
„С äúõ íà òеìеíóãè
                è íà рàííà сìúрò
ще äîéäе òàçè, äрóãàòà,
êîяòî íе ïîçíàâà âрúщàíе.“
И àç се сеïâàì —
íèêîãà íе сìе ãîòîâè!
 
Нî се óсìèõâàìе
               ïреç сúëçè...
 
В íеïîíîсèìî
             áяëîòî ïрîсòрàíсòâî.

ЛЕТНИЯТ ДЪÆД
             На Артур Рембо, Димитър Бояджиев
             и на всички световни поети на безнадеждността.
             Както и на Петя Дубарова.

Оëîâíè êàïêè
äúжä
се óäряò êàòî ÷óêîâе
â сúрöеòî ìè óìèрàщî.
Не çíàя
äîêîãà.
Аëà рàçáèрàì
èçâеäíúж:
îòìèíàëî е
áеçâúçâрàòíî ëяòîòî —
с íàäежäèòе
è сúс рàäîсòòà...
Нî íе è êàïêèòе,
êîèòî íè äúëáàяò!
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НОВА БЪЛГАРСКА ПРОЗА

Георги Стоянов

ИЗ ЕСЕИСТИЧНАТА КНИГА  
„ИМЕ ИЛИ ПРЯКОР“

Сëó÷àéíîсòèòе íà жèâîòà

Когато	случайността	срещне	опасност	—	огън	пронизва	с	пламъци	
горската	зеленина,	земетръси	тревожат	планетата,	а	водата	се	втурва	
нагоре	—	затулвайки	с	бялото	на	облаците	свенливата	синева	на	небесата.	

Човек	понечва	да	ги	спре	и	се	намесва	—	като	минувач,	който	се	впуска	
в	улична	свада	с	най-добри	намерения	—	преди	да	усети,	че	е	нахълтал	в	
голямо	премеждие,	пренебрегвайки	знаците	на	съдбата	...

С	онзи	празен	поглед,	с	който	е	съзерцавал	падането	на	звездите	през	
сезона	на	Леонидите...

 Или	подобно	на	сладко	спящи	помпейци,	пробудени	от	Везувий,	на	
който	често	се	любували:	благо	пушещ,	възпитан	и	тих...	и	изведнъж	из-
ригнал	с	лава,	за	да	ги	свари	по	бели	гащи	—	нетърпеливи	от	ужас...	как	и	
какво	да	обличат,	след	като	не	са	наясно,	накъде	ще	бягат...

Истина	е,	че	климатът	търпеливо	е	подсещал	човечеството,	къде	с	
лед,	къде	с	жега	—	за	елементарните	му	задължения	към	природата:	пре-
товарена	от	грижи	и	пестеливи	жестове.		

Дори	ледниците,	деликатно	замразявайки	мегаломанията	на	дино-
заврите	—	предварително	ги	смалили	до	кокошки,	 със	 задължението	да	
хранят	с	яйцата	си	бъдещите	маймуни,	дано	ги	докарат,	поне	до	homo	
sapiens	с	наченки	на	благодарност.	Хуманоидите	отвърнали	несиметрично:	
с	опитомяване	и	курници	—	прототип	на	концлагери,	с	бонус	вип	зоопар-
кове	за	по	издигнати	пернати.	

Не	закъснял	и	потопът,	който	подлудил	людете	и	дори	пратил	само-
тен	гълъб	да	кацне	на	Арарат,	за	да	предупреди	Ной	да	качи	на	ковчега	
си	—	каквото	успее	да	събере	и	спешно	да	го	ориентира	към	върха	на	уда-
вената	планина.	С	предупреждение	към	хора	и	домашни	любимци:	да	не	се	
взират	в	побеснялата	водна	стихия.

Притесненото	множество	—	добрало	се	до	твърда	почва	под	краката	
си,	го	ударило	на	живот...	потопен	в	шумен	хаос.	И	от	дума	на	дума,	кав-
гите	станали		закани,	деградирали	до	кланета	и	войни.	

Безценните	природни	богатства,	трудни	за	преместване,	въобще	не	
представлявали	стойност	за	необучени	войнолюбци.	И	ползвайки	това,	кое-
то	гори:	за	запалки,	досущ	като	цигарки	—	до	фас...	те	превърнали	вековни	
дървета	в	негасими	клади.	Осъждайки	континенти	на	ранно	оплешивяване.

Вечните	ледове	тръгнали	да	се	топят,	като	отворени	хладилници	—	за-
немарявайки	климата	и	орязвайки	зимите,	но	това	не	намалило	разходите	
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за	отопление,	а	дори	ги	увеличило	—	в	късната	епоха	на	климатиците...	
Водата	също	секнала	—	както	ще	предвидят	бъдещите	ясновидци	(наред	
с	баба	Ванга	—	че	ще	 „затваряме	вода	в	буркани“,	без	да	ни	се	размине	
сушата...)	 Безводието	и	 липсата	на	 сняг	напукали	 земята	и	 засилили	
самодейното	безхаберие.	

Пещери,	приютили	дивеч	и	хора	— надникнали	в	тъжните	им	очи	и	
се	доверили	на	плаха	бъдеща	памет:	способна	да	заличи	забравата	и	да	
отнесе	представата	за	правди и неправди	към	бъдещите	човеколюбци.

Житието	—	подало	нос	 навън:	 с	 изненада	проумяло,	 че	животът,	
окъпан	със	светлина,	е	пропит	от	добрината	на	човешки	думи,	случайно	
изтървани	от	един	сред	многото...	готов	заради	голата	правда,	да	бъде	
закован	на	кръста.

„Законотворци“, незабавно	прекроили	 закани	 в	 закони и	 заградили	
правдолюбеца	от	двете	страни	със	злодеятели:	убедени,	че	за	добро	или	
зло	—	присъдата	плаче	да	бъде	една	и	съща.	Все	пак,	за	по	сигурно,	„кръс-
тили“	недомислието	—	правосъдие.

Сторило	им	се	уместно	—	самотникът	сам	да	си	носи	кръста	и	спота-
или	съмнение:	дали	ще	му	е	по	мярка?	Но,	той	го	нарамил,	без	да	го	мери.	
Чудесата	ги	имал	за	„добър	ден“	и	възкръснал,	без	да	се	обади	—	превръщайки	
деня	на	възкресението	си	във	великден.

Това	обаче	не	намалило	проблемите	на	многотията,	затънала	в	си-
ромашия	край	земя,	разграден двор	—	несправедлив	и	неудобен	за	милиарди	
безимотни.	Освен	шепа	бандити,	тип	„кърлежи“	—	изумени,	че	сътвореното	
от	чуждия	труд	все	още	не	е	тяхна	собственост...	и	готови	на	всякакви	
жертви,	за	да	осъмнат	—	„милиардери“.

Не	закъсняла	и	символичната	сутрин,	за	да	короняса новостъкмения	
тюрлю-гювеч	с	готова	табелка: ц и в и л и з а ц и о н е н    ч	а	т	а	л	между	
диктатури	и	демокрации.

Защото	при	 диктатура:	 един	 диктувал	на	множеството	какво	 е	
позволено	и	какво	—	не.	А	при	демокрация	със	закъснение	се	изяснило,	че	
не	ставало	дума	за	„глас	народен“,	а	за	плутокрация	със	славянски	корен:	
плут	—	демек	„мошеник“,	умножено	до	размерите	на	банда...	без	да	усетят,	
как	отново	опират	до	същите	„кърлежи“.

Ощетеното	човечество	се	разшетало	за	права	и	без	да	прави	разлика	
между	избори	и	лотария	—	прахосало	сума	ти	ценно	време,	за	да	открие...	
че	„мама	му	стара“	из-бори:	(в	смисъл	„тука има... тука нема“)	—	никнат	
върху	общ	роднински	корен	с	„из-мама“.		Човек	да	се	чуди,	че	е	имало	само	
10	смъртни	гряха,	приумножени	в	годините	след	Христа?

Ненаситните,	наричани	от	множеството	„нагли“	—	автоматически	
повярвали,	че	щом	веднъж	се	докопат	до	званието	управници:	ще	векуват	
с	орлите	(забравяйки,	че	са	сезонни	кърлежи),	а	вярата	задълго	ще излезе	
от	употреба.	Без	да	подозират,	че	оракули	(макар	и	слепи):	отдавна	са	
прозрели,	накъде	се	срива	светът.

Сръчни	цивилизации	разкарали	припряно... мир и покой — състояния	
крайно	разглезващи	непослушния	електорат	и	спешно	заменили	семейното	
насилие	с	геноцид	и	глобални	катастрофи,	увенчани	с	хуманни помощи за 
бежанския туризъм...	
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    Дяäî Сàíäî
	
Някога	тук	пътуваше	теснолинейка	по	склона	—	от	село	до	село.	А	

градски	спирки	нямаше.	Дигаше	се	веселба	и	глъчка	до	бога.	Народът	оби-
чаше	да	се	мести.

И	по	работа	и	за	близко	гостуване	—	родата	не	бива	да	се	забравя.	
Голямо	удобство	беше	—	хем	седиш,	хем	се	движиш.

Природата	заничаше	отвсякъде.	Храстите,	кършейки	клони,	в	дви-
жение	напираха	да	се	качат	по	вагоните.

И	разговорка,	дал	господ.	Много	бързо	прозираше,	колко	е	малък	све-
тът.

Децата	не	си	представяха	склона	без	релси	—	сигурни,	че	така	си	е	
било	от	памти	века.	

В	дъното	на	вагона,	обикновено	спеше	един	старец	—	и	на	отиване,	и	на	
връщане.	Пораждаше	съмнение,	че	не	слиза	от	влакчето.	Веднъж,	сварвай-
ки	го	буден,	полюбопитствах,	защо	толкова	спи.	Отвърна	ми,	замислено:

—	Много	ме	гони	на	сън	и	все	съм	в	дере,	пълно	с	хора.	А	като	се	загле-
дам,	лицата	на	ония,	дето	отдавна	са	си	отишли...	Понеча	да	ги	разпитам,	
но	не	ми	отговарят.	Приказват	помежду	си,	а	мен	—	вълци	ме	яли.	Ама	аз	
виждам,	че	съм	там.	Въртя	се,	разбутвам	ги,	но	така	и	не	успявам	да	си	
спомня,	как	се	казват.

Умълча	се	—	понамести	се	удобно	и	тракането	на	колелетата	го	унесе.
По	едно	време,	по	завоите	на	стръмното,	млади	зевзеци	скочиха	от	

вагоните	и	тръгнаха	наравно	с	влакчето.	Удариха	го	на	смях:
—	Що	не	слезете,	бре,	нали	бързате?	Ей,	оттук	има	пряка	пътека,	

като	пристигне	трена,	вече	ще	сте	си	изпили	първата	ракия	у	вас...
—	Че	ние	и	тук	можем	да	я	изпием	—	развеселиха	се	вътре	и	посегнаха	

към	дамаджани,	варени	яйца	и	пилета.
Времето	потъна	в	„песента	на	колелетата“,	задрънчаха	бутилки	и	

чаши...	а	от	гората	продължи	да	долита	звънливо	чуруликане	на	птици.
Вековни	 дървета	пазеха	теснолинейката	по	целия	път	и	 светът	

изглеждаше	непоклатим.
Още	тогава	си	рекох	—	това	не	е	ли	„теснолинейка	на	душата“?
Хората	се	опознаваха,	децата	растяха,	а	релсите	и	вагоните	ръждяс-

ваха...	Постепенно	пътниците	понамаляха	и	пътищата	им	се	разделиха.	
Дойде	ред	и	на	„линейката“	—	спряха	я.

Кантоните	опустяха.
Накрая,	изчезнаха...	и	релсите.
А	споменът	все	още	е	жив...	не	си	тръгва	—	спотаен	тихичко	в	гър-

дите...

*	*	*
—	Дядо,	какво	е	теснолинейка	—	тесна	л	Јнийка	ли	е?
—	Не	мисля,	че	е	точно	това	—	тъжно	въздъхна	дядо	Сандо	с	ръка	на	

ухото.	
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*	*	*
Зад	прозореца	потропваше	закъснял	есенен	дъжд...	
	И	го	обърна	на	сняг.		

ПАРЛАÌЕНТЪТ НА ПТИЦИТЕ

Тънкият	слой	на	белия	сняг	скри	дефектите	на	земята	и	открои	тъм-
ната	голота	на	дървета,	увенчани	с	ветрила	от	тънки	клони,	откровено	
зъзнещи	в	студа.

Бях	пропуснал	 обичайната	 сутрешна	разходка	 в	 гората	и	излязох	
късно	следобед,	макар	че	разбирах	—	скоро	ще	се	стъмни	и	ще	се	прибера	
подгонен	от	здрача.

Навлизах	все	по-навътре	в	парка,	когато	ме	стресна	неочаквано	силен	
птичи	грак.	Над	една	от	любимите	ми	поляни	погледнах	нагоре	и	открих	
огромно	множество	врани,	обсипали	високите	прозирни	корони,	накацали	
по-гъсто	от	листата	през	лятото.	Черните	силуети	грачеха	на	фона	на	
синьото	небе	—	сменяха	местата	си	и	пак	кацаха,	разлюлявайки	тънки	
стебла,	пълнейки	височината	с	остър	и	рязък	громол.

Всичко	това	странно	приличаше	на	човешка	гмеж	в	препълнен	салон...	
където	всички	се	надвикват,	но	никой	никого	не	слуша.

Въздухът	не	успяваше	да	удържи	тревогата,	пълзяща	надолу.
Бяха	група	дървета,	превзети	от	гарги...	а	когато	се	огледах	—	видях	

и	още	букети	от	гарвани,	черни	върху	прозрачната	синева,	безмилостни	
в	птичия	си	спор.

Те	не	млъкваха	и	бяха	три	или	четири	големи	ята,	парламентарно	
невъзпитани,	но	незабравящи	да	упражняват	крилата	си	и	да	се	връщат	
пак	на	привилегированите	си	места.

Странно,	когато	не	са	много	—	те	предпочитат	с	подскоци	да	прех-
връкват	ниско	над	земята	и	да	се	разхождат,	за	разлика	от	другите	хвър-
ковати.	Вероятно,	затова	живеят	стотина	и	повече	години,	смятайки	и	
разходката	за	отмора	след	изморителния	полет.	А	може	би	това	се	дължи	
на	сиво	черния	им	цвят,	отблъскващ	всичко	живо?

Неприятните	им	крясъци	карат	хората	да	странят	от	тях	и	да	ги	
възприемат	като	прокоба.

Побързах	да	напусна	тази	негостоприемна	територия,	която	стъжни	
настроението	ми.

Неочаквано	 се	 замислих	 за	 силата	на	 словото,	пренасящо	подобни	
житейски	ситуации	през	вековете	запазвайки	горчивите	нюанси	на	ре-
алността.

Усмихнах	се,	когато	мислено	се	прехвърлих	към	славеите	—	вечните	
солисти	на	любовта,	които	с	песен	посрещат	слънцето	и	безплатно	ни	
поздравяват	с	пролетта!

Природата	е	щедра	—	превръща	криволиците	на	живота	в	магия	от	
думи,	макар	и	неизречени.	И,	разбира	се,	ни	затруднява	с	въпроси,	които	
нямат	отговор...

Защо	в	парламента	—	мнозинството	са	гарвани?	Те	и	хората	го	каз-
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ват:	„гарван	гарвану	око	не	вади“.	Явно,	злото	е	като	птичи	грип	—	влезе	
ли	вътре,	не	го	хваща	и	ваксината	...

Зимната	приказка	ме	втресе	и	обърна	с	лице	към	крясъците	на	града	
и	мръсния	облак	на	грижите.

Обви	ме	пронизващ	хлад,	хаплив	като	телевизионни	новини,	зачерта-
ващи	поредния	провален	ден.

Тънкият	лед	не	личеше	върху	тротоарите	и	още	първото	подхлъзване	
ме	върна	в	суровото	битие.

Лицето	ми	изтръпна	от	целувката	на	студа.
Хиляди	висулки	провиснаха	вцепенени,	търпеливо	готови	да	дочакат	

с	премръзнали	усмивки	пролетта	и	да	се	превърнат	в	капчук	от	сълзи.	

А	безсмъртното	слово	—	инатлийски	търкалящо	изнемощяла	надежда	
към	бъдното	най-сетне	да	пребори	полумрака,	за	да	провиди	приятелски	
протегната	ръка	без	лъснал	нож	—	ръка	съпроводена	от	доверителен	глас,	
преродил	поздрава	в	песен	...

Геîрãè Аíàсòàсîâ • 
Грàфèêà
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Ивайло Живков

СНЕЖНИЯТ КРОКОДИЛ 
Разказ

До	моя	 град	има	планина.	Толкова	наблизо,	 че	на	 човек	му	трябва	
един	час	пътуване	с	лифта,	за	да	се	пренесе	от	градската	мръсотия	в	
планинската	хубост.	Там,	горе,	на	две	хиляди	метра	над	морето,	трябва	
да	се	мръдне	само	малко	настрана	от	лифта	и	планината	те	поглъща.	
Всъщност,	тази	планина	я	водят	национален	парк.	Затова	мнозина	се	
лъжат	и	се	качват	на	лифта	с	високи	токчета,	като	за	разходка	в	парк.	
На	върха	ги	посрещат	снежни	върхушки,	а	може	и	някой	смерч.	Такива	
разходкаджии	после	ги	намират	спасителите,	затрупани	в	снега,	само	
токчетата	им	стърчат	навън.

Не	 са	малко	и	 онези,	 които	добре	познават	капризите	на	 „парка“,	
но	въпреки	това	тръгват	дори	и	в	най-лютата	буря,	за	да	се	правят	на	
мъже.	Задушният	градски	живот	в	офисите	бавно	кастрира	мъжете.	За-
това	всеки,	който	се	чувства	мъж,	тръгва	срещу	бурята.	Там	да	се	види	
колко	струва!

Когато	слезнах	от	лифта,	бурята	беше	преминала,	но	оставила	след	
себе	си	дебел	пухкав	сняг,	на	някои	места	навят	на	дълбоки	преспи.	Ня-
маше	пъртина,	само	една	следа	от	сноуборд	сочеше	посоката.	Тръгнах	по	
следата	до	кръста	в	сняг,	залитайки	наляво	и	надясно.	Скоро	лифтовата	
станция	се	загуби	от	погледа	и	тракането	на	мотора	заглъхна.	Накъдето	
и	да	погледнеш	само	сняг,	нито	птичка,	нито	друга	живинка.	На	ти	сега	
сурова	природа,	на	ти	адреналин!

Вече	 час	 как	 се	 боря	 със	 снега,	 а	 съм	 се	 отдалечил	 от	лифтовата	
станция	толкова,	колкото	да	не	мога	да	се	върна.	Уж	е	спускане	надолу,	а	
краката	тежат	и	дърпат	назад,	като	че	ли	газиш	в	блато.	Снегът	е	като	
пух	и	те	мами,	да	легнеш	в	него	и	заспиш.	Спрях	да	почина,	затворих	очи,	
но	по	едно	време	усетих	как	някъде	напред	нещо	се	размърда.	Отворих	очи	
и	видях	голямо	бяло	животно	да	се	търкаля	в	снега	като	магаре	в	прах.	
Приличаше	на	бял	гущер,	ама	толкова	голям,	че	си	беше	направо	крокодил.	
Краката	ми	омекнаха,	но	дори	и	това	да	не	беше	станало,	нямаше	как	да	се	
бяга	в	този	дълбок	сняг.	Огледах	се	наляво,	после	надясно	—	нямаше	никой.	
Погледнах	пак	напред	—	там	крокодилът	се	проснал	в	снега	точно	на	пътя	
ми	и	хрупа	сняг.	Леле,	майчице!	Да	тръгнеш	сам	посред	зима	в	планината	
и	вместо	бяла	смърт,	да	те	изяде	бял	крокодил.	Те	това	се	вика	късмет!	
Почнах	да	се	свличам	в	снега,	но	после	си	казах:	„Я	се	стегни,	мъж	си,	като	
е	дошло	време	да	се	мре,	ще	се	мре!“	Стегнах	се	здраво,	та	чак	почти	се	
вдървих.	Бях	си	произвел	адреналин	в	такова	количество,	че	нямаше	да	ми	
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се	наложи	да	излизам	цяла	година	от	офиса,	ако	този	път	отърва	кожата.	
Почнах	да	мисля	как	да	се	измъкна	от	положението	и	тогава	видях	някой	
отгоре	да	се	плъзга	с	дъска	наляво	и	надясно,	пръскайки	зад	себе	си	снежни	
ветрила.	Сноубордистът	спря	до	мен,	погледна	ме	как	стоя	вдървен	като	
от	бяла	смърт	и	попита:

—	Добре	ли	си?
—	Абсолютно!	—	отвърнах	аз.	—	Малко	си	почивам	и	чакам	да	се	разкара	

от	пътеката	оня	крокодил,	за	да	мога	да	мина.
—	Какъв	крокодил?
—	Онзи	там,	снежния,	не	го	ли	виждаш	как	се	търкаля	в	снега	точно	

на	пътеката.
Момчето	погледна	накъдето	сочех,	но	нищо	не	видя,	защото	крокоди-

лът	беше	престанал	да	се	движи	и	почти	се	сливаше	със	снега.
—	Ти	май	снощи	си	прекалил	на	Коледата!	—	помисли	ме	за	пиян.
—	Да	бе,	да,	не	се	притеснявай,	ще	се	оправя.
Момчето	се	повъртя	още	малко	около	мен,	сетне	продължи	да	се	спу-

ска,	защото	знаеше,	че	пияния	бяла	смърт	не	го	поваля,	нито	крокодил	го	
яде.	Аз	се	хванах	за	тази	идея	като	удавник	за	сламка.	„Пиян	съм“	—	рекох	
си,	и	се	поуспокоих,	макар	да	знаех,	че	нищо	не	бях	пил.	Крокодилът	пак	се	
размърда	и	безпокойството	отново	ме	обзе.	Снежен	крокодил	—	откъде	ли	
може	да	се	появи?	Досега	такова	животно	не	е	имало.	Може	пък	и	да	не	е	
хищник,	виж	го	само	как	хрупа	сняг.

Мислите	в	главата	ми	почнаха	малко	да	се	подреждат.	Всъщност,	
какво	ли	вече	не	става	по	света.	Преди	и	атомни	бомби	не	е	имало,	нито	
озонова	дупка,	спин...	А	сега	има!	Когато	бях	малък,	играехме	на	стражари	
и	апаши	и	се	стреляхме	с	фунийки.	Сега	дечурлигата	денонощно	чаткат	
междузвездни	войни	в	компютърния	клуб.	И	това	се	промени	за	едно-две	
поколения.	„Хайде,	тръгвай.	Тук	ще	замръзнеш!“	—	рекох	си.	—	„Крокодилът,	
няма	да	изчезне,	както	и	озоновата	дупка.	Мечка,	страх,	мене	—	не!...“	И	
тръгнах.

—	Честита	Коледа1	—	поздрави	крокодилът,	когато	се	изравних	с	него.	
—	Много	се	радвам,	че	повярвахте	в	мен...

„Има	си	хас!“	—	помислих	си,	но	отговорих	колкото	се	може	по-любезно:
—	Че-честита	Ко-коледа!	Какъв	прекрасен	ден,	с	толкова	много	сняг!
—	А	онзи	върху	дъската	не	повярва	—	продължи	крокодилът.	—	Профуча	

покрай	мен	без	да	ме	забележи.	Дори	ме	настъпи	по	опашката!	Още	ме	боли!	
—	Такива	са	те,	скиорите,	не	усещат	планината	—	съгласих	се	веднага.
—	Имам	за	вас	коледен	подарък	—	крокодилът	изрови	от	снега	една	

огромна	шишарка	и	ми	я	подаде.
Разделихме	се.	До	равнината	слезнах	на	един	дъх,	ровейки	снега	като	

снегорин.	Адреналинът	е	страшна	сила!	Погледнах	назад	едва	когато	за-
хлопнах	вратата	на	апартамента	зад	гърба	си.	Крокодилът	го	нямаше.	
Само	огромната	шишарка	бодеше	ръцете	ми.

После	прерових	 всичките	 ботаники,	 които	намерих,	 но	такъв	 вид	
шишарка	не	открих.	Може	би	дървото	растеше	някъде	край	бреговете	на	
Нил.	Кой	знае?!	Какви	ли	неща	не	стават	сега	по	света!...
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Този	явор	беше	достолепно	дърво,	разперило	клони	в	левия	край	на	поля-
на,	намираща	се	в	подножието	на	Славеевите	възвишения.	Строителният	
инженер	Васил	Аспарухов,	висок,	добре	сложен	мъж,	за	първи	път	го	видя	
по	време	на	излет	със	съучениците	си	от	английската	гимназия.	После	
под	сянката	на	листата	му	бе	прекарвал	забавни	часове	в	компанията	на	
приятели	и	колеги.	Когато	се	ожени	за	художничката	Василена	Гълъбова,	
започна	да	идва	с	нея.	И	в	най-горещите	дни	под	короната	на	явора	беше	
прохладно.	Те	се	разполагаха	на	земята	и	сплитаха	нежно	ръце.	От	юж-
ната	страна	на	дървото	издадената	част	на	корените	му	наподобяваха	
две	седла.	През	зимата	сядаха	върху	тях.		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вързаха	ръцете	на	собствениците.	
—	А	вие	и	вашите	колеги	противопоставихте	ли	се	на	одобряването	им?!	
—	Не	...	—	върху	слабото,	с	незапомнящи	се	черти	лице	на	държавния	

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

С	открито	възмущение	в	гласа	заяви	Василена.	Студено	каза:
—	Довиждане!			
И	бавно	тръгна	към	вратата.	Сърцето	Ј	гореше	от	желание	да	спа-

си	акациите,	дъбовете,	боровете,	а	не	знаеше	как	да	постъпи	и	това	я	
караше	да	се	чувства	объркана.	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

—	Той	е!	Колко	майсторски	художничката	е	предала	излъчването	на	
достолепност!	—	почти	гласно	възкликна.	

Провери	дали	има	поставен	знак	за	отсичане.	Имаше.	Наруши	графика	
и	изпрати	работниците	да	секат	в	срещуположния	край	на	местността.		

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

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

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

Явор	вдигна	поглед	нагоре	към	леко	поклащащите	се	клони.	
—	Какво	ли	звучене	ще	има	панфлейта,	измайсторена	от	теб,	прелест-

но	създание?	И	колко	е	интересно!	Еднакви	инструменти,	а	извлечените	
тонове	—	коренно	различни.	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дъждът	го	облива	не	с	вода,	а	с	нежност.	Изживяването	събуди	финото	
усещане,	което	любимата	му	съпруга	извикваше	със	своето	присъствие.	
Това	състояние	изпълни	с	приятна	възбуда	неговото	тяло.	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Петнадесет	минути	преди	уговорения	час	 влезе	 в	 заведението.	То	
беше	полупразно.	Седна	на	масата	срещу	входа	и	отправи	поглед	навън.	
През	остъклената	врата	се	виждаше	нежната	завеса	на	падащия	първи	
за	годината	сняг.	Явор	гледаше	с	широко	отворени	очи	белия	водопад	от	
танцуващи	снежинки	и	с	изненада	установяваше,	че	се	чувства	спокоен.	
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Господинът	дойде	половин	час	по-късно.	Беше	широкоплещест	и	с	не-
съразмерно	дълги	за	ръста	си	ръце.	Седна	и	с	едрите	си	пръсти	започна	
неритмично	да	барабани	по	масата.	

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

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

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

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

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

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

Следващата	среща,	която	му	предстоеше,	беше	с	лидера	на	„Родни	
планини“,	една	от	екологичните	партии	в	страната.	Избра	него,	защо-
то	преди	година	този	мъж	му	бе	направил	добро	впечатление	по	време	
на	телевизионен	диспут.	По	джиесема	му	беше	обяснил	разположението	
на	масата,	на	която	седеше,	така	че	още	щом	влезе	новодошлият	му	се	
усмихна	и	с	бързи	крачки	тръгна	към	него.	Сигурно	бе	прехвърлил	шест-
десетте,	тъй	като	фигурата	му	бе	започнала	да	се	прегърбва.	

—	Дойчин	Радионов.	Влюбен	съм	в	дъбовете,	в	билките,	в	реките,	ето	
защо	посветих	живота	си	на	тяхното	оцеляване.		

Говореше	пламенно	и	Явор	 си	помисли,	 че	прекрасно	би	рецитирал	
стиховете	на	Вапцаров.	

—	Иван	Иванов.	От	1970	съм	емигрирал	в	Щатите,	но	сърцето	ми	е	тук,	
в	родината.	И	аз	обичам	нашето	море,	езера,	планини	и	копнея	да	бъдат	
запазени.	Внимателно	следя	законите,	които	се	приемат.	Един	от	тях	
смятам,	че	е	несправедлив.	Това	е	да	се	изисква	от	партиите	да	внасят	
петдесет	хиляди	лева	депозит,	за	да	участват	в	изборите.	

—	Прав	сте.	
—	Готов	съм	да	подпомогна	Ваши	изяви	по	този	въпрос	в	националната	

и	частните	телевизии,	в	периодичния	печат.		
Дойчин	 го	 гледаше	 с	 големите	 си	изразителни	 очи.	Възторженото	

изражение	на	одухотвореното	му	лице	изпълваше	Явор	с	удоволствие	от	
срещата	и	от	това,	с	което	се	бе	заел.	Обсъдиха	в	кои	предавания	е	добре	
да	се	появи,	в	кои	вестници	да	предложи	статии.	Накрая	Пакаризов	по-
пита	колко	ще	иска	лично	за	себе	си.	

—	Нищо.	Аз	работя.	
—	Къде?	Ако	Ви	е	приятно	да	споделите.	
—	В	БАН.	Старши	научен	сътрудник	съм	в	Института	по	литература.	
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Пакаризов	вметна	с	весел	тон.	
—	Досега	не	съм	срещал	човек,	на	когото	заплатата	да	е	достатъчна.	

Какво	ще	кажете	—	два	бона?	
—	Вие	преценете.	За	мен	е	от	значение,	че	плащате	телевизионното	

време.	И	нещо	по-важно.	Вашият	жест	ме	изпълва	с	вяра	в	победата	над	
унищожаващите	природата.	

„Говори	така	сякаш	декламира.“	—	си	помисли	Явор.	Тази	мисъл	извика	
върху	лицето	му	усмивка,	която	не	можа	да	прикрие.	

—	Аз	все	още	по	момчешки	се	паля	—	Дойчин	също	се	засмя.	
Заразяващата	 възторженост	на	 лидера	на	 екологичната	партия	

изпълваше	Пакаризов	 с	 усещането,	 че	 е	 проводник	на	нещо	истинско,	
ето	защо	не	му	се	разделяше	с	него	и	започна	да	разказва	как	в	Северна	
Америка	се	грижат	за	горите	си.	После	му	предложи	заедно	да	хапнат	от	
специалитетите	на	ресторанта	към	хотела.	

—	Аз	черпя.	
—	Съжалявам,	но	трябва	да	ви	откажа.	Мама	е	болна,	ето	защо	бързам	

да	се	прибера.	
Пакаризов	 отново	 остана	 сам.	С	нарастващо	възхищение	 гледаше	

пленителната	белота	навън	и	си	мислеше,	че	в	името	на	тази	красота	
си	заслужава	да	жертва	своето	сърце.	

След	месец	той	навършваше	шестдесет	години.	Ако	Цвета	беше	жива,	
щяха	да	съберат	компания	от	осем,	девет	семейства.	Имаха	приятели	
както	сред	политическия,	така	и	сред	артистичния	елит	на	държавата.	
Приятно	им	беше	да	ги	канят	заедно,	защото	тогава	се	разгаряха	инте-
ресни	разговори.	Срещаха	се	още	в	шест	следобед	в	някое	кафене	на	уиски	и	
ядки.	После	ги	водеха	на	вечеря	в	най-модното	за	сезона	заведение.	Накрая	
се	прехвърляха	в	нощен	бар	и	се	веселяха	до	зори.	Но	откакто	съпругата	
му	почина,	се	чувстваше	самотен	сред	много	хора	и	обикновено	си	стое-
ше	вкъщи.	Преди	седмица,	гледайки	телевизионно	предаване	за	руските	
лесове,	му	хрумна	идеята	с	разходка	до	яворовата	поляна	да	отбележи	
своя	празник.	

Отпътува	един	ден	по-рано.	За	разлика	от	друг	път	спа	добре	в	хотел-
ското	легло,	а	сутринта	с	бодри	крачки	тръгна	към	любимата	местност.	
Беше	необичайно	топло	за	януари.	Ясното	небе	го	изпълваше	с	радостно	
чувство.	Той	рееше	поглед	напред	и	с	изненада	установяваше,	че	и	така,	
голи,	 орехите,	 брястовете,	 дъбовете	му	 харесват.	И	яворът,	 въпреки	
окапалите	листа,	изглеждаше	достолепно.	Още	в	София	живо	си	предста-
вяше	как	ще	се	облегне	на	него.	През	летните	следобеди	под	короната	му,	
разперена	като	ханска	шатра,	беше	прохладно,	а	с	наближаване	края	на	
октомври	бе	започнал	да	усеща	приятно	загряване,	когато	допреше	гърба	
си	в	широкото	стебло.	Тази	естествена	топлина	сякаш	му	вливаше	сили,	
ето	защо	изпита	разочарование,	когато	видя,	че	върху	двата	изпъкнали	
корена,	бяха	седнали	млада	жена	и	млад	мъж.	Срещу	тях	по-възрастна	
дама	с	високо	чело	и	коса	оформена	в	плетеница,	наподобяваща	житен	
клас	бе	разтворила	статив	и	рисуваше.	Когато	наближи,	те	усмихнати	
го	поздравиха.	Имаше	намерение	да	ги	отмине,	но	непринудената	им	сър-
дечност	го	предразположи	и	той	вежливо	им	се	поклони.	
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—	Добър	ден...	Благодатно	време	за	излет...	
—	О,	да!	—	художничката	вдигна	глава.			
Допадна	му	погледът	Ј,	изпълнен	с	вдъхновение	и	доброта	и	му	се	

прииска	да	не	си	тръгва.	Загледа	се	в	платното.	Върху	него	бе	изобразен	
шипков	храст	на	фона	на	три	бука.	Явор	гледаше	майсторски	нарисува-
ните	червени	плодове,	чиято	прелест	се	подчертаваше	от	сухата	трева,	
покрила	земята	и	голите	клони	на	дърветата	и	осъзнаваше,	че	и	в	живота	
е	същото	—	въпреки	чернилката	в	отредените	ни	дни,	винаги	можеш	да	
откриеш	идея,	на	която	си	заслужава	да	се	посветиш	и	тя	да	внася	красо-
та	в	ежедневието	ти,	така	както	шипковият	храст	краси	зимното	поле.		

—	Странно...	Почувствах	доверие	в	щастливия	замисъл	на	човешкия	
ни	път	—	сподели	той	с	развълнуван	глас.	

—	Мама	точно	това	иска	да	внуши.	Кажете	Ј,	че	е	успяла	—	в	хор	за-
говориха	младите	хора.	

Явор	сърдечно	се	засмя.	
—	Госпожо,	успяла	сте!	
Художничката	 го	погледна	 със	 зелените	 си,	 блестящи	като	росна	

детелина	очи.	Смутеното	Ј	немного	младо	лице	му	се	стори	близко	и	из-
ненадващо	нежно	се	обърна	към	нея.	

—	Мила	госпожо,	ето	ви	моята	визитка.	Когато	завършите	тази	гени-
ална	композиция,	ще	ми	бъде	приятно	да	ми	се	обадите.	Искам	да	я	купя.	

Поклони	Ј	се.	Каза:	„Довиждане“	на	всички	и	бавно	тръгна	нагоре	по	
добре	познатата	пътека.	Вървеше	и	си	мислеше,	че	разполага	с	около	пет-
десет	картини,	подарявани	на	семейството	му	по	различни	поводи.	Беше	
окачил	девет,	за	другите	нямаше	място	в	дома	си.	А	сега	щеше	да	добави	
още	една.	И	вместо	да	махне	някоя	от	досегашните	и	да	сложи	новата,	
защо	не	я	предостави	на	училище?	Тогава	върху	стократно	повече	душ	Ј	
ще	въздейства.	И	както	него	дари	с	вяра,	така	ще	изпълва	с	оптимизъм	
юношите.	А	произведението	с	явора	ще	ги	накара	да	се	влюбят	в	лесовете.	
Трябва	да	го	открие!	

Късно	следобед	се	върна	в	града	и	първото	нещо,	което	направи,	бе	да	
се	отбие	в	художествената	галерия,	където	го	беше	видял.	Посочиха	му	
адреса	на	залата,	предназначена	за	излагане	на	творбите	за	продан.	На	
другата	сутрин	плати	и,	леко	притеснен	от	мисълта	как	ще	възприемат	
постъпката	му,	се	запъти	към	английската	гимназия.	

—	Прекрасен	жест!	—	възкликна	развълнувано	директорката,	поемайки	
подаръка.	—	От	името	на	всички	преподаватели	и	ученици	ви	благодаря!	

Уморените	Ј	очи	радостно	засияха.	Като	по	скачени	съдове	нейното	
настроение	се	предаде	на	Пакаризов.	

С	бодра	походка	той	излезе	от	училището	и	тръгна	към	морската	
градина.	Пред	него	се	синееше	заливът.	Копринената	му	повърхност	така	
блестеше,	 сякаш	 самата	 водна	шир	 осветяваше	 деня.	Привлечени	 от	
немразовитото	време	по	алеите	се	разхождаха	млади	хора.	На	пейките	
се	препичаха	старци	и	оживено	разговаряха.	Единствено	Явор	Пакаризов	
вървеше	сам,	но	не	се	чувстваше	самотен.	Умът	и	сърцето	му	бяха	обсе-
бени	от	идеята	да	обиколи	ателиетата	на	известните	художници	и	да	
потърси	картини,	имащи	необикновеното	въздействие	на	платното	с	



  Пенка Бангова  113

явора.	Ще	прескочи	и	до	Варна,	до	Русе,	до	Пловдив...	После	се	замисли	върху	
промяната	на	кой	закон	да	започне	работа;	достатъчно	ли	е	да	действа	
само	в	полето	на	законодателството	или	да	разгърне	по-широко	фронта?	

Биволарят	Крали	Гинкин,	 в	началото	на	тяхното	 запознанство,	 с	
болка	в	гласа,	възропта:	

—	Господине,	грешно	е	това,	което	вършите!	Не	трябва	да	бастисва-
те,	а	да	садите!	

—	Напролет	ще	залесяваме	—	смотолеви	Пакаризов.	
Тогава	излъга,	но	 в	момента	се	разположи	в	най-отдалечената	бе-

седка	и	започна	съсредоточено	да	преценява	колко	ще	струва	трудът	на	
работниците	и	покупката	на	дървесния	разсад.		

Върху	лицето	му	трепна	плаха	усмивка.	С	големи	дела	му	се	искаше	
да	се	заеме,	сякаш	вчера	не	навърши	шестдесет	години...	

Обърна	се	към	слънцето	и	притвори	клепачи.	В	съзнанието	му	ожи-
вяха	Славеевите	 възвишения,	потънали	 в	 дивна	 зеленина.	После	 изгря	
представата	как	безброй	деца	се	застояват	пред	талантливо	изрисува-
ния	столетник	и	го	съзерцават	с	нарастващ	възторг.	„А	това	душевно	
състояние	е	благодатна	почва	за	любовта	към	горите.“	—	разсъждаваше	
техният	нов	закрилник	и	вътрешният	му	мир	се	изпълваше	с	надежда,	
че	ще	има	кой	да	тръгне	до	неговото	рамо.	После	неочаквано	паметта	му	
съживи	спомена	за	нежният	поглед	на	художничката,	озарен	от	доброта,	
и	по	тялото	му	потече	живителна	топлина.			

Геîрãè Аíàсòàсîâ • 
Грàфèêà
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Дарина Герова

ДОМ НА ВЪРХА 
Разказ

Под	тях	остана	алпийската	долина,	езерата,	които	бяха	кръстени	на	
очите	на	елена,	урвите	посипани	с	ръбести	позеленели	камъни	и	преспите,	
пуснали	корени	в	гърлото	на	скалите.	Нямаше	облаци.	Билото	и	върхът	
се	издигаха	над	околността	без	блясък,	без	високомерие.	На	най-високото	
място	бяха	натрупани	камъни,	в	камъните	беше	забучен	прът,	боядисан	
в	жълто	и	черно.	На	циментения	праг	долу	пишеше	—	2735	метра.	Това	
беше	цялата	украса	на	върха.

Седяха	под	небето.	То	беше	гъсто-синьо.	В	дъното	на	хоризонта	като	
отронена	гривна	блестеше	друга	планина.	Долу,	в	тъмнозелената	урва,	
слязла	на	стотици	метри	под	краката	им,	се	гушеха	червените	покриви	
на	 един	известен	манастир.	Той	 беше	толкова	 голям,	 че	можеха	да	 го	
сложат	в	джоба	си.

От	върха	цялата	земя	изглеждаше	спокойна	и	пълна	с	планини.	Доли-
ните	светлееха	в	розово.	Гърбът	на	тяхната	планина	се	издигаше	посте-
пенно.	Скалите,	които	вчера	ги	изпълваха	със	страх	и	почит,	сега	сивееха	
на	ръждиви	петна,	залепени	върху	зеления	лик	на	гората.	Едно	друго	езеро,	
в	което	ловяха	сребърни	пъстърви,	гаснеше	в	сянката	на	техния	връх	
като	кална	локвичка,	която	съхне	на	асфалта.	

—	Децата	рисуват	върховете	остри	—	каза	жененият,	който	подкре-
пяше	момичето,	за	да	си	почине.

—	Но	нашият	връх	не	е	като	другите	—	възрази	момичето.
В	синкавата	прозрачност	на	въздуха	те	отново	видяха	другите	вър-

хове	на	тяхната	планина.	Всички	отдалече	си	приличаха,	но	нито	един	
не	беше	еднакъв	с	другия.	Имаше	върхове,	сгушени	в	подножието	на	други	
върхове,	върхове	самотни	и	върхове	близнаци,	върхове	изострени	и	върхове	
загладени,	върхове,	които	се	криеха	зад	други	върхове,	и	върхове	които	
се	подпираха	на	рамената	на	други	върхове.	Най-ясно	се	виждаха	онези,	
които	бягаха,	настрани	от	другите.

—	Измамата	на	окото	е	съвършена	—	каза	жененият.	—	Виждаш	ли	
най-високия	връх?

—	Не	го	виждам	—	каза	момичето.
—	Най-високият	връх	е	по-далече	и	изглежда	малък.
Момичето	взе	бинокъла,	но	и	през	бинокъла	най-високият	връх	изгле-

ждаше	малък.
—	Не	искам	да	слизаме	—	каза	момичето.
Те	започнаха	да	свикват	с	въздушната	безкрайност	—	бяла,	синя	и	
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розова	—	и	с	умаления	строеж	на	всичко	земно,	което	познаваха.	Забравиха	
хижата	и	топлия	задух	на	нощта,	и	сънните	въздишки	на	туристите.	
Забравиха	онова,	с	което	се	пробуждаха	и	с	което	заспиваха,	онова,	което	
ги	преследваше	навсякъде,	където	хората	са	заедно,	навсякъде,	където	
хората	са	сами.

—	Не	искам	да	слизаме	—	повтори	момичето.
В	подножието	на	върха	се	изви	орел,	кацна	на	един	камък	и	гладен	се	

огледа.	Орелът	пръв	забеляза	тримата,	които	идваха	по	високото	било,	
и	недоволен	разпери	криле.

—	Ние	не	можем	да	избягаме	—	въздъхна	жененият.
Тримата	туристи	извикаха	„ехооо“,	въпреки	че	бяха	само	на	десетина	

крачки	от	тях.
—	Ехо!	—	отговори	късо	жененият.
Пристигнаха	зачервени	и	затоплени,	облякоха	се,	закусиха	и	търко-

лиха	книжките	от	закуската	си	като	малки	топки	върху	близката	пря-
спа.	Книжките	се	втурнаха	по	пряспата	и	потънаха	в	дупката	между	
острите	камъни.

—	Оттам	е	тръгнала	лавината	—	каза	първият	турист.
Стръмният	склон	коварно	се	гушеше	в	сянката.
—	Изровили	са	ги	с	отворена	уста	—	каза	вторият	турист.
Момичето	се	наведе	и	изтръпна.	В	сянката	въздухът	тъмнееше	по-

таен	и	студен.
—	Единайсет	души	—	каза	първият	турист.	—	И	всичките	бяха	хубави.	

Аз	им	видях	снимките.	Имаше	едно	момиче...
Тримата	погледнаха	момичето.	То	беше	стройно	и	хилаво,	с	високо	

чело	и	малък	нос.	Косата	на	момичето	стоеше	опъната	назад	и	нагоре,	
но	от	това	момичето	не	изглеждаше	надменно.

—	Жалко	за	хубавите	хора	—	въздъхна	първият	турист	и	се	втренчи	
в	женения	с	онази	фамилиарност,	която	планината	подарява	на	хората,	
докато	са	в	нея.

—	Жалко	—	повтори	жененият.
—	Алпинистите	са	най-смелите	сега.
—	Най-смелите	са	—	съгласи	се	жененият.
Туристите	запалиха	по	една	цигара	и	предложиха	на	женения	кутия	

„Златна	Арда“.
—	На	върховете	няма	да	стигнат	леките	коли	—	каза	третият	турист.
Той	беше	възрастен	и	се	гордееше,	че	е	издържал	изкачването.
—	Ще	стигнат	лифтовете	—	каза	първият.	—	Много	скоро.	На	всеки	

връх	ще	има	по	един	лифт.
Момичето	си	представи	железните	въжета	на	лифтовете,	опънати	

като	паяжина	около	челото	на	планината.	И	върховете,	пълни	с	онези	
хора,	които	спираха	под	хижата	с	колите	си,	слизаха	да	обядват	и	лягаха	
да	спят	на	гумени	дюшеци	под	сянката	на	боровете.	На	върховете	щяха	
да	стъпват	старци	с	угаснали	очи,	дребни	неразбиращи	деца,	жени	с	ток-
чета	и	мъже	с	официални	вратовръзки.	И	всички	щяха	да	викат:	“Красиво!	
Красиво!“	И	от	техните	викове	щяха	да	посивеят	и	снеговете,	и	езерата,	
и	зелените	камъни,	и	червената	кутийка	на	манастира.



116 ÏËÀÌÚÊ

—	Добре,	че	още	няма	лифт	—	каза	момичето	и	се	усмихна.
Жененият	насочи	апарата,	но	момичето	се	обърна.
—	Не	искаш	ли?	—	попита	той.
Момичето	мълчеше.	Жененият	снима	манастира	и	другата	планина,	

и	чистото	небе	през	гърба	на	момичето.
—	Сега	е	модерно	така	—	каза	първият	турист.	—	Нещо	в	снимката	

трябва	да	е	наопаки.
—	Ще	вървим	ли?	—	попита	вторият	и	угаси	и	фаса	си.
Жененият	поклати	глава.
Туристите	погледнаха	слабия	врат	на	момичето,	казаха	„довиждане“	

и	си	тръгнаха.
Момичето	почака	да	отминат,	простря	якето	си	и	легна	по	гръб.
—	Тука	слънцето	е	по-близо	—	каза	жененият.
На	върха	не	растяха	цветя.	Тревата	беше	изсъхнала.
—	Кажи	ми	нещо	хубаво	—	помоли	момичето.
—	Езеро.
—	Още	по-хубаво...
—	Ти.
Той	коленичи	и	целуна	момичето.
На	билото	излязоха	нови	туристи.	Един	от	тях	носеше	пушка.
—	Кого	ще	стреля?	—	попита	момичето.
—	Зайци.
—	На	върха	няма	зайци.
—	Орли.
—	Орлите	са	забранени.
Жененият	по	навик	се	взираше	в	лицата	на	онези,	които	идваха	към	тях.
—	Пак	хора...	—	въздъхна	момичето.
Новите	бяха	четирима.	Една	жена	с	карирана	пола	стъпи	върху	ка-

мъните	и	прегърна	пръта.
—	Красиво!	—	въздъхна	жената.
—	Оттук	е	тръгнала	лавината	—	каза	туристът	с	пушката	и	посочи	

сипея	с	острите	зеленикави	камъни.
Туристите	се	умълчаха.	Момичето	гледаше	небето.
—	Имате	ли	карта?	—	попита	жената	с	онази	фамилиарност,	която	

планината	подарява	на	хората,	докато	са	в	нея.
—	Нямаме	—	отговори	жененият.
—	Знаете	ли	кой	е	най-високият	връх?
Жененият	посочи	на	жената	най-високия	връх	и	Ј	даде	бинокъла.
—	Нима?	—	учуди	се	жената.	—	Невероятно!
Туристите	запалиха	по	една	цигара	и	предложиха	на	женения	кутия	

„Ком“.
—	Друг	път	като	видиш	змия,	не	викай!	—	каза	туристът	с	пушката.
—	Добре	де	—	съгласи	се	жената.
—	Змията	е	като	нас.	Има	нерви.	Раздразниш	ли	я	—	хапе...
Туристите	погледнаха	слънцето.	Погледнаха	часовниците	си.	Започ-

наха	да	пеят	„Вдига	се	връх	в	планината“,	но	не	довършиха	думите.	И	
станаха.
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—	Хайде	с	нас	—	покани	ги	жената.	Тя	беше	харесала	аления	пуловер	на	
момичето	и	усърдно	го	изучаваше.

—	Ние	живеем	тука	—	каза	жененият.
Жената	се	засмя.	Туристът	с	пушката	каза	„довиждане“.	Четирима-

та	тръгнаха	един	след	друг.
—	Защо	каза	„довиждане“,	като	няма	да	ни	види	повече?	—	попита	мо-

мичето.
—	Не	знам.
—	Много	празни	приказки	има	—	каза	момичето.
—	Много	—	съгласи	се	той.
Слънцето	се	наведе	и	стигна	езерото,	което	дремеше	в	сянката	на	

билото.	Езерото	стана	бакърено.	Духна	лек	ветрец	и	водата	се	разпиля	
на	огнени	петна,	които	се	люлееха.

На	билото	изскочиха	нови	туристи.	Бяха	двама	—	един	мъж	и	една	жена.
—	Пак	хора	—	каза	момичето.
Мъжът	вървеше	напред,	жената	стъпваше	след	него.
—	Семейство	—	каза	жененият.
—	Семейство	—	повтори	момичето.
То	вдигна	пръстена	си	с	малък	зелен	камък	и	извъртя	камъка.	Пръс-

тенът	се	превърна	в	тясна	златна	халка.	Жененият	погали	белите	длани	
на	момичето	и	пръстите,	през	които	се	синееше	голямата	равнина.

Там	долу	течеше	животът	на	праведните	и	грешните.
—	Добър	ден	—	поздрави	мъжът,	който	пристигна	пръв.
—	Добър	ден	—	каза	след	малко	жената.
Новите	се	обърнаха	на	две	различни	посоки	и	жената	въздъхна:
—	Трябваше	да	вземем	Юри.
—	Онзи	връх	беше	по-хубав	—	забеляза	мъжът.	—	Помниш	ли?
Жената	уморено	се	усмихна.	И	повтори:
—	Трябваше	да	вземем	Юри.
—	Наистина	—	съгласи	се	мъжът.
Семейните	постлаха	вестници	и	седнаха	върху	сухата	трева.	Жена-

та	си	почиваше	с	притворени	очи.	Около	очите	Ј	се	виеха	малки	тъжни	
брички.	Мъжът	извади	карта	на	планината.	Разгърна	я	и	каза:

—	Ето,	тук	сме	ние.
Жената	не	се	помръдна.
—	Ето	езерата	на	елена.	Ето	езерото	под	върха.	Отсреща	е	най-ви-

сокият	връх.
Жената	не	се	помръдна.
—	Най-високият	връх	не	изглежда	висок	—	зачуди	се	мъжът.
Жененият	се	обърна	и	му	подаде	бинокъла.
—	Благодаря	—	каза	мъжът.
Той	дълго	 стиска	черните	тръби.	Жената	си	почиваше.	Слънцето	

слезе	още	по-ниско,	над	поляните,	по	които	пасяха	овце.	От	върха	овцете	
приличаха	на	белезникави	зърна	фасул,	пръснати	на	зеленото.

—	Благодаря	—	каза	още	веднъж	мъжът	и	върна	бинокъла.
Жената	стана.	Разходи	се	с	малки	бързи	крачки.	Погледна	езерото,	в	

което	се	люлееше	слънцето,	и	каза:
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—	Трябваше	да	вземем	Юри.
—	Пътят	е	дълъг	—	забеляза	мъжът.
—	Трябваше	да	вземем	Юри!	—	настоя	жената	и	си	тръгна.
Мъжът	погледна	женения,	усмихна	се	виновно,	погали	с	очи	слабия	

ханш	на	момичето	и	попита:
—	Тръгвате	ли?
—	Ние	живеем	тука	—	отвърна	жененият.
Семейният	не	се	засмя.
—	За	какво	му	се	сърди?	—	попита	след	малко	момичето.
—	За	хиляда	и	сто	неща	—	усмихна	се	жененият.
Слънцето	се	давеше	от	топлина.	От	другата	страна	на	планината	по-

теглиха	облаци.	Те	се	раждаха	малки	и	бели	и	растяха	бързо	като	змейове.
—	Ако	завали	дъжд,	ще	се	скрием	в	скалите	—	каза	жененият.
Той	беше	живял	на	много	места	и	имаше	опит.
—	Няма	да	се	крием	—	трепна	момичето.	—	Тука	няма	да	се	крием!
—	Ще	се	измокриш	—	усмихна	се	жененият.
—	Дъждът	е	наш	—	пошепна	момичето.	—	Той	ще	ни	пази...
Планината	настръхваше	бавно,	като	тяло	на	раздразнено	чудовище.	

Вятърът	стана	студен.
—	Ще	изстинеш	—	каза	той.	—	Ела...
Момичето	поклати	глава.	Брадичката	му	се	изостри.	Устните	му	се	

свиха	и	станаха	пухкави.	Жененият	целуна	тези	устни	и	пошепна
—	Ела...
Първата	капка	кацна	на	челото	на	момичето	и	се	превърна	в	малка	

звезда.	Жененият	целуна	първата	капка	и	обгърна	рамената	на	момичето:
Вятърът	 беснееше.	 Косеше	 безмилостно	 ниския	 клек,	 бъркаше	 с	

мразовити	пръсти	в	посивялото	езеро,	бръснеше	сухата	трева	на	върха.	
Другата	планина	се	изгуби	в	мъглата.	Манастирът	избледня	и	изчезна.	
Момичето	започна	да	трепери.	Мъжът	избра	най-голямата	скала,	до	коя-
то	спираше	вятърът.	Сложи	момичето	на	един	горещ	камък	и	се	изправи	
пред	него..

	—	И	върхът	не	ни	иска	—	намръщи	се	момичето
—	Лош	връх.
—	Когато	видиш	змия,	не	я	дразни.	Запомни	ли?	—	попита	жененият.
—	Запомних	-		кимна	момичето.
—	И	семейните	са	близо	—	сети	се	мъжът.	—	Крият	се	някъде	като	нас.
—	Така	ли?	—	зарадва	се	момичето.	—	И	семейните	ли	се	крият?
То	се	огледа	и	вдъхна	дълбоко	студения	влажен	въздух.
След	малко	дъждът	се	укроти.	Почука	за	последен	път	на	скалата,	

каза	„довиждане“	и	слезе	долу	в	онази	равнина,	която	от	върха	изглеждаше	
бяла,	розова	и	синя,	а	сега	приличаше	на	сива	пепел,	изхвърлена	от	угас-
нало	огнище.
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НОВА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ

Анелия Янковска-Сенгалевич

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЛОВ ПО ПЛАДНЕ

Зàõâúрëя сяíêàòà сè õúëìúò íàä сòèõíàëî ãрàä÷е.
Аç ïàê сúì òóê. Дàëè çàäúëãî? Кúäе сè òè? Кúäе?
Пëàäíóâà ëяòíàòà ìè шàïêà среä íèâàòà îò рúж.
Сàíäàëà ìè ìîреòî òúрсè сëеä â÷ерàшíèя äúжä.
Прîçîреöúò ìе õâàщà â рàìêà —
     íàâúòре ìе âëе÷е.
Треïòè õâúр÷èëî è ìе òеãëè êúì сâîеòî íеáе...

Тàêàâà êрúсòîïúòíà сïèрàì. Сúáèрàì òèшèíà.
В сúíя сè íяêúäе ëîâóâàш. Сìàëяâà се сâеòúò.
Дàëè èç рúжеíàòà íèâà ще ìе ïîòúрсèш ïàê?
Пî òîïëàòà òè äëàí ãàäàя è òúрся òàеí çíàê.
Беçóêîреí е òâîяò ïрîфèë â çàсïàëèя сè ïëеí.
Кîïíея â òîçè сúí äà èìà ìесòеíöе è çà ìеí!

Сàìà: áеç ïрèìêà,
  áеç ïрèìàìêà,
   áеç ãрàì
    è áеç òрîõè.
Тàêàâà ìе âçеìè, òàêàâà! Ìîреòî âúí шóìè...
Пèяíà, сяíêàòà íà õúëìà, ïрîçîреöà äîïря.
Дàëè çà есеíòà äà ïàçя íеíóжíèòе êрèëà?
Сúáóжäàш се. И àç се сеïâàì.
    Кàêâî òè òóê ãрàä÷е!
Лîâеö è ïòèöà. И äàëе÷е — âèсîêîòî íеáе.

НОЩЕН ПЕЙЗАÆ

Прèïëàìâà àëеíî íеáеòî íàсòèãíàòî îò сâîя çàëеç
ïреäè äà èçòе÷е íàïúëíî â ïрîëóêàòà îò сâеòëèíà.
Оòíîâî шàïêà-íеâèäèìêà ще сè íàõëóïè ïëàíèíàòà.
Грàäúò ïîä íея ще ìúжäóêà â î÷àêâàíе íà óòрèíòà.
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Тîé êàìеííàòà сè óòрîáà â íеясíè сеíêè ще рàçïрúсíе.
Ще се сìàëè ïîíе ïрèâèäíî çàãëеäàí â сëеïèòе сòúêëà.
Сòàеí, àсфàëòîâî áеçëè÷еí, íîщòà íà äреáíî 

ще îòìерâà.
Пîä íеãî ще ïîëеïâà þíè с ïîòàеí ìèрèс íà ëèïà.

И âреìе е äà сïè ÷îâеêúò â óäîáíàòà сè ïëúò çàãúрíàò
Иëè äî êúсíî ще се âçèрà â рàçãîëеíàòà сè äóшà.
Дàëè íàсúí, äàëè íàяâе êúì сâîя äеí äà се îáúрíе.
Дà се íàìèрà, äà се ãóáè î÷è â î÷è сúс сúâесòòà.

Грàäúò âúçäèшêàòà ìó äеáíе. Прèòóëâà ïîãëеäà ìó
 сâеòúë.

Нà рàìîòî сè ãî ëþëее íîщòà с íесáúäíàò çâеçäîïàä.
Нàâярíî äî ïîëóäà âëþáеí ще òúрсè сеáе сè ÷îâеêúò.
Ще ãî сïàсè еäíà сâеòóëêà èëè îòрîíеíà сúëçà.

Геîрãè Аíàсòàсîâ • 
Грàфèêà
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Елена Враджалиева

СТИХОТВОРЕНИЯ

  По мотиви от картина на
                    художника Румен Статков

Вèäяõ сúëçàòà òè —
íе òàçè íàрèсóâàíàòà
âúрõó áяëîòî ëèöе,
à èсòèíсêà сúëçà
âúрõó çеëеíà яáúëêà
â рúêàòà òè. —
Тúãàòà ìежäó ïрúсòèòе
се âçèрàше.
Теãíеõà êëеïà÷èòе íàäâесеíè.
О, òúжеí êëîóí,
êàê еõòеше òâîя ãëàс
íà сöеíàòà сúс ïесеíòà — 
öâеòяòà è áеçáрîé, áеçáрîé î÷è,
çà äà òе äîêîсíàò
с ïîãëеäà íà рàäîсòòà,
 се ãîíеõà.

Беçìúëâíî êîëеíè÷èë сèëóеò.
С êрèëеòе àëáàòрîсîâè
Бîã òе íàäàрè.
...Сëеäà îò ìúêà,
рàçïàäúêà íà сêрèòà ìúêà,
à âúрõó áяëîòî ëèöе —
íàрèсóâàíàòà òè сúëçà.

ВРАТА ДО БОГА

Теãíе òúãà —
сúëçè âúâ î÷èòе ìè
сàìî íîщеì,
сàìî íà òèõî.
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Оò ëþáîâ,
îò íежíîсò,
îò сúâúршеíà ìèëîсò
äóшàòà ìè çàсïèâà.
Неáе íàä сòàяòà ìè,
âрàòà äî Бîãà.

* * *
Дîì ìúë÷àëèâ,
êíèãè
â сàìîòàòà сêрèòè.
Зàãëеäàш ëè ãè,
ще îòêрèеш
ìíîãî èçîсòàâеíè íещà.
Рàäîсò ïрèäîшëà
çàä ïерäеòî
ïреç ïрîçîреöà èçëèòà.
Пî òèõàòà àëея
íà сúрöеòî,
ïреç ìúë÷àëèâè âèêîâе
îòìèíàõ
ïîãëеäà îò êëàäеíеöà.

Сòèõîâе —
óõàííè ëèсòà,
рàçëèсòеíà òúãà,
êîрîíà íà ре÷òà.
Дóìèòе
сà ìúäрîсò,
êîяòî áеç ëþáîâ
íе ìîже
äà се рàç÷еòе.
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Кръстьо Раленков

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЗАВОИ

Рàçáесíя се çеëеíîòî. Пàê çàâè êúì жèâîòà 
ãîëеìèяò ïúò.

Пî òреâàòà òóê-òàì çреяò ìàëêè êúрòè÷èíè.
Аç сòîя îòсòрàíè è сúì сàìî еäèí ïрîáèò сúä,
ïреç êîãîòî жèâîòúò èçòè÷à.

СНИÌКА С АЛЦХАЙÌЕР

Деòеòî е èçáрàíèê íà жèâîòà,
à сòàреöúò — èçáрàíèê íà сìúрòòà.
Ìèíàâàò äâàìàòà рúêà â рúêà,
ïрîâëà÷âà áàâíî сòàрèяò êрàêà,
à ìàëêèяò ïîäсêà÷à сúс îõîòà.

Еäèíèяò íеâярâàщ, ÷е е áèë,
à äрóãèяò — ïреëèâàщ îò áеçсìúрòèе,
âúрâяò â óсìèõâàщèя се àïрèë,
êîéòî с èçящеí, õóëèãàíсêè сòèë
âèсóëêèòе îò ïîêрèâèòе êúрòè.

Иçщрàêà êàòî фîòîàïàрàò
сúрöеòî ìè è òúé ãè çàïе÷àòè —
ïреäè сèíúò ìè äà èçâèêà „òàòè“
è ìе ïîãëеäíе ìîяò сòàр áàщà
êàòî ÷е âèжäà íяêîé íеïîçíàò.

НЯКЪДЕ СЛЕД ПЛАДНЕ,
НЯКОГА В ПРОСТРАНСТВОТО

Уëеãíàë е сëеäîáеäúò,
ïîäîáíî ãрàжäàíèí íà среäíà âúçрàсò —
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íе ìó се áîрè
è íе ìó се сïîрè.

Вúрâяò ïî íàâèê ìèсëèòе-êëîшàрè
è рîâяò среä áîêëóêà íà âсеîáщîòî —
ïреõрàíàòà сúс íеïîòреáеí сìèсúë
е íà÷èíúò íàсúщíî äà çàáрàâèш сеáе сè.

Сúрöеòî áèе ïî-сàìîòíî
îò òóïêàщàòà òîïêà íà äеòе,
êîеòî сè èãрàе с íèêîãî.

Реêàòà îще е с ефèрíà äреõà îò îìàрà,
íî жеãàòà çàïî÷âà âе÷е äà я рàçсúáëè÷à,
âúâ ïëèò÷èíèòе íà äúëáî÷èíè èãрàяò
ïрîçрà÷íè рèáêè с ïîïîâè ëúжè÷êè.

Кúäе е òрúãíàëà ïрîêëеòàòà реêà, íе се èíòересóâà
 ëяòîòî,

çàщîòî, áеç äà ïîäîçèрà, çíàе — òîâà е íеçíà÷èòеëíî
 çíà÷еíèе.

И òî ÷реç íея сàìî се ïрîòяãà
â среáрèсòî, жèâîòâîрíî èçре÷еíèе.
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НОВА БЪЛГАРСКА ПРОЗА

Наско Манданов

РЕКЛАМНИ ЧУДЕСА 
Разказ

На	улицата	ме	спря	миловиден	младеж	с	раничка	на	гърба.	Извине-
те,	рече,	може	ли	да	ви	попитам	нещо?	Имате	ли	косопад?	Не,	отвърнах.	
Сигурен	ли	сте,	ме	изгледа	той	иронично	—	а	като	се	вчесвате	сутрин,	
не	ви	ли	остава	нещо	по	гребена?	Не	съм	забелязал,	отвърнах.	Ето	така	
си	и	мислех,	отбеляза	моят	интервюиращ.	Не	се	заглеждате.	А	трябва.	
Авицена,	знаете	го,	бащата	на	медицината,	е	казал	преди	страшно	много	
години,	че	здравето	ни	е	безплатен	подарък	от	природата	и	трябва	да	
го	пазим.	Сега	тече	конкурс	на	негово	име	срещу	изпращането	на	само	
един	есемес.	За	лев	и	двайсет,	нищо	работа.	Още	нещо	ще	ви	питам	—	не	
виждате	ли	понякога	двойно?	В	смисъл,	двойни	образи?	Без,	разбира	се,	да	
сте	употребили	алкохол.	Стана	досаден	и	го	засякох:	разбирам,	момко,	че	
предлагате	лекарства.	Но	ще	трябва	да	ви	разочаровам	—	здрав	съм	като	
кремък,	тъй	че	се	насочете	към	други	клиенти.	Пожелавам	ви	успех.	Още	
секундичка,	господине,	извика	той	и	ми	препречи	пътя	—	оценявам	прони-
цателността	ви,	наистина	съм	дистрибутор	на	медикаменти.	Чували	ли	
сте	за	концерна	Хомолукс?	Не!	О-о,	ами	просто	той	е	водещият	в	света!	
Седалището	му	е	в	Цюрих	и	аз	съм	неговият	генерален	представител	за	
Югоизточна	Европа,	в	това	число	и	за	България.	Ще	ви	кажа	в	скоби	—	утре	
заминавам	за	централата	по	покана	на	президента	господин	Хелмут	Би-
дермайер.	Ето	ми	визитката.	Предлагам	ви	суперефикасна	субстанция,	
която	лекува	споменатото	вече	двойно	виждане.

Трябваше	най-сетне	да	го	поставя	на	място.	И	започнах	отдалеч:	
„Млади	господине,	вече	ви	отговорих.	Зрението	ми	е	като	на	скален	орел,	
така	че	—	довиждане.	Но	и	той	не	се	оказа	лесен,	продължи:	„Говорите	така,	
но	ходили	ли	сте	на	офталмолог?	Ето...	не	сте.	Ми	бива	ли!	Ще	ви	река	под	
секрет,	че	както	сте	добре	с	очите,	изведнъж	може	да	заболеете	и	пред	
погледа	ви	да	се	появят	мушици,	паячета	и	бръмбари.	А	с	ето	тази	опаков-
ка,	която	държа	в	ръцете	си,	за	няма	и	петдесет	лева	ще	се	застраховате	
веднъж	завинаги	срещу	този	бич	на	човечеството.	И,	направо	ви	казвам,	
ще	има	да	ми	благодарите.		Размаха	пред	носа	ми	кутийка	и	забърбори:	
„Ето.	Дванайсет	капсулки.	Желатинови.	Екстракт	от	сибирски	жълт	
корен	в	комбинация	с	цвят	от	боливийска	върба.	И	само	на	вас	ще	доверя	
—	тук	той	намали	тона	и	се	надвеси	тайнствено	над	ухото	ми	—	този	
корен	не	е	оня	от	Китай.	Расте	само	в	долината	на	Енисей...	А	виждам	че	
сте	умен	човек.	Не	се	доверявайте	на	имитации.	Все	пак	швейцарското	
си	е	швейцарско.	Апропо,	капсулките	повишават	и	потентността.	Как-
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во	ще	кажете?	—	и	малкият	ми	се	усмихна	заговорнически.	Не	издържах.	
Благодарих	му	и	се	отдалечих...

В	къщи	жена	ми	гледаше	телевизия.	Навреме	идваш,	рече,	преди	малко	
обявиха	че	коронавирусът	отминава,	но	същевременно	предупредиха	за	
нова	опасност	—	за	пандемия	от	пърхут,	за	което	трябва	сутрин	да	се	
разрошваме	и	да	се	гледаме	за	бели	прашинки.

Почесах	се	по	главата	и	се	загледах	в	екрана.	Започна	исторически	
филм.	Народен	 герой	косеше	 с	меча	 си	 злодейска	 сган.	А	 в	 рекламната	
пауза	се	показа	юноша,	който	гонеше	ергенските	си	пъпки	с	помощта	на	
дерматичен	мехлем,	съдържащ	семена	от	баобаб.

Отказах	се	от	филма	и	си	легнах.	И	засънувах	кошмари.	Разяждат	
ме	киселини.	Гърча	се	от	хемороиди.	Простатата	ми	е	надупчена	като	
швейцарско	сирене.	По	едно	време	взех	да	изпускам	газове	като	преял	кон,	
след	това	изпуснах	урина,	а	накрая	на	носа	ми	изскочи	пришка.	Но	изне-
виделица	на	помощ	ми	се	притекоха	няколко	памперса	за	многократна	
употреба,	придружени	от	магнитни	наколенки.	В	един	момент	полетях	в	
космоса,	яхнал	превръзки	с	крилца.	При	кацането	на	земята	ме	посрещна	
моят	рекламист	от	улицата,	който	ме	спаси	като	ми	пъхна	в	ръцете	
прах,	 премахващ	петна	 от	кетчуп,	 спрей,	 почистващ	ръждата	 върху	
тоалетната	чиния	и	за	премия	ми	връчи	киселинни	гранули,	отпушващи	
сифона	на	мивката.	За	тези	три	неща	платих	само	шейсет	и	девет	лева	
и	деветдесет	и	девет	стотинки.	Явно,	за	да	получа	такава	отстъпка,	
съм	влязъл	чрез	томболата	в	промоциите	на	Хомолукс.	Но	за	да	се	снабдя	
с	всички	този	стоки	трябвало	да	прочета	листовките	и	да	участвам	в	
конкурса	„Авицена».	Колко	му	е.	Събудих	се	и	изрових	по	шкафове	де	що	
има	листовки.	Прочетох	ги	до	една.	Сън	—	сън,	но	можеше	да	се	превърне	
в	реалност.	Я	да	пусна	един	есемес.	
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Елена Христова

НОЩТА МИ ИЗГЛЕЖДАШЕ 
НЕЕСТЕСТВЕНО СИВА 
Разказ

Бях	трети	курс	студент	по	математика	и	за	да	съм	честен,	ако	
баща	ми	не	беше	толкова	настоятелен,	надали	бих	избрал	точно	тази	
специалност	в	Университета...

Доскучаваше	ми	 еднообразното	 ежедневие	 —	 ходене	 на	 лекции	 и	
решаване	на	задачи	вкъщи.	И	въпреки	че	за	родителите	ми	беше	загу-
ба	на	време,	от	една	година	работех	три	пъти	седмично	в	малък	бар.	
Примириха	се,	като	видяха,	че	не	пречи	на	високия	ми	успех	и	даже	ме	
разнообразява.

Работех	в	понеделник,	сряда	и	петък.	В	понеделник	и	сряда	беше	лесно	
—	почти	никакви	хора.	Прибирах	се	рано	и	с	пари	в	джоба.	Само	петъците	
бяха	изморителни,	но	се	свикваше	и	с	тях.

Онзи	понеделник	отидох	наистина	кисел	на	работа.	Не	се	бях	справил	
добре	на	изпита	миналата	седмица,	имах	ужасно	главоболие	от	няколко	
дни	и	тъкмо	се	бях	скарал	с	баща	ми.

Влязох	в	бара	от	входа	за	служители	и	започнах	да	върша	нормалните	
за	барман	задължения.

Нямаше	много	хора.	Сервитьорката	си	ровеше	в	телефона,	надявайки	
се,	че	скоро	шефът	ще	се	появи	и	ще	ни	каже	да	се	прибираме.

Часът	беше	21.15.	В	заведението	имаше	всичко	на	всичко	две	групи	
—	една	от	четири	момчета	и	друга	от	три	момичета,	които	кокетно	
хихикаха	близо	до	тях,	с	надеждата	да	ги	забележат	и	да	ги	почерпят,	
може	би,	с	питие...

Минутите	ми	се	струваха	часове,	не	обичах	понеделниците.	Прибирах	
се	изморен,	не	от	работа,	а	от	липсата	на	такава.

Вратата	на	 бара	 се	 отвори	широко	 и	 влезе	момиче.	Приближи	до	
сервитьорката	и	попита	дали	има	свободни	места.	Обясни,	че	чака	един	
човек	и	предпочита	да	седне	на	бара,	а	когато	той	дойде,	да	се	преместят	
на	по-удобно	място.

Седна	точно	пред	мен.	Беше	руса	с	големи	кафяви	очи,	толкова	големи,	
че	ти	се	струва	как	бавно	потъваш,	докато	я	гледаш.	Съблече	палтото,	
махна	шала	си	и	поръча	чаша	червено	вино.	Беше	облечена	в	черна	рокля	
с	леко	деколте	и	къси	ръкави,	които	образуваха	цветя	по	голите	Ј	ръце.	
На	врата	си	носеше	сребърна	верижка	с	малко	бяло	камъче,	комплект	с	
обеците,	които	бяха	почти	скрити	от	русите	къдрави	кичури,	спускащи	
се	нежно	по	врата	Ј.
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Усмихна	ми	се	приветливо,	докато	Ј	подавах	чашата	с	вино,	а	аз	вед-
нага	забелязах,	че	вече	е	станала	обект	на	мъжките	погледи	в	заведението.

Отпиваше	бавно	и	чакаше.
До	мен	се	приближи	сервитьорката	и	ми	прошепна:	„Хубавица	е.	Кого	

ли	чака...“
И	аз	се	питах,	кого	ли	чака?	Приятелка?	Струваше	ми	се	прекалено	

елегантна,	за	да	е	на	среща	просто	с	приятелка.	Гадже?	Че	кое	момиче	
отива	на	срещата	преди	момчето?

От	време	на	време	поглеждаше	към	вратата	с	очакване.	Да,	със	си-
гурност	чака	момче...

В	един	момент	се	усетих,	че	всички	я	гледаме.	Красиво,	елегантно	
момиче	стои	само	в	бар	и	чака.

Чака	и	гледа	часовника	си.
Момчетата	отстрани	я	наблюдаваха.	Чудеха	се	как	и	кой	да	я	за-

говори,	кой	да	е	героят	на	вечерта...	Накрая	един	от	тях	се	приближи.	
Направи	Ј	комплимент,	а	тя	хладно	му	се	усмихна.	Попита	я	дали	може	
да	я	почерпи	питие.	Отказа	му.	После,	опитвайки	се	да	е	остроумен,	я	
попита	дали	не	е	гадже	на	бармана,	след	като	стои	сама.	Усмихна	се,	ус-
михнах	се	и	аз,	очевидно	подслушал	разговора.	Не	успях	да	чуя	отговора	Ј,	
но	момчето	не	се	отказа.	Покани	я	да	изпушат	по	цигара	навън,	защото	
тук	е	шумно	и	не	могат	да	се	чуят	добре.	Отказа	му.

Сервитьорката	отново	дойде	при	мен.	„Може	да	е	излязла	сама,	може	
да	иска	да	се	запознае	с	някого.	Но	пък	изглежда,	все	едно	чака.	Дали	ще	
дойде,	според	теб?“

Отговорих	Ј,	че	не	знам,	но	вътрешно	ми	се	искаше	да	дойде,	за	да	я	
отърве	от	онзи	нахалник,	който	я	заговори.

Косата	Ј	бе	леко	прибрана	назад.	Имаше	нежен	грим,	който	подчер-
таваше	устните	и	очите	Ј.

Нахалникът	се	върна	и	отново	се	приближи.	Подаде	Ј	листче	с	номера	
си.	Да	му	се	обадела,	ако	размисли	за	питието,	бил	винаги	на	разположение.

„Мечтай	си,	брат,	такова	момиче	никога	няма	да	ти	звънне“	мисля	си...
Смачка	листчето	и	го	остави	настрана...
Все	гледаше	към	вратата.
Помислих	си:	„Защо	ли	не	идва?	Дали	не	са	се	доразбрали?	А	може	да	

са	гаджета	и	да	се	скарали.	Тя,	вчера,	да	е	избухнала	за	няма	нищо	и	той	
днес	да	Ј	е	сърдит.	А	може	да	търси	място	за	паркиране.	Ами	да,	всички	
имаме	коли	и	всички	знаем	как	се	намира	място	в	центъра...

Телефонът	звънна,	погледна	и	затвори.
„Колко	ли	момчета	са	влюбени	в	теб	и	ти	звънят?“	мисля	си...
„Може	на	онзи	да	му	е	паднала	батерията	на	телефона	и	да	иска	да	

ти	каже,	че	идва,	да	го	изчакаш.	„Идвам,	ЧУВАШ	ЛИ?!“
Не	беше	вярно,	знаех	го...	и	тя	го	знаеше.
Очите	Ј	станаха	тъжни	при	поредното	отваряне	на	вратата.	Пог-

ледна	часа,	погледнах	го	и	аз.	Бяха	минали	40	минути...
Ядосах	се,	изкрещях	наум	„ОСТАВИ	ГО!	ТОЙ	НЕ	ТЕ	ЗАСЛУЖАВА.“
Очите	Ј	станаха	по-ясни,	като	два	кристала.	Пълни	бяха	със	сълзи,	

но	нямаше	да	се	разплаче,	не	и	пред	нас...
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Стана,	взе	чантата,	палтото	и	шала	си	и	извади	портмонето.	Докато	
вадеше	банкнотата	една	малка	сълза	се	изтъркули	по	бузата	Ј,	бързо	я	
изтри.	Плати,	усмихна	се,	и	ни	пожела	лека	работа.

Гледах	я,	докато	затваряше	вратата	и	вече	сякаш	нямаше	и	помен,	
че	някога	е	била	тук.

На	път	към	вкъщи,	нощта	ми	изглеждаше	някак	неестествено	сива,	
неестествено	тъжна...
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„Обувката	е	връзката	на	Човека	със	Земята.	С	акъла	може	да	си	бос,	
но	в	краката	трябва	да	си	обут“,	кротко	редеше	пестеливият	на	думи	
бай	Георги	(или	„дядо	Георги“,	както	почтително	го	наричахме	помежду	си	
ние,	десетина-дванайсетгодишните	перекенденца,	от	бежанската	улица	
„Тракия“	в	излинялото	ни	откъм	подметки	градче	Павликени).	Откакто	
се	помня,	в	родния	ми	град	подметките	на	обувките	или	бяха	изтъркани,	
или	налчетата,	с	които	ги	подковаваха,	все	не	стигаха,	та	хората	да	
стъпват	стабилно	върху	земното	въртене	чрез	звънливата	тежест	на	
металния	обков,	поръбил	тънкия,	изтръпнал	гьон,	който	все	някога	щеше	
да	бъде	разяден	от	проказата	на	триенето.	

Обутият	човек	е	човек	със	самочувствие.	
Само	Исус	е	сторил	чудо	бос,	но	трябва	да	се	отчете,	че	е	било	върху	

водна	повърхност.	И	неслучайно	са	му	надянали	трънен	венец,	а	не	бод-
ливи	обувки.	Какво	още	казваше	кратко	бай	Георги	с	кротналия	си	гласец,	
приковавайки	поредната	обръгнала	обувка:	

„Исус	все	пак	е	възкръснал	изпод	тормоза	на	острите	шипове,	а	под-
метката	не	гъква,	най-много	да	проскърца.	Хирургът	си	служи	със	скалпел,	
щипци,	игли,	конци	и	още	няколко	инструмента,	а	обущарят,	за	да	извае	
една-едничка	обувка,	 сменява	десетки	такъми...	Обувката	е	по-сложна	
от	душата,	защото	душата	няма	нужда	от	подметка.	Ако	те	стягат	
едновременно	обувката	и	душата	—	душата	може	да	изчака.	Човек	изха-
бява	много	повече	подметки,	отколкото	душ	Ј.	Пък	и	не	се	е	чуло	някой	
да	си	е	ремонтирал	душата,	ама	да	я	продаде	—	то	си	е	в	реда	на	нещата.	
Обувка	не	се	изхвърля,	все	може	да	се	поправи!“

Спомням	си	го	бай	Георги	много	добре,	защото	се	казваше	като	баща	
ми,	но	когато	си	говореха,	те	не	фамилиарничеха	на	„Адаш“.	Обратното:	
баща	ми,	видимо	по-млад,	се	обръщаше	към	обущаря	с	почтителното	„бай	
Георги“,	а	занаятчията	го	наричаше	умалително	„Гешо“.	

—		Бай	Георге,	да	ги	стегнем	„Пионерките“	на	момчетата,	докато	не	
е	стегнало	или	пък	сетне	кишата	да	прелее...	

—		Хубаво,	Гешо.
Хубавото	беше,	че	двата	чифта	крака	—	моите	и	на	брат	ми	—	сякаш	

бяха	попарени	от	дисциплината	на	нерастежа:	за	поредна	година	пубер-
тетът	не	се	измерваше	с	нарастването	на	ходилата	ни	и	ние	с	брат	
ми	можехме	да	посрещнем	студа	с	ланшните	си	чепици	—	най-здравите	
и	единствено	възможни	обувки	в	оскъдния	пазар	на	Епохата,	тръгнали	
из	нея	с	гръмкото	прозвище	„Пионерки“,	неизменни	и	вечни	като	Сътво-
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рението.	Българският	ученик	от	онова	време	затова	ходеше	правилно,	а	
чутовното	наименование	на	първопроходец, саму	по	себе	си	изключваше	
обувката	да	е	дефектна	или	неиздържлива	не	само	на	суровия	зимен	сезон,	
а	на	безпощадната	сурова	Епоха,	когато	без	наше	знание,	съгласие	или	
съпричастие,	сме	газели	във	времената	на	Студената	война.	

Обущарският	цех,	 където	ката	ден	 се	потапяше	бай	Георги,	 бе	 в	
центъра	на	 градчето,	 а	през	 воала	на	 витрината,	 всеки	потенциален	
клиент	можеше	да	се	увери,	че	зад	стъкления	екран	превиват	гръб	и	глава	
десетина	неуморни	мъже,	без	никакво	любопитство	към	това,	което	се	
случва	на	главната	улица	—	жилави,	вглъбени	в	заниманието	си	тружени-
ци,	върху	чиито	вратове	като	големи	кожени	лигавници	бяха	надянати	
излъскани	от	ежедневието	престилки.	На	връщане	от	училище	погледът	
ми	редовно	залепваше	върху	тази	вечна	и	неизменна	жива	картина,	а	сетне	
стъписаното	ми	съзнание	дълго	човъркаше:	„Бих	ли	могъл	и	аз	така,	по	
цял	ден,	да	правя	нещо,	изгърбен	като	клюмнала	питанка?“.	Въпросът	
ме	гложди	и	до	днес!	В	тази	магнетична	работилница	влизах	само	с	баща	
си.	Входната	табела	гласеше:	„ТПК	„Втора	петилетка“:	обущарски	цех“,	
ала	вътре,	в	дъното	на	неголямото	помещение,	над	скромните	тезгяси	с	
причудливи	машинарии	и	вдървени,	шумолящи	хорица,	бе	закован	в	огромна	
алена	рамка,	още	по-червен	надпис:	„Да	влезем	в	комунизма	със	здрави	и	
лъснати	обувки!“	

Още	първия	път,	когато	този	надвиснал	апел	ме	жегна	със	 задъл-
жителния	си	общочовешки	и	вечен,	но	най-вече	безалтернативен	призив,	
проумях	пълната	безнадеждност	за	възможността	аз	или	моите	близки	
да	осъществим	тази	ясна	и	жизнеутвърждаваща	перспектива.	Поради	
още	по-кристално	непреодолима	(поне	към	момента	и	близкото	бъдеще)	
причина:	уличката,	където	живеехме,	бе	в	края	на	градчето	ни,	а	тротоари	
или	пътна	настилка	липсваха	даже	в	неговия	център.	Повечето	улици	се	
обозначаваха	само	поради	инерцията	и	удобството	да	се	нарекат	така,	
щом	от	двете	страни	на	що-годе	дълга	повърхнина	са	изникнали	сгради,	а	
разстоянието	помежду	им	можеше	и	да	не	претендира	за	кой	знае	каква	
широчинна	успореденост.	

Ако	в	Павликени	има	нещо	в	изобилие,	това	са	прах	и	кал.	
Лятно	време	тепсията	на	чернозема	изпръхва	под	разтопеното	от	

жега	слънце,	докато	много	бързо	и	самата	земна	кора	се	превърне	в	ги-
гантски	реотан	на	дебнеща	лава,	която	странно	защо	не	покълва	между	
опърлените	цепнатини	на	земната	твърд.	Ала	къртичината	на	пепелта	
вече	се	надига,	избухва	и	се	разстила	до	безкрая...	

„Това	е	свещена	лечебна	пепел!“,	щях	да	бъда	осветлен	от	божестве-
ното	прозрение	на	Павликенския	енорийски	свещеник	отец	Георги	—	де-
сетилетия	по-късно,	 когато	оперният	глас	на	 госпудния	 служител	ни	
омагьосваше	не	само	със	своя	тембър,	но	и	обдаряваше	с	вековечен	смисъл.	
„Из	тия	земи	е	бродил	Апостол	Павел,	името	дал	на	поселището	Павликени,	
затуй	прахта	под	нозете	му	има	лечебна	сила:	всякаква	рана	ще	зарасне,	
щом	пъприш	бос	из	тази	магическа,	тлъста	прах;	тя	е	от	кал,	дето	не	
просто	пороите	свличат	от	гордия	Балкан	наоколо,	тя	е	пречистен	нанос,	
мехлем,	хумус	и	амброзия	—	чудо,	което	дарява	изцеление	и	възкресение...“	
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Ала	за	времето,	към	което	раздиплям	историята	на	нашия	съсед	бай	
Георги,	нито	аз,	нито	моите	близки,	а	най-малко	широкото	народонаселе-
ние,	имахме	дори	смътна	представа,	че	всепоглъщащата,	всепроникваща	
и	задушаваща	прах	през	горещите	и	сухи	месеци,	притежава	свръхестест-
вени	показатели	и	ни	обгръща	с	фини	затъкващи	частици.	Та	лятно	време	
си	мечтаехме	за	по-влажните	и	хладни	сезони,	когато	юрганът	на	пепелта	
омеква	в	кално	покривало	и	се	срива	до	разкашкан,	мътно	кафяв	дюшек	
от	подгизнал	чернозем,	който	навярно	също	е	съдържал	някакви	лечебни	
свойства,	ама	тогава	още	Провидението	не	ни	бе	проводило	енорийския	
свещеник	отец	Георги,	та	да	ни	просветли.	

За	великолепната	лепкава	и	неизбродима	павликенска	кал	имаше	и	на-
пев,	където	„Павликени“	се	римуваше	с	„кал	до	колени“.	След	време,	в	Софий-
ския	университет,	докато	изучавах	старобългарския	език	и	литература	
чрез	библейските	текстове,	щях	да	се	просмуча	от	изначалната	истина,	
че	Господ	е	създал	човека	от	кал.	И	тъй	като	в	родното	ми	място	тя	бе	
в	изобилие,	защо	да	не	предположех,	че	онзи	първи	индивид	бе	извъргалян	
от	дядо	Боже	тъкмо	с	павликенска	кал?!	

Изглежда,	че	и	по	други	ширини	на	земното	кълбо	имаше	повърхнинни	
проблеми	с	калта,	защото	една	година,	когато	бе	валяло	непрестанно	дни	
и	нощи,	а	хората	от	нашата	улица	не	знаеха	вече	какво	да	обуят,	та	да	
преодолеят	тресавищната	обсада	на	собствените	си	домове,	обущарят	
бай	Георги	донесе	на	баща	ми	уникално	чифтосано	съчетание	за	прохо-
димост	при	подобни	случаи.	Гениалният	комплект	на	още	по-гениалния	
изобретател	 включваше	две	 съставни	 части:	 великолепно	изработена	
кадифено-кожена	обувка	с	истинска	подметка	и	тънки	връвчици	за	стя-
гане	на	кадифено-кожената	красота,	и	най-прост	гумен	галош,	който	се	
нахлузваше	върху	вече	обутата	елегантност	и	по	този	начин	поемаше	
върху	себе	си	хищната	гадория	на	тинята.	

Обущарят	рече,	че	това	изобретение	на	човешката	мисъл	било	про-
дукт	от	Чехословакия.	„Те,	чехите,	още	отпреди	Войната,	са	давали	не	
само	на	Европа	най-добрите	обувки.	Чешката	обувка	—	еша	си	няма!“	За	
друг	модел	не	зная,	но	този,	двойния,	с	„вътрешното“	удобство	по	крака	
и	нахлузения	върху	му	непотопяем	галош,	бе	прекопиран	от	майсторите	
в	обущарския	цех	на	ТПК	„Втора	петилетка“	и	доста	„ешове“	тръгнаха	
неустрашимо	да	газят	неизбродната	павликенска	кал,	защото	„петилет-
ките“,	които	трябваше	да	преодоляваме,	не	се	интересуваха	от	суша	или	
киша.	Главното	беше	да	не	спира	вървежът	напред.	

През	онзи	калташки	сезон,	покрай	случката	с	няколкодневната	ни	
принудителна	уседналост	(родителите	ни	нямаше	как	да	се	доберат	до	
работата	си,	нито	пък	ние	ходехме	на	училище),	за	пръв	път	попаднах	в	
дома	на	бай	Георги.	Макар	да	живееха	на	стотина	метра	вляво	срещу	нас,	
нямаше	повод	до	тази	си	възраст	да	надникна	в	квадратната	отвсякъде	и	
обемна	като	кубче	за	игра,	спретната	и	чистичка	постройка,	изтървана	
като	табладжийско	зарче	на	нашата	бежанска	улица	„Тракия“.	Не	много	
навътре	от	оградата,	през	чийто	процеп	на	пътната	врата	виждахме	да	
се	измъква	бай	Георги:	висок,	спокоен,	с	неизменна	кожена	чанта	като	чи-
новник.	Ние,	дечурлигата,	го	уважавахме,	защото	излъчваше	загадъчност	и	
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достолепие,	откликваше	на	поздравите	ни	със	сдържана,	ала	насърчителна	
усмивка.	Когато	баща	ми	ме	заведе	у	тях,	разбрах,	че	обущарят	си	имал	
и	собствена	работилничка	—	издута	като	гъба-праханка	пристройка	към	
хазартното	подобие	на	къщурка.	

Сетне	 захванах	 самичък	да	навестявам	обущаря	в	 сакралната	му	
хралупа.	Най-много	се	дивях	на	дървените	калъпи,	върху	които	с	мравешка	
упоритост	кроеше	бъдната	проходимост	на	съответното	ходило,	чиято	
големина	предварително	бе	оразмерил.	Тези	умалени	трупчета	варен	бук	
ми	напомняха	за	карикатурно	оглозгания	човешки	скелет	в	кабинета	ни	
по	биология,	молепсан	в	школската	си	пародийност	никога	да	не	се	из-
пълни	с	плът,	която	да	се	налага	да	обличат,	за	разлика	от	очовеченото	
произведение	върху	вдървената	матрица,	дето	още	с	изхлузването,	щеше	
да	проходи	изпод	истински,	накръвени	крака.	

Внимавай,	да	не	навредиш	на	човека,	мълчи	си!	
Такова	странно	предупреждение	изрече	баща	ми,	когато	се	разбра,	

че	 бях	 отъпкал	 диагонална	пътечка	между	нашата	и	 къщата	на	 бай	
Георги	посред	скапаното	ни	подобие	на	улица.	И	докато	умувах	какво	да	
отвърна,	без	да	проумявам	откъде	би	могло	да	се	пръкне	каквото	и	да	е	
непомисляно	(а	вече	и	надвиснало)	„увреждане“,	родителят	ми	избистри	
ясната	смътна	опасност:	

Нали	знаеш,	че	частната	практика	е	забранена	от	Властта!	
Не	можех	да	си	обясня	защо	едни	и	същи	крака,	обгрижвани	до	обу-

ваемост	по	един	и	същи	начин	и	то	от	един	и	същи	човек,	можеха	да	се	
вдигат	законно	само	в	държавната	ТеПеКа,	а	в	домашната	му	занаят-
чийска	примитивност,	това	да	се	разраства	едва	ли	не	с	мащабите	на	
подривна	антидържавна	дейност.	Обущарите	 са	 стожер	на	 властта,	
а	не	неин	подривник.	Обутият	човек	по-рядко	ругае	която	и	да	е	власт.	
Затова,	разсъждавах	убедено,	бай	Георги,	в	най-пряк	смисъл	се	явяваше	не	
рушител,	а	крепител	на	властта.	

Баща	ми	си	е	имал	своите	основания	за	тревожните	предупреждения,	
ала	аз	попивах	разказите	на	съседа	обущар,	който,	утаен	в	житейската	
тригия	на	измъченото	си	стайче,	прецеждаше	издайнически	думи	—	слова-
пирони,	подковаващи	смисъла	на	един	живот,	чието	привидно	спокойствие	
бе	само	върхът	на	айсберга	от	страсти	и	преживяна	действителност	на	
уж	монотонно	съществуване.	

Първата	си	обувка	направил	едва	седемгодишен,	в	разгара	на	Първата	
световна	касапница	през	1915-та.	Тогава	още	не	били	затънали	в	калта	
на	Павликенския	околийски	център,	а	си	газели	само	тази	из	съседните	
села,	също	тъй	лепкава	и	непроходима,	както	цялата	протяжна	Дунавска	
равнина.	То	даже	не	било	обувка,	а	налъм	—	дървена	подметка	с	прикована	
върху	Ј	каишка,	издута	като	дъга	—	жилав	ступор	на	крака,	който	нахлу-
зен	веднъж,	трябва	сам	да	задвижва	дебелата	платформа,	върху	която	е	
стъпил.	Налъм,	прост	като	налъм	—	ще	дамгоса	народната	неутолимост	
за	точно	назоваване	на	нещата.	Като	се	каже,	че	налъмът	е	прост,	а	някой	
е	прост	като	налъм	—	то	си	е	заковано.	Народът	е	най-безпристрастни-
ят	и	окончателен	обущар.	Затуй	наричанката,	че	някой	е	бос,	не	значи	
непременно	да	няма	обувки.
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Второто	всемирно	безумие	на	двайстия	век,	през	1941-ва,	заварило	бай	
Георги	въоръжен	с	тапия	на	обущар-занаятчия.	Сколасал	да	я	придобие	
в	пиперливата	пауза	между	двете	световни	войни,	когато	даже	в	ония	
условия	можело	човек	да	изучи	занаят,	щом	младостта	му	е	подпалена	
от	лютата	сплав	на	мерака	и	упоритостта.	Липсата	на	пари	не	била	
непреодолима	пречка.	Селските	жилави	момчета	се	влачели	по	корем	из	
старопрестолния	Търновград	(напредничав	във	всякакво	отношение),	но	
чутовните	лишения	и	несгоди	си	заслужавали:	майсторското	свидетел-
ство	за	какъвто	и	да	е	занаят	било	като	индулгенция	за	що-годе	сносно	
съществуване	—	безценна	птлица	към	ипотеката,	наречена	Живот!	Жи-
вотът	винаги	е	нещо,	взето	назаем:	от	Бога	или	от	Мамона	—	кой	да	ти	
каже	—	ала	човеците	го	разбират	твърде	късно.	Единственият	начин	да	
живееш	дълго,	е	да	умреш	стар.	И	може	би	смъртта	не	е	изход	от	живо-
та,	а	вход	към	нещо	друго,	определяно	като	безсмъртие	от	същите	тези	
смъртници.

През	1941-ва	из	Павликенското	землище	от	Запад	на	Изток	тръгнал	
немският	ботуш.	Към	края	на	1944-та	ботушът	се	завърнал	от	Изток	на	
Запад	като	съветски.	„Немският	беше	от	фина	лъскава	кожа,	елегантен	и	
навярно	удобен,	скроен	по	крака,	и	лек,	като	че	войските	им	пристъпяха	
на	модно	дефиле,	а	не	бяха	се	юрнали	на	фронта.	Руският	ботуш	е	тежък,	
грубоват,	дебел.	Да	обработваш	руски	ботуш	е	все	едно	да	подковаваш	кон.	
Ала	в	крайна	сметка,	всяка	обувка	има	значение	само	за	отделния	човек.	За	
народите	—	дали	и	как	са	обути	—	не	е	толкова	важно.	Защото	много	обути	
народи	всъщност	не	са	оставили	кой	знае	какви	следи,	дори	са	изчезнали	
безследно.	А	много	боси	народи	живуркат	и	до	днес...	Бай	Георги	се	явил	
като	съсед	на	нашата	крайна	бежанска	улица	„Тракия“	подир	кончината	
на	тази	„Втора	велика	война“,	чиито	следи	потънали	в	изначалната	ни	
местна	прах	и	кал.	Към	селското	градче	Павликени	заприиждали	всякак-
ви	люде:	безимотни	орачи	и	копачи,	лишени	от	стада	овчари	и	говедари,	
национализирани	занаятчии	и	селски	производители,	разорени	търговци	
и	мимикриращи	според	новата	власт	спекуланти...	Обущарят	заживял	
тихо,	кротко,	без	да	пречи	никому.	Почти	незабелязано	семейството	му	
набъбвало	с	деца,	които	на	свой	ред,	докато	лазели	из	калта	или	се	тър-
каляли	в	кълбетата	прах,	неусетно	пораствали,	шпорейки	от	рядката	
оскъдица	на	крайната	уличка	към	достъпния	друм	на	училищното	обра-
зование,	дето	ги	зареждало	с	основателната	надежда,	че	бедността	не	е	
вечен,	унаследен	и	неизлечим	порок.	

Някъде	по	това	време	усърдието	на	обущаря	било	забелязано,	оценено	
и	възнаградено.	Майсторът	от	обувния	цех	при	„Трудово-производител-
ната	кооперация	(ТПК)	Втора	петилетка“	получил	задължаващото	до-
верие	да	участва	в	някаква	много	специална	и	високо	отговорна	комисия	
на	Властта,	дето	трябвало	да	изследва	краката	на	различните	народи	
откъм	обувните	им	традиции	и	специфични	възможности	на	вървежа.	
Шеметното	проучване	установило	още	по-уникалния	и	стратегически	за	
нацията	ни	факт,	че	българинът	притежава	най-широко	ходило	спрямо	
другите	по-първи	народи	сред	цивилизованото	човечество.	Това	разкривало	
огромни	хоризонти	пред	обувната	ни	индустрия:	„Нашите	обувки	ставаха	
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на	всички	нации,	можехме	да	ги	изработваме	само	по	зададен	номер,	без	да	
им	вземаме	мярката.	Оказваше	се,	че	обувката	на	българина	е	генетично	
обусловен	гостоприемник!...	Жалко	е,	че	хората,	не	само	българите,	не	
искат	да	проумеят,	че	никой	не	може	да	стъпва	едновременно	в	повече	
от	един	чифт	обувки.	Защо	тогава	е	този	стремеж	към	многотията?	
Човечеството	от	ден	на	ден	върви	все	по-обуто,	а	ходещите	непрестанно	
искат,	измислят	и	се	запасяват	с	нови	все	по-красиви,	невероятни	обувки.	
Накъде	крачат	обаче	тези	все	по-обути	човеци?	Накъдето	и	да	е,	важно	е	
да	движат	по	своя	си	път,	да	стъпват	в	своите	си	обувки.	Всеки	човек	си	
има	път,	който	само	той	може	да	извърви	—	само	той	и	никой	друг!	Ама	
как	да	уцелиш	отведнъж	кой	ти	е	пътят?	И	ако	не	си	успял	веднага	—	да	не	
се	боиш	от	ужасната	крайна	Безпътица,	в	която	неминуемо	ще	се	озовеш,	
когато	те	изпровождат	по	твоя	сетен,	вечен	път...“	

За	себе	си	бай	Георги	бе	постигнал	равновесната,	спокойна	реализация	
на	собствените	си	прозрения:	„Няма	по-голямо	удоволствие	всеки	ден	да	
изминаваш	един	и	същи	път.	Щом	се	събудиш,	да	отиваш	на	работа,	а	
вечер	да	се	прибираш	обратно	в	къщи,	при	семейството	си,	и	да	виждаш,	
че	и	другите	край	теб	вършат	същото,	пристъпяйки	в	обувки,	сътворени	
от	теб.	Сякаш	и	ти	крачиш	заедно	с	тях,	и	всички	виждате,	че	колкото	
и	 времената	да	 са	трудни,	мрачни,	 светлината	идва	тъкмо	от	това	
прозрение.“	

„Някой	ден	ще	лустросат	и	нашата	улица“,	беше	убеден	в	крайния	
прогрес	на	развитието	обущарят	бай	Георги.	„Ще	я	„подковат“	с	асфалт	
и	кантоват	с	тротоари,	върху	които	хората	ще	се	движат	като	на	ги-
гантски	подметки.	Мръсотията	ще	е	само	спомен,	а	пък	обувките	наис-
тина	ще	са	чистички	и	лъскави	като	мисълта	за	неизбежното	бъдеще.“	

След	немного	години,	на	границата	между	прогимназиалния	и	гимна-
зиалния	курс,	щях	да	се	уверя,	че	обущарят	бай	Георги	е	бил	същински	ма-
хленски	пророк.	Дни	наред	самият	аз	щях	да	редя	плочките	пред	участъка	
на	нашата	улична	ограда	под	ръководството	на	Строителя	бай	Ради.	Но	
темата	за	бай	Ради	Строителя,	заслужава	да	се	опише	отделно.	
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Димитър Златев

ГНЕВЪТ НА БАНКЕРА 
Новела

Ангел	Разпопов	стоеше	изправен	сред	дългия	чардак	на	новата	раз-
поповска	къща	в	село	Башкър.	Всичко	в	стройната	му	фигура	издаваше	
напрегнатост.	Сините	му	очи,	така	често	приветливо	усмихнати,	сега	
гледаха	напред	с	някакъв	студен	отблясък.	Русите	мустаци	сякаш	бяха	
виснали	повече	от	обикновено.	Човек	би	го	помислил	за	каменно	изваяние,	
ако	ръката	му	не	пошляпваше	нервно	със	зелена	черничева	пръчица	по	
кожените	гамаши.	Иначе	облеклото	му	все	така	внушаваше	респект	със	
строгата	си	изисканост	и	чистота.

Долу,	пред	къщата,	по	негово	нареждане	се	събираше	многобройната	
челяд	на	четиримата	му	братя	и	сестра	му.	Те	мълчаливо	се	скупчваха.	
Някое	закъсняло	дете	или	невеста	притичваше	по	стълбата	от	втория	
кат,	посрещани	от	укорни	погледи.	Шепнешком	или	с	поглед	се	питаха:	
Защо	ни	събира	брат	Ангел?	Защо	е	така	кисел	—	за	загубения	златен	пръс-
тен	ли?	Но	никой	не	смееше	да	попита	него.

Ангел	току	поглеждаше	надясно,	към	първата	от	петте	врати.	От-
там	трябваше	да	излязат	най-големият	брат	Тодор	и	жена	му.	Ала	те	още	
се	туткаха	и	това	повече	го	изнервяше.	Ръката	му	автоматично	посегна	
към	джобния	часовник.	Беше	наредил	в	шест	всички	да	са	налице.	Шест	
часът	вече	минаваше	и	по	сухото	му	лице	се	вдълбаваха	гневни	бръчки,	
които	след	малко	се	отпускаха.	Нека	чакат:	Ще	чака	и	той.	Но	това,	що	
бе	наумил,	нямаше	да	се	размине...	Пред	вратата	на	отсрещния	сайвант	
се	подаде	едър	бял	вол	и	това	насочи	мислите	му	назад,	към	детството.

Ето	ги	двата	вола	—	Мачкър	и	Сивака	—	в	оня	незабравим	ден.	Над	
дъбовата	гора	изведнъж	притъмня.	Дива	буря	заогъва	мощните	дъбици,	
запращяха	пречупени	клони,	ливна	порой.	Сивака	се	подплаши	и	пощурял	
хукна	през	гъсталака.	Другият	възбудено	сумтеше,	па	и	той	търти	да	
бяга,	но	в	обратна	посока.	Ангел	го	последва	и	се	свряха	под	ниските	кло-
нища	на	стария	дъб.	Скоро	сприята	отмина,	но	Сивака	не	се	виждаше.	
„Може	вече	да	се	е	прибрал“	—	помисли	си	той,	и	подкара	Мачкъра	през	
мократа	гора.	Когато	майка	му	разбра,	че	се	връща	само	с	белия,	плесна	
с	ръце	и	се	припя:	„Скоро	за	другия:	И	без	него	да	не	се	връщаш	—	баща	ти	
на	дръвника	ще	те	накълца...“

И	без	това	наплашен	от	строгия	си	баща,	Ангел	не	успя	да	рече	нещо	
за	оправдание.	Спусна	се	назад	и	премалял	дотича	до	гората.	Вече	се	беше	
стъмнило	и	големите	дървета	му	се	привиждаха	като	змейове	от	приказ-
ките.	Дълго	вика	и	плака,	но	от	Сивака	нямаше	ни	следа.	По	едно	време	
пътеката	го	изведе	на	Цариградския	друм	и	той	окуражено	пое	надолу.	
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Да	го	отведе	където	си	ще,	само	не	назад	—	при	разгневения	баща:	Доста	
вървя	в	тъмното,	пришпорван	от	остена	на	страха,	та	когато	след	един	
завой	се	появиха	светлини,	инстинктивно	въздъхна	и	забърза.	Оказа	се	
Големият	хан	край	Сарамбей.	Беше	идвал	насам	с	баща	си	на	воденицата.	
Открехна	плахо	 вратата	и	незабелязано	 се	примъкна	край	 огнището.	
Дрямката	вече	го	надвиваше,	но	мисълта	за	загубеното	добиче	току	го	
стряскаше.

—	Хей,	сънльо,	ще	си	подпалиш	гащите!	—	подвикна	му	някой.	Обърна	
се	 уплашено	—	на	 близкия	миндерлък	кръстоноги	 стояха	двама	турци.	
Единият,	добродушно	усмихнат,	го	повика	с	ръка:

—	Я	ела,	бе,	чоджум!	Откъде	се	изтърси?	Гладен	ли	си?
Ангел	боязливо	се	приближи,	разбрал	какво	го	питаха.	Ветрен	беше	

дервентджийско	 село,	 оттук	 всеки	 ден	минаваха	пътници,	 предимно	
турци,	та	хората	още	от	малки	се	оправяха	с	турския	език.	Момчето	
накратко	разправи	какво	бе	преживяло	днес	и	какво	го	очаква,	ако	се	върне	
без	вола.	Пътниците	се	спогледаха.	Халът	на	българчето	ги	заинтригува,	
пък	и	хареса	им,	че	е	окомуш.	Единият,	сетне	разбра,	че	се	казва	Осман	
бей,	реши	да	провери	ума	му.

—	Я	ми	кажи,	айол,	какво	е	това:	Що	е	криво,	да	е	право,	Аллаха	би	
стигнало?

Ангел	за	миг	се	бе	поколебал,	па	отвърнал	уверено:	Пушекът	от	ко-
мина,	бей-ефенди.

—	Ами	кой	е	този:	Сам	кадия,	сам	сайбия?	—	изпитателно	додаде	съ-
беседникът	му.

Сега	 воловарчето	се	 бе	поозорило.	На	два	пъти	се	 опитва	да	каже	
нещо,	но	се	възпираше.	Сетне	смело	отговори:	вълкът!	Възрастните	се	
спогледаха	озадачено,	а	Осман	бей	благоразположено	го	похвали:

—	Ашколсун,	момче!	Сече	ти	акъла	като	халваджийска	тесла.
Дадоха	му	да	вечеря,	но	той	така	си	и	заспа	край	оджака,	преди	да	

си	дояде.
На	другия	ден	воловарчето	от	Ветрен	вече	яздеше	на	едно	муле	след	

новия	си	покровител.	Пътят	следеше	Марица,	все	надолу	към	Цариград.	
Голямата	 чарда	 прекупен	 едър	 добитък	 оставяше	 след	 себе	 си	 дълга	
опашка	от	прах...

Долу	пред	къщата	нещо	се	разшумяха	и	това	прекъсна	спомените	
на	Ангел.	Отнесеният	му	поглед	отново	придоби	строгост.	Отдолу	го	
забелязаха	и	пак	притихнаха.

Неведоми	са	пътищата	господни	—	отново	се	замисли	европеецът.	
Животът	му	се	заниза	като	в	приказките	на	Аладин.	Отначало	помагаше	
из	богатата	къща,	беше	схватлив	и	приветлив.	Господарят	имаше	момче	
на	неговите	години	и	високомерието	на	бейчето	твърде	бързо	се	стопи.	
Българчето	покрай	него	и	езика	си	счупи,	и	турското	писмо	научи.	Беят	
подкрепяше	меракът	му	за	учение,	защото	в	него	виждаше	добър	пример	
и	разпалване	на	амбицията	и	у	неговия	син.	Постепенно	престанаха	да	
се	отнасят	към	него	като	към	слуга.	Заедно	учеха,	заедно	растяха.	Така	
минаха	три	години.	Ангел	не	беше	забравил	за	своите,	пък	и	в	спомена	
животът	на	село	сега	изглеждаше	все	по-хубав.	Образът	на	майка	му	беше	
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все	така	жив,	понякога	насън	разговаряше	с	нея.	Все	се	надяваше,	някога	
да	се	върне,	армаган	да	Ј	занесе	или	поне	да	я	погледа,	макар	и	отдалече.	
Веднъж	господарят	му	обеща,	че	ще	го	вземе	със	себе	си	на	Узунджовския	
панаир.	Нещо	му	подсказваше,	че	ще	види	там	някого	от	Ветрен,	ще	прати	
на	своите	хабер,	че	е	жив	и	здрав,	че	живее	в	къща	като	сарай.	А	може	и	
две	жълтици	за	сол	да	им	прати...	Но	не	би.	—	Някакъв	аркадаш	на	Осман	
бей	 зае	мястото	в	 бричката...	Скоро	дойде	непоправимото.	 —	Алказар,	
младият	бей,	се	обърна	с	лодка	в	Босфора	и	се	удави.

Безкрайна	беше	мъката	на	бащата.	В	своята	болка	той	още	повече	
се	привърза	към	побратима	на	сина	си.	Огради	го	с	още	по-голяма	грижа	и	
щедрост.	Даже	му	подсказа,	че	би	желал	да	го	осинови.	Ала	после	се	отказа	
—	не	искаше	да	насилва	вярата	му.	Мъдър	беше	той	и	знаеше,	че	дето	има	
насилено	добро,	радостта	повяхва.

Тогава	го	изпрати	във	Френско.	Преди	това	му	се	щеше	да	го	даде	във	
Военното	училище	на	Негово	Величество	Султана,	но	Ангел	му	призна,	
че	не	го	влече	да	става	офицер.	Старият	се	съгласи	и	четири	години	го	
издържа	в	Париж	да	учи	земеделски	и	икономически	науки.

В	бързо	менящата	се	верига	от	спомени	ярко	изпъкна	един.
Връщаше	 се	 в	Ориента,	 завършил	 висшите	науки.	В	София	прибра	

френския	костюм	в	един	от	куфарите	и	се	премени	по	новата	турска	мода	
—	богато	извезан	със	сърма	сюртук.	От	Ихтиман	излезе	на	разсъмване,	
придружен	от	двамата	гавази	и	преди	да	мръкне,	навлязоха	във	Ветрен.	
Спря	направо	пред	къщата	на	Разпопови.	Селяните,	навикнали	на	такива	
посетители,	се	разшетаха	с	неприкрита	неприязън.

—	Гено,	поразведи	ми	коня	и	го	разтрий!	—	обърна	се	той	на	турски	към	
най-младия.	Онзи	се	сепна,	но	мълчаливо	се	подчини.	Четиримата	млади	
мъже	разтриха	конете,	напоиха	ги	и	помогнаха	на	жените	за	вечерята.	
Но	сякаш	се	дразнеха	от	мълчаливото	високомерие	на	богатия	читак.

Когато	гостенинът	седна	край	софрата,	стопаните	се	наредиха	прави	
със	заучена	почит.	(Усмивка	за	миг	озари	сериозното	лице	на	сърдития	
мъж.)	Неочаквано	за	тях	той	рече	на	чист	български:	„Гено,	разтри	ли	
добре	ата	ми,	че	утре	път	ме	чака	до	Филибе?

Братята	се	спогледаха,	а	непознатият	продължи	да	разпитва	не-
принудено	кога	са	отсекли	старата	круша;	колко	грозде	е	дало	лозето	
край	Разпоповото	кладенче;	намерило	ли	се	е	навремето	загубеното	до-
биче...	В	този	момент	вратата	в	одаята	се	разтвори	и	влезе	девойка	с	
поднос	—	билюрени	чаши	и	стъкло	с	бяло	ветренско	вино.	Турчинът	едва	
не	ахна	от	възхита,	само	доловиха,	че	прошепна:	Недельо!	—	Стройна	
и	 синеока	 като	него,	тя	почтително	 се	 поклони,	 а	 по	 раменете	 Ј	 се	
ройнаха	 десетина	тънки	 и	 дълги	 като	 змийчета	плитки.	 Дългите	 Ј	
клепки	засениха	свенливия	поглед.	Когато	остави	виното	и	понечи	да	се	
оттегли,	младият	турчин	постави	в	подноса	Ј	една	сребърна	меджи-
дия.	Братята	видимо	настръхнаха.	И	колкото	пъти	сестрата	влизаше	
с	гозби	и	баници,	толкова	пъти	меджидии	лъсваха	в	подноса	Ј,	толкова	
пъти	гостенинът	не	сваляше	поглед	от	поруменялото	Ј	лице,	толкова	
пъти	някаква	скрита	закана	хвърляше	сянка	по	лицата	на	братята.	
Така	мина	за	него	вечерята	—	без	бързане,	увлечен	в	непринуден	мохабет.	
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Застарялата	стопанка	току	го	заглеждаше,	но,	явно,	някаква	тревога	
не	Ј	даваше	да	се	отпусне.	Когато	след	вечерята	синовете	поизлязоха	
из	двора,	а	тя	поднесе	да	му	полее	да	си	измие	ръцете,	някак	уплашено	
му	пошепна:	„Беим,	синовете	ми	нещо	са	настръхнали.	Страх	ме	е	да	не	
стане	някакъв	сакатлък...“	Той	също	тъй	заговорнически	Ј	отговори:	„Не	
бой	се,	майко!	Гласът	на	кръвта	ще	ги	възпре...“	И	се	наведе,	та	целуна	
изпръхналата	Ј	от	работа	ръка.	Тя	се	олюля	и	изхълца,	прегърна	главата	
му	и	сълзи	на	облекчение	рукнаха.	Но	преди	още	да	изрече	болката	и	ра-
достта	си,	някой	тропна	на	пруста.	Старата	бързо	се	овладя.	А	когато	
къщата	притихна,	майката	тихо	влезе	в	гостната	стая	и	до	утрото	
шепотът	им	не	стихна.	Тогава	Ангел	Ј	разкри	чудната	си	одисея	и	че	
е	решил	да	не	се	издава	пред	братята,	но	хаирът	му	няма	да	закъснее.	
Само	за	баща	си	Цветан	нищо	не	попита.

Бързеят	на	спомените	отново	го	повлече.	—	Връзките	на	Осман	бей	с	
видни	люде	му	отвориха	път	към	високата	порта.	Науката	и	европейски-
те	езици	го	правеха	търсен	за	работа	и	за	съвет.	Но	някаква	неутолена	
страст	към	земята	и	расовия	добитък	все	го	глождеше.	На	другата	годи-
на	посети	образцовия	чифлик	на	Мидхат	паша	край	Русчук	и	конезавода	
Кабиюк	край	Шумен.	Тогава	царщината	се	размири.	Избухна	въстание	
в	родния	му	край,	достигнаха	вести	за	изгорени	села	и	обесени	комити.	
Сетне	Истанбул	настръхна	от	Цариградската	конференция,	на	която	
Великите	сили	оказаха	натиск	върху	Империята	в	защита	на	христи-
янското	население.	Когато	на	другата	година	избухна	Руско-турската	
война,	Осман	бей	навреме	долови	подозрителните	погледи	на	големците	
към	храненика	му	и	побърза	да	го	препрати	пак	по	Европата.	Тук	Ангел	се	
срещна	с	мадмоазел	Елен,	пристигнала	от	Канада	при	парижките	си	род-
нини,	наследница	на	богат	квебекски	земевладелец.	Любовта	и	събраните	
две	богатства	скоро	му	позволиха	да	създаде	съдружие	„Банк	дьо	Пари	и	
Ко“.	Икономическите	познания	дойдоха	на	място,	банкерството	му	пот-
ръгна.	След	пет	години	получи	вест,	че	Осман	бей	се	е	поминал.	Тъгата	му	
по	благодетеля	не	само	че	не	се	разведри,	но	се	притури	и	нова	—	нямаха	
деца.	Той,	дето	с	толкова	труд	и	тревоги	бе	успял	да	се	възмогне,	тъкмо	
сега	трябваше	да	има	наследници.	Да	им	даде	щастливо	детство	и	бащина	
любов,	от	каквато	някога	бе	лишен.

Банкерските	ангажименти	не	разсейваха	растящото	вътрешно	неу-
довлетворение.	И	постепенно	се	оформи	някогашната	му	идея	—	да	стори	
хаир	на	своите.	Щом	той	е	далече	от	земята,	ще	купи	на	братята	си,	та,	
надвили	сиромашията,	да	живеят	в	мир	и	сговор.	Мадам	Елен	го	подкрепи	
в	начинанието.	И	най-сетне,	през	пролетта	на	1898	година	с	Баронхиршо-
вата	железница	той	отново	пристигна	в	Татар-Пазарджик.	В	близкото	
село	Башкър	купи	3000	декара	земя	—	дебела	и	под	вода.	Построиха	дълга	
двукатна	къща	—	с	пет	големи	одаи	за	всяко	семейство,	с	дълъг	чардак	и	
зимници	отдолу,	с	всички	потребни	обори	и	стопански	постройки.	След	
година-две	им	изпрати	и	още	невижданите	тук	машини	на	немската	фирма	
„Валтер“	—	сенокосачка,	трактор,	вършачка,	три	веячки...	Когато	в	края	
на	лятото	си	тръгна,	за	ръководител	на	задругата	постави	брат	Тодор	
—	най-големият,	най-работният.	И	пак	така	събрани,	той	им	припомни	
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своята	воля:	никой	да	не	мързелува,	всички	да	слушат	батя	си,	по	равно	
да	делят	и	берекета,	и	спечеленото.

Тази	пролет,	1905	година,	пак	пристигна.	В	селото	бяха	заправили	
нова	черква,	та	го	повикаха	за	съвет	и	за	парична	подкрепа.	Драго	му	беше	
да	дава	пари	за	такива	дела	—	и	тук,	и	другаде.	Ето,	лани	съпругата	му	
скоропостижно	се	помина,	а	и	той	прехвърли	петдесет	и	петте;	времето	
премила	и	хора,	и	държави,	та	все	по-разумно	е	да	оставиш	повече	следи	
и	радост	след	себе	си.	Пак	отседна	в	хотел	„Македония“	и	на	другия	ден	
радостно	възбуден,	потегли	с	двуколка	към	близкото	Башкър.	В	големия	
двор	настана	двоен	празник	—	всичко	бе	потънало	в	зеленина,	житата	
почваха	да	вретенят,	децата	вече	бяха	навързали	гергьовските	люлки,	а	
възрастните	се	суетяха	край	пещта	с	печените	агнета.	Щедрият	обяд	
премина	в	сладка	раздумка,	виното	подтикваше	към	песни.	Но	банкерът,	
въпреки	цялата	си	радост,	все	се	завръщаше	към	сериозния	разговор	—	от	
кое	по	колко	декара	са	засели,	какъв	плод	е	дала	есенес	младата	ябълкова	
градина,	до	колко	глави	е	достигнало	стадото...

Изскърца	вратата	и	отново	прекъсна	мислите	му.	С	бързи	стъпки	и	
наведена	глава	го	приближи	Христина,	Тодоровица.	„Батьо...“	—	задавено	
започна	тя	и	се	опита	да	му	целуне	ръка,	но	той	троснато	се	дръпна.	Тя	
се	разплака	и	се	спусна	по	стълбата	към	другите.	Но	защо	още	Тодор	се	
бави?	Да	не	смята,	че	ще	му	се	размине?!

След	 Гергьовден	той	 обиколи	 с	мъжете	нивите.	Добре	 вървяха,	 но	
паламидата	бе	 избуяла	и	 скоро	щеше	да	надделее	на	пшеницата.	Пак	
мърляво	бяха	си	свършили	работата,	защо	им	прати	веячки	и	сита	за	
пресяване	на	семето!	На	другия	ден,	възрастните	и	децата,	с	косерки	в	
ръка	навлязоха	да	коренят	паламидата.	И	той	беше	с	тях.	Работата	вече	
го	поуморяваше,	но	му	носеше	и	една	душевна	ведрина,	връщаше	го	към	
младите	години.	Жалко	само,	дето	си	загуби	венчалния	пръстен.	Така	и	
не	го	намериха.	Тогава	някой	подхвърли,	че	това	не	е	на	добро.

На	другия	ден	в	Пазарджик	вечеря	в	ресторанта	с	доверения	адвокат	
Божинов.	Между	другото	оня	му	подхвърли	за	големеенето	на	Тодор,	за	
това	че	май	харчи	повече,	отколкото	му	се	полага,	за	чорбаджийското	
му	отношение	към	братята	и	към	Неделя.	Ангел	не	заспа	през	цялата	
нощ	и	на	другия	ден	захвана	да	ревизира	сметките	на	Разпоповската	
задруга.	Три	дена	работи	и	видът	му	ставаше	все	по-мрачен,	приказки-
те	—	по-резки.

И	ето	тази	сутрин	заръча	всички	да	се	съберат	пред	къщата	след	
кърската	работа,	точно	когато	вечерният	влак	свирна	на	близката	гара.	
Гняв	и	обида	се	преплитаха	в	душата	му.	Целият	му	съзнателен	живот	
премина	сред	чужди	хора,	от	чужда	вяра.	И	навсякъде	с	добро	и	с	труд	бе	
печелил	уважение.	На	чуждите	свой	бе	ставал	и	за	едната	чест	живееше.	
А	ето	сега	своите	му	се	отплатиха	като	на	чужд,	радостта	му	ограбиха.	
Защо,	Господи!	—	Да	заложи	той	най-красивите	си	идеи,	с	най-благородни	
чувства	да	милее	за	своите	и	накрая	—	какво?	—	дяволът	да	посее	паламида	
в	Тодоровата	душа...

Дъските	на	чардака	тежко	заскърцаха.	Ангел	дори	не	извърна	поглед	—	
знаеше,	че	най-сетне	Тодор	е	излязъл.	Само	вдигна	ръка	и	големият	брат	
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се	спря	до	него,	навел	глава	като	разсърден	вол.	Банкерът	прокашли	глас	
и	се	обърна	към	стълпения	пред	къщата	род:

—	Братя	и	снахи,	Недельо	и	вие,	чичови	деца!	Чичо	ви	Ангел	беше	щаст-
лив	до	този	Гергьовден.	Смяташе,	че	доброто,	което	бе	посял,	вече	е	избу-
яло.	Че	братската	любов	и	чест	са	новата	сила	на	Разпоповската	задруга.	
Че	простотията,	сиромашията	и	всички	дяволски	козни	вече	са	победени.	
Но	съм	се	излъгал...	Брат	Тодор,	на	когото	най-вярвах,	е	развъдил	алчност	
в	душата	си,	вече	почнал	да	граби,	а	мене	най-долно	да	заблуждава.	Макар	
той	да	е	най-голям,	моята	воля	е	най-силна	тука.	Затова	слушайте:	няма	
място	повече	в	този	дом	за	оня,	който	потъпче	закона	на	братството.	
Ти,	Тодоре,	с	цялото	си	семейство,	тука	замръкваш,	но	тука	да	не	осъм-
неш!	В	задругата	ще	те	замести	брат	Иван.	Той	ще	ме	представлява	и	в	
строежа	на	новата	черква.	Казах!

Всички	стояха	като	попарени.
Ангел,	зачервен,	но	с	достойнство	заслиза	по	дървената	стълба.	Мина	

покрай	смълчаната	рода,	сякаш	без	да	я	забелязва,	качи	се	на	неразпрег-
натата	двуколка	и	замахна	с	камшика.	Една	огромна	празнота	като	да	
беше	заела	и	душата	му,	и	света	край	него.

П	о	с	л	е	п	и	с

На	другата	година	вестниците	съобщиха,	че	банкерът-земевладетел	
Ангел	Цветанов	Разпопов	от	село	Ветрен	се	е	споминал	в	Париж	и	че	е	
погребан	в	семейна	гробница	в	Пер	ла	шез.

През	1908	година	пак	се	заговори	за	него:	при	освещаване	на	новата	
черква,	наречена	в	негова	чест	„Свети	Архангел	Михаил“.	Селяните	оживе-
но	споделяха	учудването	си	—	от	вътрешната	стена	над	входа	ги	гледаха	
образите	на	двама	познати	мъже:	ктиторите	Ангел	и	Иван	Разпопови.

В	началото	на	1912	година	в	Башкър	дойде	радостна	вест:	Лазар,	Иван,	
Гено	и	Неделя	получават	по	60	хиляди	златни	франка	според	завещанието	
на	брат	си	Ангел.	Само	за	Тодор	във	Ветрен	нищо	не	се	споменаваше.	И	
пак	се	намеси	адвокатът	Божинов,	та	от	Париж	с	известно	закъснение	
пристигна	дял	и	за	него.

На	Архангеловден	Тодор	Разпопов	извади	на	двора	едно	буре	червено	
вино	и	го	пусна	да	изтече	в	памет	на	брат	си	Ангел.	То	като	че	ли	изми,	
отнесе	в	земята	и	някогашния	му	грях.	След	толкоз	години	домашните	
му	видяха	и	неговото	лице	да	се	разведри.
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ДОНЧО ЦОНЧЕВ — ПИСАТЕЛЯТ  
И ПРИЯТЕЛЯТ (1933—2010)

Имаше	време,	когато	с	Дончо	се	срещахме	почти	всеки	ден.	И	понякога	
денят,	прозвъннал	като	наздравица,	се	превръщаше	в	късна	доба...За	какво	
ли	не	сме	си	говорили	тогава?	За	разлика	от	други	писателски	разговори,	
почти	не	ставаше	дума	за	чудесните	страници,	които	напоследък	сме	
написали.	 (Или,	например,	за	нечудесните	писания	на	другите	—	както	
обикновено	е	прието)...

А	 просто	 се	 надпреварвахме	да	 бъдем	интересни	 един	 към	друг	 с	
житейски	истории:	с	любопитни	случки	от	детството	и	юношеството,	
спомени	от	наши	пътувания	(няколко	пъти	сме	пътували	и	заедно	—	до	
Кавказ	или	до	река	Дон,	не	броя	българските	маршрути).	Разбира	се,	Дончо	
имаше	повече	за	разказване	в	нашето	общуване	—	при	това	не	само	поради	
възрастовото	му	предимство	от	десетина	години.	Неговата	житейска	
сага	обхващаше	просторно	пространство:	младите	му	лудории	в	родния	
град	Левски	(гара	Левски,	както	обикновено	му	казвахме),	спортните	му	
подвизи	като	боксьор	в	полутежка	категория	и	премеждията	му	като	
автомобилен	състезател,	студентските	му	преживявания	и	дългите	му	
скитания	по	планинските	чукари	като	геолог...	Рядко	е	споменавал	кога	
точно	е	започнало	неговото	писателско	житие-битие,	но	доста	неща	и	по	
този	въпрос	вече	знаех.	Все	пак	нас	ни	запозна	литературата,	писател-
ският	живот	—	дори	ще	прибавя,	че	в	един	и	същи	ден	на	1968-ма	година	
и	двамата	бяхме	приети	за	членове	на	Съюза	на	българските	писатели.	
(Сега	преценявам,	че	за	него	това	приемане	е	било	малко	късно.	Докато	
навярно	при	мен,	двадесет	и	четири	годишния	автор	на	една	стихосбирка,	
то	да	е	дошло	подранило,	или	както	се	казваше	тогава	—	недостатъчно	
изстрадано,	но	да	оставим	за	друг	път	тази	тема).	С	една	дума	—	бяхме	
вече	официално	„колеги	по	перо“,	а	някак	бързо	и	неусетно	дойде	и	неофи-
циалното	приятелство	между	нас.	Да	не	говорим,	че	и	аз	като	мнозина	
тогава	не	пропусках	да	прочета	такива	негови	книги	като	„Червените	
слонове“	или	„Принцовете“	(събудили	с	критичността	си	немалко	спорове),	
сборниците	му	с	разкази,	спортните	му	истории	и	други	завладяващи	не-
гови	творби.	Беше	наистина	популярен,	обичан	български	автор.	Едва	ли	
имаше	нужда	между	глътките	приказлив	алкохол	(обикновено	той	бързаше	
да	почерпи),	да	му	казвам,	че	аз	лично	го	поставям	сред	няколкото	най-
четени	български	писатели...	Имаше	ли	нужда	да	повтарям	нещо,	което	
и	той,	и	всички	около	него,	добре	си	го	знаехме?

Ето	—	и	сега,	след	повече	от	40	години,	си	спомням	как	той	ми	подари	
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новия	си	сборник	с	разкази	„Окото“.	Автографът,	макар	и	съвсем	кратък,	
издава	едно	близко	приятелство:	„На	Георги	Константинов	—	с	обич!	1.ХI.	
1977.	Подпис:	Д.	Цончев“.	Спомням	си,	че	тогава	и	двамата	учудено	изко-
ментирахме	ограничения,	според	нас,	тираж	на	книгата	(само	двадесет	
и	една	хиляди!)	—	и	бързо	стигнахме	до	обяснението,	че	издателството	
(редактор	на	книгата	беше	младият	белетрист	Росен	Босев)	е	планирало	
бързо	изчерпване	и	скорошно	второ	издание	на	сборника.	(Тук	не	бих	на-
правил	дори	опит	за	сравнение	с	тиражите	на	днес	издаваните	български	
книги!).	Но	истинското	удивление	дойде	при	мен	ден-два	след	това	—	когато	
бях	прочел	вече	книгата.

Вече	споменах,	че	в	неговите	работи	винаги	е	имало	широк	простор	от	
различни	житейски	теми	и	различни	герои,	всеки	със	свои	болки	и	радости,	
със	своя	съдба	и	лична	философия.	Но	героите,	които	населяваха	книгата	
„Окото“,	бяха	не	само	различни	по	вид	и	характер,	като	взети	от	Ноев	
ковчег,	но	удивително	правдиви:	геолози	(всъщност	най-често	авторът),	
проектанти	на	тунели,	овчари	и	краварки,	трудоваче	с	прякор	Тъндърлили,	
четирима	писатели-ловци	—	„майстори	на	перото	и	пушката“	—	и	пъдпъдък,	
получил	име	„Аз	съм	тук“,	нашенски	боксьор	—	европейски	шампион,	хора	на	
киното,	тръгнали	да	снимат	в	далечно	селце	нестинарки,	ученолюбивото	
момиченце	Домлинка,	което	трябва	несправедливо	да	повтори	първи	клас,	
за	да	има	в	класа	поне	седем	първокласника,	та	да	остане	живо	училище-
то	на	село,	свещеник-философ,	измъчван	от	самота	милиционер	—	пазач	
на	станция,	кози,	магарета,	птици,	природа...	И	между	тридесетината	
разказа	—	разказчето-шедьовър	„Подаръкът“,	който	може	да	трогне	всеки	
читател	с	простичката	си,	но	талантливо	разказана	случка:

За	рождения	ден	на	малката	Ангелинка,	на	която	останалият	без	
пари	баща	(след	като	щедро	е	почерпил	в	кръчмата	приятели)	подарява	
на	скъпото	си	момиченце	острилка	за	моливи,	купена	с	последните	му	35	
стотинки.	А	момиченцето	го	поглежда	умно	и	извиква	с	радостен	глас:	
„Точно	това	най-много	ми	трябваше!“...

Всъщност	след	този	прочит	се	убедих	окончателно,	че	писателят	
Дончо	Цончев,	моят	приятел,	е	не	само	„на	ти“	с	живота	около	нас,	но	
има	особено	зрение,	докосващо	нежно	скрити	ъгълчета	на	човешката	ду-
шевност	—	нещо,	което	явно	не	съвпада	с	добре	сложената	му	боксьорска	
физика.	И	талантът	му	не	е	чужд	на	лиричният	трепет,	на	поетичното	
виждане,	когато	сътворява	своята	проза.	Неслучайно	и	самият	той	спо-
деля	това	в	предговора	на	същата	книга:	„Нещата,	които	в	последния	миг	
се	обръщат	да	ми	прошепнат	с	очи,	че	всъщност	не	искат	да	се	разделяме,	
са	различни.	Тъжни	и	весели,	като	човешките	дни.	Загледани	с	млада	ус-
мивка	напред	или	пък	с	нежно	мълчание	към	краката	си.	Крехки	и	шарени,	
като	измислица	на	дете,	прости	и	груби,	като	законите	на	природата“.

За	мен	не	 беше	тайна,	 че	той,	 белетристът,	 обичаше	поезията.	
Имаше	усет	и	към	изобразителното	изкуство,	възхищаваше	се	от	някои	
пластични	творби,	особено	от	дърворезбата.	Аз	като	че	ли	бях	сред	мал-
цината,	които	добре	знаеха	това.	И	още	в	1975	година	му	бях	посветил	
стихотворение	на	тази	тема:
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И камък на докосвай. Злото
живее в каменни палати.
Дълбай, изрязвай на дървото
слънца и птици чудновати.
Прекрасен занаят! Стрехите
криле разперват към небето.
Да бъде светло на очите.
Да бъде топло на сърцето.
Играят чукът и длетото.
Свещта люлее тънък пламък.
Изгрява слънце на дървото,
докато злото спи под камък.

Както	и	можеше	да	се	очаква	—	тази	особена	деликатност	и	на	перо-
то	му,	и	на	самия	него	като	личност	невинаги	се	долавяше	от	околните.	
За	повечето	странични	наблюдатели	той	самият	като	човек	си	оста-
ваше	бивш	спортсмен,	побеждаващ	на	житейския	ринг	„мачо“,	появил	се	
„отстрани“	литератор,	който	търси	външен	„хемингуеевски“	образ	на	
успял	писател-бохема.	Вярно,	 че	мнозина	бяха	тези,	 които	изпитваха	
неподправена	симпатия	към	него,	но	когато	в	писателското	кафене	се	
правеха	шеговити	игрословици	от	писателски	имена	като	„Някойлайхай-
тов“,	„Пантарейзарев“,	„Павелдвежинов“	и	др.	—	немалко	от	тях	приемаха	
игрословицата	„Безпардончоцончев“	за	подходяща.

А	 нямаха	 никакво	 основание	 за	това.	 Рядко	 съм	 срещал	 човек	 на	
перото,	който	така	искрено	да	споделя	усилията	и	болките	на	хората,	
потърсили	от	него	съчувствие.	Кой	знае	защо	си	представяме	етичния	
човек	така:	блед	и	слаб	като	есенен	лист,	който	тихо	повтаря:	„Моля	да	
бъда	извинен...“	Да,	Дончо	беше	жизнен,	шумно	общителен	и	непресметлив	
човек	—	понякога	се	смееше,	че	немалко	сервитьори	са	си	направили	соб-
ствено	„иглу“	от	повечето	лед	и	по-малкото	уиски	в	чашата	му...	

А	пък	що	се	отнася	до	неговия	некариеризъм	—	за	разлика	от	амбиции-
те	на	други	известни	персони,	чиито	безпардонни	лакти	бяха	пословични	
—	бих	казал,	че	Дончо	твърде	явно	беше	загърбил	своята	кариера.	Между	
другото,	доколкото	си	спомням,	той	имаше	и	някакво	притеснение	от	
„тъмни	редове“	във	фамилната	си	биография	(знае	се,	че	подобен	факт,	
отбелязан	в	някой	кадрови	документ,	в	онези	години	си	беше	за	притес-
нение)...Сигурно	това	беше	причината	в	неговите	по-критични	творби	
да	се	усеща	сдържан	езоповски	подтекст,	някаква	недоизказаност.	Все	
пак	внимаваше	да	не	попадне	на	мушката	на	някой	догматичен	критик.	
Веднъж	сподели	пред	мен	с	горчива	ирония:	„Понякога	купувам	вестник	
сутрин	с	лошото	очакване,	че	ще	прочета	в	него	заглавие:	„Всъщност	—	
кой	сте	вие,	Дончо	Цончев?“	

И	въпреки	всичко	—	той	не	направи	реални	компромиси	със	своето	
писателско	кредо.	Книгата	му	„Принцовете“	например	изричаше	такива	
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неудобни	истини	за	живота	на	високопоставените	личности	и	техните	
синове,	че	наистина	беше	чудо,	че	се	е	появила	на	бял	свят	—	и	то	в	мно-
гохиляден	тираж.

За	Дончо	Цончев	бих	могъл	да	разказвам	доста	по-дълго:	как	един	след	
друг	се	изправяхме	пред	читатели	в	родопския	край	и	той	рецитираше	
мое	стихотворение,	а	аз	говорех	за	неговите	„планински“	разкази	—	дори	за	
някои,	които	още	не	бях	внимателно	чел;	как	двамата	с	мъка	преборвахме	
високите	черноморски	вълни	край	Батуми,	а	после	късахме	разцъфнали	
магнолии	от	крайбрежните	дървета	(той	има	и	такъв	разказ);	как	след	
безсънна	нощ	двамата	сърбахме	доматена	чорбица,	поднесена	ни	от	жена	
му	Снежа	и	какво	ли	не	още....

Но	искам	да	оставя	повече	място	за	други	пера,	които	да	обрисуват	
—	подробно	и	правдиво	—	образа	на	твореца	и	човека	Дончо	Цончев.	Той	
наистина	 беше	талантлив	писател	и	незабравим	приятел.	Споменът	
за	него	и	неговата	волна	артистичност	ще	ни	трябва	и	в	сегашния,	и	в	
утрешния	литературен	живот.

март 2020

Геîрãè Аíàсòàсîâ • 
Грàфèêà
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Георги Георгиев

ЗА ПРОФЕСОР НИКОЛА ГЕОРГИЕВ

Още	докато	бе	жив	проф.	Никола	Георгиев,	мир	на	праха	му,	но	и	след	
непрежалимата	му	кончина,	 сякаш	по	установено	правило	у	нас,	като	
най-адекватни	стъпки	за	доближаване	до	истината	все	повече	се	налагат	
раздвоението	и	колебанието	в	твърденията	и	изводите.	При	това	не	само	
в	литературознанието,	разбира	се...

Неслучайно	негови	колеги	в	знак	на	уважение	и	признателност	написа-
ха	в	некролога	In	memoriam	искрени	признания	за	голямата	му	щедрост;	за	
преподавателския	му	етос,	който	е	удържал	високи	филологически	залози,	
засрещал	е	литературознание	и	лингвистика,	упорствал	е	в	отстояването	
на	мястото	на	литературата	в	бързо	променящия	се	свят;	за	изключител-
ната	му	способност,	с	която	е	споделял	идеите	си	и	е	вдъхновявал	други-
те;	за	непримиримият	му	ум,	с	който	дръзко	е	подривал	идеологическите	
клишета	преди	и	след	1989	г.;	за	блестящите	му	лекции,	чрез	които	той	е	
възвисявал	съзнанията	на	поколения	студенти...	Назовават	го	„майстор	
на	живото	слово“	и	сигурно	не	само	заради	пословичната	ни	скромност	
обаче	той	трудно	щеше	да	се	съгласи	с	подобна	формулировка...	Защото	
Никола	Георгиев	наистина	владееше	словото.	И	писменото,	и	устното	
слово	той	владееше	—	при	това	еднакво	добре,	като	не	допускаше	то	да	
му	играе	лоши	шеги.	За	разлика	от	други...	И	често	предупреждаваше,	че	
езикът	на	човека	 е	повече	негов	 враг,	 отколкото	приятел.	Съдейки	по	
себе	си,	той	винаги	смяташе,	че	казаното	или	написаното	може	да	бъде	
и	по-добре.	Но	че	на	тоя	етап,	в	тоя	момент	и	в	зависимост	от	други	об-
стоятелства	думите	са	такива.	А	друг	път	могат	да	бъдат	по-различни.	
И	го	доказа	неведнъж	с	различните	си	анализи	върху	една	и	съща	творба.

Изключително	 критичен	 към	 себе	 си,	 пословично	 рядко	 българско	
въплъщение	на	характер	и	талант,	той	проявяваше	към	словото	и	лите-
ратурата	безгранично	изследователско	любопитство	и	това	му	носеше	
творческа	радост	в	онези	кратки	мигове,	наречени	самота.	В	последни-
те	години	от	своя	живот	обаче	професорът	разполагаше	с	достатъчно	
време	и	беше	изцяло	отдаден	на	заниманията	си.	Напоследък	разбираемо	
бързаше...	(За	щастие,	архивът	му	вече	е	публично	достояние.	Той	може	
да	каже	много	за	това,	което	авторът	му	приживе	не	успя...	И	за	още	не-
малко	други	важни	неща	може	да	свидетелства.).	Все	по-рядко	говореше	и	
публично.	А	мълчанието	му	казваше	повече,	отколкото	думите.	Защото	
беше	обикновено	многозначително...

Когато	пишеше,	той	ставаше	много	различен.	Изражението	на	лицето	
му	се	променяше	до	неузнаваемост,	очите	му	добиваха	особена	светлина	
и	 дълбочина,	мисълта	му	 ставаше	друга.	 Гласът	му	издаваше	някаква	
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трудно	проницаема,	николагеоргиевска	тайнственост;	паузите	зачестя-
ваха;	думите	напрегнато	и	насечено	назоваваха	вече	достигнати	готови	
построения.	Понякога	плахо,	друг	път	по-уверено	те	изразяваха	идеите,	
от	които	или	бързо	се	отказваше,	или	наум	често	се	съпротивляваше	още	
докато	ги	споделяше.	Като	ги	изричаше	на	глас,	той	сякаш	се	опитваше	
още	веднъж	да	се	убеди	дали	са	правилни.	Сякаш	като	че	ли	и	настойчи-
во	искаше	да	получи	отговори	от	събеседника	си,	едно	толкова	измамно	
усещане,	което	в	хода	на	разговора	бързо	изчезваше.	В	такива	мигове	той	
беше	истински	щастлив	и	не	криеше	радостта	си.	И	така	правеше	съп-
ричастни	тези,	които	допускаше	близо	до	себе	си.	Това	негово	състояние	
беше	естествено,	топло	и	искрено.	То	заразяваше	силно	и	приятно.

Наред	обаче	с	тези	и	много	други	основателни	признания	в	некролога	
неговите	 колеги	наричат	още	професора	 „учител	по	 съмнение	 и	 неси-
гурност“,	явно	забравили	заради	тежката	загуба,	че	Никола	Георгиев	не	
обичаше	да	бъде	назоваван	с	каквито	и	да	било	определения.	Както	и	да	не	
бъде	обвързван	с	която	и	да	било	школа	или	направление	в	литературозна-
нието.	Направили	са	го	може	би,	защото	добре	знаят,	че	скепсисът	беше	
неговото	истинско	Аз.	И	защото	така	е	редно	да	се	каже	—	професорът	
обаче	държеше	добрите	думи	да	се	изричат	приживе,	за	да	могат	да	бъ-
дат	чувани.	Никола	Георгиев	държеше	добрите	думи,	когато	са	наистина	
заслужени,	да	бъдат	казвани	и	на	висок	глас,	категорично.	И	искрено,	от	
сърце	се	радваше	на	успехите	на	своите	ученици,	като	не	пропускаше	
повод	да	ги	поздрави	(и	насърчи).	Той	смяташе	още,	че	похвалните	слова	
не	бива	да	се	превръщат	в	надгробни	и	беше	безапелационно	против	да	се	
изговарят	или	пишат,	когато	човек	не	е	вече	измежду	живите.	Сигурно	
не	само	заради	това	той	щеше	да	прости	на	колегите	си...

(...	Прави	чест	на	издания	като	в-к	 „К“	и	 „Литературен	вестник“,	
които	на	свой	ред	отредиха	заслужено	място	в	памет	на	проф.	Никола	
Георгиев.	Предавания	ан	БНТ	и	БНР	сториха	същото.	Имаше	и	други	медии,	
които	го	направиха.	Спорадично	се	включи	и	институтът	за	литература	
на	БАН.).

...	Малцина	са	щастливците,	които	са	могли	още	приживе	да	извървят	
толкова	нелеки,	болезнени	стъпки	в	отстояването	на	собствените	идеи.	
Идеи,	без	които	българската	литературна	наука	днес	със	сигурност	няма-
ше	да	бъде	същата.	Защото	той	бе	един	от	малкото,	изградили	огромни	
духовни	пътища	и	магистрали	в	хуманитарното	мислене	на	20.	и	21	в.	Не	
само	в	съвременна,	но	и	в	утрешна	България.	Без	да	имаше	съзнанието,	
че	е	неин	строител.	И	по	този	начин	върна	надеждите	за	по-добри	дни	на	
мнозина,	които	отдавна	ги	бяха	загубили.	Нищо,	че	не	беше	любимец	на	
съдбата.	А	може	би	и	точно	заради	това...	Защото	защитата	на	човеш-
кото	достойнство	има	наистина	изключително	висока	цена.	Възможно	
най-високата.	И	той	я	плащаше	смело,	без	да	търси	ресто...	Плащаше	я	
твърде	често	и	така	обезоръжаваше	и	обезкуражаваше	недоброжелате-
лите	си,	които	не	обичаха	отказите	му	(и	докрая	на	живота	му	не	му	ги	
простиха!),	винаги	пословично	твърди	и	категорични...	И	затова	задълго	
запомнящи	се.	Той	имаше	ясна	позиция	за	миналото,	за	настоящето,	за	
бъдещето.	И	я	отстояваше	убедително	и	със	страст.	Без	никакви	увър-
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тания.	С	характер.	Както	други	не	го	могат...	Позиция,	която	не	се	среща	
всеки	ден!	И	от	която	трябва	да	черпим	вдъхновение.

Благодарим	за	безценните	уроци,	Учителю!	И	за	искреното	приятел-
ство	ти	благодарим!	Слава	Богу,	че	то	беше	дълго.	И	през	годините	бе	
изпълнено	с	благодатно	професионално	сътрудничество.	Не	по-малко	и	
заради	това	е	нужно	да	ти	благодарим:	че	ни	показа	не	как	да	се	гордеем,	
а	как	да	се	радваме!	Не	на	собствените	си	успехи	(?!),	а	на	успехите	на	
другите.	И	за	премълчаните,	и	за	непремълчаните	истини,	които	ни	дър-
жаха	години	нащрек,	благодарим...	От	тях	ще	се	учим,	докато	ни	има.	За	
всичко	ти	БЛАГОДАРИМ!

За	нас,	неговите	ученици,	сега	остава	единственото	(и	немалко)	уте-
шение,	че	професорът	продължава	да	живее	с	идеите,	които	ни	завеща...	
Идеи,	с	които	стават	съпричастни	и	десетки	млади	хора	всеки	ден.

Геîрãè Аíàсòàсîâ • Грàфèêà



    149

Йордан Калайков

ИВАН НИКОЛОВ — ПОЕЗИЯ ОТВЪД 
ГРАНИЦИТЕ НА КЛАСИКАТА

Навършват	се	87	години	от	рождението	и	28	години	от	кончината	
на	самобитния	поет,	писател	и	преводач	Иванко	Николов.	Той	е	роден	
през	1933	г.	в	с.	Горско	Абланово,	Поповска	околия.	Животът	му	е	беля-
зан	от	тежко	битие	и	несретничество.	Още	с	първите	си	стихосбирки	
„Послеписи“,	„Тангра“	(1992	г.),	„Бавна	поезия“	(1993),	„Когато	дъждът 
валеше	 в	 една	 стара	тетрадка	 на	Иванко	Николов“ („Соранг“,	 1995),	
поетът	налага	особен	и	уникален	стил	на	лиричен	изказ.	През	1997	г.	
Иванко	Николов	печели	конкурс	със	стиховете	си	и	визита	за	Амери-
ка.	Издателят	Г.	Ралчев	подготвя	сборник,	преведен	на	френски	език.	
Иванко	превежда	поезия	на	С.	Есенин	(„Кучи	син“,	2001,	изд.	„Соранг“).	
През	1999	г.	му	е	присъдена	наградата	„Златната	метафора“	за	превод	
(Изд.	„Анго	Бой“).

Изобразяваната	действителност,	сътворена	от	Иванко	Николов,	е	
необикновена,	силна,	дива,	със	собствени	закони,	свой	живот	и	свой	ри-
тъм.	Това	е	паралелен	свят	на	реалността,	представен	с	експресивна,	
битовистична	естетика	с	фолклорен	оттенък.	Това	е	поезия,	която	те	
кара	да	се	вслушаш	в	напевите	Ј	и	да	помълчиш	респектиран,	защото	
усещането	е	за	присъствие	на	изповед,	която	може	да	се	приеме	и	като	
причастие.

Разбира	се,	имало	е	какво	да	се	усъвършенства	относно	прецизира-
нето	на	формата.	На	места	стихът	е	претрупан	от	метафористично	
съдържание,	звучи	утежнено,	но	мисля,	че	това	е	по-скоро	стилистична	
особеност,	отколкото	недостатък.	Нека	не	забравяме,	че	тази	тежка	и	
бавна	поезия	не	се	родее	с	блясъка	на	сонета,	с	ефирността	на	класиче-
ския	стих.	И	слава	Богу,	че	е	така,	защото	Иванковата	поезия	може	да	
се	познае,	без	да	се	търси	името	на	автора.

Чувам	и	сега	топлия,	кротък	и	задушевен	глас	на	Иванко.	Привижда	
ми	 се	 и	 брадясалия	му	 лик,	този	 от	портрета	 с	 бохемската	капела	и	
цигарата	в	ъгъла	на	устата.	Погледът	излъчва	хем	присмехулност,	хем	
мекота	и	доброта,	но	и	острота.

Трудно	е	да	вместиш	Иванковата	поезия	в	литературните	рамки.	
Остава	това	неистово	съприкосновение	със	селските	къщи,	които	„напра-
щели	от	слънца	привечер	се	връщат,	а	вятърът	свири	ли	свири,	запушил	
ушите	 си“.	 Виждам	 геранилото	крушево	 как	 се	 „полюлява	 омърлушено	
подобно	на	много	стара	птица.	Чува	се	как	„скрибучи	пресипнало	и	съвсем	
тихо,	понеже	му	е	пресъхнала	без	вода	гушата“.	Или	онова	апокалиптич-
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но	усещане	за	пороен	дъжд	от	едноименното	стихотворение	в	сборника	
„Послеписи“.

Дъждът е бавен като старец, на когото са отминали годините,
а от земята се издига черна пара, да търси на небето истината.
Напомнил ми за Хуан Миро с лицето си като слънчогледова пита,
от пруста стареца се чуди просто на причудливата картина.
Макар да е отдавна божи ден, просторите са тъмни и намръщени,
а хората се щурат като привидения, не могат да намерят къщите си.
И слушат този дъжд осажден, и гледат капките отровени,
рекат ли утре да засаждат, зърното няма да си пусне корена.
И на колендро рано изгоряло, когато нейде замириса,
не рече никой, че дъждът е спрял, от страх отново да не плисне.
Светици с поли подгизнали, жените си поплюха в пазвите,
мъжете му напомняха за садилото си и за бесовския си празник.
А стареца, когото за метафора в началото използвах, да прощава,
желая му дълбока старост и дъжд такъв да не го щави.

Впечатляваща	е	простотата	на	раздялата	с	живота.	Смъртта	е	
представена	като	нещо	познато	и	обикновено,	като	всекидневие,	което	
бързо	се	забравя.	(„Нощно“,	из	„Послеписи“);

...	На	село	не	разлепват	некролози,	нито	сърцераздирателни	манифе-
сти,	а	просто	вън	над	пейката	зачукват	с	гвоздей	парче	от	чер	сатен,	
вместо	известие.	В	черквата	под	кръста	и	иконите	последния	пред	бога	
се	представя,	на	пода	го	прескачат	котките,	учудени,	че	да	излезе	е	заб-
равил...

Картината	на	селския	двор	пък	е	експресивна,	тревожна,	сюрреалис-
тична:

Неподвижната орехова сянка свети тъмно
върху ощавената от снега земя без корен,
а градината е мъртвопритаено дъно
на кладенец, от който непрекъснато извира ореха. 
																																(из „Вятър“ от „Послеписи“) 

Едновременно	с	литературното	си	творчество	Иванко	Николов	има-
ше	и	талант	на	художник.	Рисунките	му	на	мадони	са	изпълнени	с	фина,	
непрекъсвана	линия,	на	един	дъх.	Той	не	търси	формата,	а	я	намира	на	
прима	виста,	без	колебание,	с	изящество.

Някога,	през	2002	 г.,	публикувах	статия	—	възпоминание	в	 „Лите-
ратурен	форум“	(бр.	36	от	2002	г.)	„Закъснели	думи	за	Иванко“,	по	повод	
внезапната	му	 кончина.	През	 същата	 година	 във	 в.	 „Сливенско	 дело“	
излезе	мой	материал	„Бавната	поезия	на	Иванко	Николов“/	29.10.2002).	
В	 2018	 г.	 бе	издадена	книгата	ми	 „Някога	или	 опит	за	припомняне“	—	
приятелства	с	писатели	и	художници	(Изд.	„Авангард-Прима“,	С.,	2018),	
където	Иванко	е	една	от	личностите,	оставили	дълбока	следа	у	мен	от	
приятелството	ни.
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Годините	преминават,	трупат	забрава,	светът	се	променя	главолом-
но,	животът	също,	но	има	творци,	чието	пламъче	продължава	да	блещука.	
Такъв	е	поетът	от	Горско	Абланово,	защото	сътвореното	от	него	вълнува	
и	не	позволява	читателят	да	остане	безразличен	към	човешките	теж-
нения	и	съдби,	които	си	остават	вечни,	независимо	от	времето,	както	
бавната	поезия	на	Иванко	Николов.

Геîрãè Аíàсòàсîâ • Грàфèêà
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Георги Н. Николов

ПАНОРАМА НА ЕДНА ЕПОХА 
(За Гьончо Белев)

Под	това	заглавие	позабравеният	днес	Гьончо	Белев	обединява	чети-
ри	свои	книги:	„Иглата	се	счупи“,	„Нови	хора“,	„Червена	заря“,	„Към	прелом“.	
В	 поясненията	 си	 към	 белетристичната	поредица	 авторът	 споделя:	
„Започнах	с	ограничената	среда	на	моето	родно	градче,	където	въпреки	
това,	макар	и	в	малък	мащаб,	животът	следваше	своя	закономерен	ход	и	
в	същността	си	не	се	много	различаваше	от	живота	другаде.	Смятах,	че	
ще	е	по-убедително,	ако	го	дам	като	очевидец,	т.е.	от	първо	лице,	откол-
кото	като	страничен	наблюдател,	от	трето	лице.	Изхождайки	от	схва-
щанията	ми	за	начина,	по	който	трябва	да	възсъздам	епохата	—	а	тя	
като	всички	други	си	има	своя	специфика,	—	аз	вмъкнах	множество	песни,	
руски	романси,	стихове,	защото	те	бяха	доста	обикновен	начин	на	общу-
ване,	особено	между	младежите,	на	срамежливо	изказване	иначе	скривани	
чувства.	Същите	тези	 схващания	наложиха	 да	 няма	 за	мен,	 от	 една	
страна,	централен	и	странични	герои,	а	от	друга,	епизодични	личности,	
създадени,	за	да	изтъкнат	по-ярко	главната,	централна	личност.	За	мене	
всички	са	действуващи	лица,	необходими,	за	да	оживят	епохата	или	съби-
тията,	 които	рисувам.	 Затова	именно	моите	романи	 са	 „населени“	 с	
толкова	много	хора“.	Всъщност,	поредицата	е	сага	за	живота	на	Минко	
Минин,	градена	между	хребета	на	две	столетия	и	обхващаща	българска-
та	социално-политическа	история	до	финалните	акорди	на	Балканската	
война.	Днес	този	период	е	твърде	отдалечен	от	нас,	засенчван	още	тога-
ва,	та	и	до	днес,	с	нови	граждански	трусове.	С	национални	катастрофи,	
смяна	на	държавните	управленски	модели	и	стремеж	към	европеизация	в	
ХХI	в.	Но	не	можем	да	го	отминем	—	той	е	панорама	за	България	в	процес	
на	замяна	на	старите	патриархални	одежди	с	други.	Какви?	И	по	какъв	
начин?	В	разделеното	на	групи	и	махали	градче	Стипоне,	повече	селско	по	
дух,	дюкянджийският	еснаф	е	на	доизживяване.	Бащата	на	Минко	е	кожу-
хар	—	занятие,	някога	доходоносно.	Но	не	и	конкурентно	пред	фабричните	
стоки,	 носени	 от	Орце	Солунчето.	Разорението	му	 е	 въпрос	на	 време.	
Заедно	с	него	и	други	дюкяни	из	чаршията	ще	замлъкнат.	Предстои	про-
летаризиране,	но	хората	не	го	разбират...	все	още.	И	таят	надежда,	че	
спасението	е	в	 големия	град.	Няма	кой	да	разясни,	че	случващото	се	е	
неизбежно.	Че	е	мащабен	процес.	Водещ	след	себе	си	политизиране	на	бъл-
гарското	население	върху	разностранните	идеи	на	класовата	поляризация.	
В	„Иглата	се	счупи“	са	почувствани	само	първите	индикации,	но	те	се	
приемат	индивидуално.	Като	орис,	сполетяла	това,	или	онова	семейство.	
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Трагедията	остава	между	четирите	му	стени	и	се	приема	философски	—	
така	било	писано.	Държавният	апарат,	„чиновниците“,	е	представен	от	
учителите,	съдебните	служители,	полицейския	пристав,	духовенството.	
Те	са	друга	планета	—	платена	и	сигурна	в	правата	си.	Градчето	се	пълни	
с	македонски	бежанци.	Разказите	за	турските	безчинства	и	солунските	
атентатори	връщат	спомените	назад	—	към	Левски	и	нявгашните	пре-
досвобожденски	идеали.	В	споровете	из	кафенетата	се	цитира	Дарвин	с	
невероятното	твърдение	за	произхода	на	човека.	Русофилството	се	оли-
цетворява	с	Лев	Толстой,	а	западната	култура	поражда	„учени“	спорове	
върху	значението	на	папата	и	римския	католицизъм.	Животът	привидно	
върви	все	още	равен.	По-възрастните	вдигат	сватби,	младите	усещат	
първи	любовни	трепети,	а	техническият	прогрес	опъва	първия	прожек-
ционен	екран	и	първата	грамофонна	плоча	изумява	недоверчивите	слуша-
тели.	Градчето	е	умален	модел	на	България,	в	която	осъществяват	сблъ-
сък	познатото	от	време	оно	и	капитализирането	на	човешките	отноше-
ния.	Той	илюстрира	как	страната	постепенно	се	отърсва	от	рухото	на	
ориенталщината,	без	да	е	готова,	все	още,	да	приеме	манталитета	на	
ясните	капиталистически	закони.	В	които	правоимащи	са	единствено	
собствениците	на	пари,	на	фабрики,	складове,	банки.	Стипоне	се	люшка	
между	старо	и	ново	и	сякаш	времето	постепенно	отмива	прежните	по-
коления	от	страниците.	Те	остават	в	своя	свят,	прилични	на	черно-бели	
снимки	в	пожълтял	албум.	Непотребни	дори	за	спомена	за	потомците,	
защото	времето	бездушно	ги	тласка	напред.	За	да	намерят	верния	си	път	
напред	в	годините.	За	Минко	той	минава	през	банката	и	лесничейството.	
През	несподеления	копнеж	към	Гюлфер	и	примамливата	отрова,	изповяд-
вана	от	богатите.	Двете	следващи	книги	от	сагата:	„Нови	хора“	и	„Чер-
вена	заря“,	минават	под	знака	на	лутането	и	себепознанието.	Тематич-
но	напомнят	скачени	съдове	и	в	тяхното	взаимно	преливащо	се	повест-
вование	Минин	постепенно	съзрява.	Започва	да	разбира,	че	животът	е	
многообразен,	 понякога	 —	трудно	предсказуем.	Пребиваванията	 в	 село	
Гюлкьой,	в	Пловдив,	Рудан,	София...	освобождават	младия	човек	от	редица	
илюзии,	за	да	го	залеят	с	други.	Житейският	театър	извежда	на	преден	
план	банкера	Карапанчев,	тютюноработничката	Стрема,	синдикалния	
активист	Алипи	Метишев	и	галерия	от	фабриканти.	Всеки	персонаж	е	
подчинен	на	лична	орбита,	в	която	се	развива	и	търси	допирни	точки	с	
близки	нему	образи.	Но	те	могат	да	бъдат	открити	—	при	работниците	
—	във	вече	оформилия	се	професионален	колективизъм.	При	имащите	ико-
номическа	и	политическа	власт	—	в	дистанцирана	прослойка,	трудно	до-
пускаща	„външен“	човек.	В	разнородния	конгломерат	от	епизодични	обра-
зи,	характери,	убеждения	и	стремежи,	Белев	запечатва	манталитета	на	
цяла	една	епоха.	Нека	я	наречем	съвсем	условно	„предвоенна“.	България	се	
развива	и	преобразява.	Тя	продължава	да	е	„селска“,	но	със	сериозно	по	брой	
фабрично	работничество.	Което	трябва	да	се	научи	да	оцелява	в	рамките	
на	колективността.	На	взаимното	доверие	и	на	разтваряне	на	лично-
стното	„аз“	в	общия	силует	на	експлоатираната	маса.	Своя	нов	начин	на	
живот	търси	и	потокът	от	македонски	бежанци.	Те	не	се	задоволяват	
само	с	работа	и	хляб	—	спомените	и	страданията	са	твърде	пресни,	а	
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чети	непрестанно	минават	от	двете	страни	на	границата.	Кове	се	тъж-
ната	история	на	част	от	българското	население:	останало	в	пределите	
на	Македония,	или	принудено	да	емигрира	заради	физическото	си	оцеля-
ване.	Твърде	мътна	е	политическата	картина	и	у	нас.	Разказът	на	Гьон-
чо	Белев	за	комуната	в	Рудан	подсказва	за	събуждане	в	част	от	хората	и	
стремеж	да	защитят	вече	не	само	личните,	а	и	общите	си	граждански	
интереси:	нещо	мимолетно	като	факт,	но	твърде	красиво	на	фона	на	явни	
беззакония	и	неконтролируеми	икономически	апетити.	В	този	водовъртеж	
учителството	има	свои	самостоятелни	задачи:	да	буди	местните	люде	
за	истините	в	живота	—	както	у	нас,	така	и	в	европейския	политически	
водовъртеж.	Самото	 учителство	не	 е	 еднородно	нито	като	 социален	
състав,	нито	в	политическите	си	позиции.	Но	знае,	че	мястото	му	не	е	
само	в	класната	стая,	а	повече	сред	хората.	В	това	е	голямата	му	заслу-
га	от	Възраждането	насам.	Минко	Минин	има	лична	възможност	да	оце-
ни	делата	на	тези	често	объхтани	от	живота	просветители.	Да	разбере,	
че	спойка	между	тях	не	е	възможна,	защото	личното	и	общественото	
невинаги	се	преплитат	в	съзнанието	им.	Че	много	често	материалното,	
съчетано	с	тих	и	охолен	бит,	надделява.	Това	са	мимолетни,	незапомня-
щи	се	фигури.	Събирателен	образ	за	прогресивното	учителство	и	техен	
антипод	е	даскалицата	Загорска	—	грубовата,	откровена,	наподобяваща	
народен	трибун,	способен	да	разпали	масите	и	да	ги	поведе	в	защита	на	
интересите	им.	Близък	до	нея	е	Боян	Иванов	—	бъдещ	македонски	войвода,	
не	по-малко	жертвен	и	всеотдаен.	Мащабният	разказ	в	„Панорама	на	една	
епоха“	прилича	на	нива	от	безброй	човеци,	едни	в	ролята	на	плодни	създа-
ния,	а	други	—	на	отровна	плевел.	Няма	как	да	бъде	иначе	—	епохата	на	
Фердинанд,	ако	можем	да	говорим	за	такава,	е	време	на	политически	и	
социални	противоречия.	Време	на	социално	нагнетяване,	което	ще	избух-
не.	И	едновременно:	това	са	години	на	пречист	патриотизъм	в	защита	
на	 останалото	 извън	 страната	 българско	 население.	 Съвсем	 условно	
„Панорама...“,	в	подбора	на	теми,	е	съградена	от	три	части	—	за	България,	
за	Македония	и	 в	 кулминация	—	 за	Балканската	война.	Преосмислена	в	
книга	четвърта:	„Към	прелом“.	Тук	откриваме	един	друг	Минко	Минин	
—	сравнително	изграден	като	личност,	част	от	интелектуалната	среда	
на	журналистическото	поприще	във	вестник	„Буря“.	И	по-късно:	военен	
кореспондент	по	бойните	полета,	пряк	наблюдател	на	героизъм,	на	звер-
ства,	холерни	лагери	и	човешка	саможертва.	„Мисля	не	е	излишно	да	при-
бавя	—	уточнява	в	поясненията	си	Белев	—	аз	съвсем	не	исках	да	дам	вой-
ната	сама	по	себе	си,	а	повече	политическата	обстановка,	предпостав-
ките	и	въздействието	Ј.	Що	се	отнася	до	сраженията,	те	не	са	автен-
тични.	Аз	не	съм	стратег	и	не	смятах	за	уместно	да	използувам	военни-
те	реляции,	които	имах	на	ръка.	Намерението	ми	беше	с	художествени	
средства	да	създам	у	читателя	представа	за	тогавашната	война	въобще“.

Сагата-четирилогия	почти	не	може	да	се	преразкаже.	Читателят	
навлиза	във	време,	което	днес	изглежда	отдалечено	и	някак	встрани	от	
силуета	на	съвременна	България.	Но	само	по	себе	си	то	продължава	да	
бъде	актуално,	защото	е	панорама	за	градежа	на	нова	тогава	държава.	В	
нея	се	извършва	разслоение	между	града	и	селото	—	чрез	поминъка,	соци-
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алната	преориентация	на	хората	и	политическите	задачи.	Изповядвани	
от	царисти,	социалисти	—	широки	и	тесни,	от	антисемити	и	създаващи	
се	една	след	друга	партии.	Готови	да	запълнят	с	лозунгите	си	шарената	
още	 гражданска	пирамида.	 „Шарена“	 е	 и	 картината	на	 духовността:	
руските	идеи	и	западноевропейският	консерватизъм	пускат	корени	в	не	
по-малко	консервативната	почва	на	българската	народопсихология.	При-
знателността	към	Русия	е	много	силна,	пресни	са	спомените	от	Освобо-
дителната	война	и	Сан	Стефанския	мирен	договор.	Затова	са	разбираеми	
надеждите,	че	тя	отново	ще	впрегне	военната	си	мощ	срещу	тегобите	
на	населението	в	Македония.	Турция	си	остава	традиционен	враг	и	мне-
нието	за	война	измества	от	общественото	съзнание	алтернативата	за	
Балканска	федерация.	Днес	знаем	волята	на	историята	след	описаните	
събития,	след	недалновидните	решения	на	Фердинанд	в	мегаломанското	
му	управление.	Но	до	Първата	национална	катастрофа	е	още	далече.	Сега	
населението	трябва	да	бъде	впрегнато	в	барутни	делници,	свиквайки	и	с	
мисълта,	че	бъдещите	жертви	са	оправдани	в	името	на	висш	идеал.	Тази	
ранна	България,	преди	и	по	време	на	войната,	е	врящ	купел	от	страсти,	от	
разделение	и	очаквано	социално	разделение.	Някогашното	чорбаджийство,	
гордо	с	хаджилъка	си,	неусетно	отстъпва	пред	банковия	и	фабричен	капи-
тал,	комуто	трябва	простор	за	утвърждаване	и	оцеляване	в	условията	
на	дива	конкуренция.	Той	прелива	извън	местните	граници,	съюзява	се	с	
равностойни	финансови	структури	и	дава	ново	лице	на	стопанската	ни	
картина.	В	нея	има	място	и	за	други	—	за	безимотните	маси,	които	бър-
зо	се	пролетаризират	и	също	търсят	път	за	оцеляването	си.	Отначало	
инстинктивно-индивидуално,	докато	дойде	прозрението	за	колективния	
стачен	отпор.	По	страниците	се	появяват	Георги	Димитров	и	Васил	Ко-
ларов:	нов	тип	политици,	носители	на	взривна	идеология.	Те	проверяват	
верността	Ј	в	схватки	с	официалната	държава	и	така	онагледяват	ней-
ната	актуалност	пред	работничеството.	Вече	няма	място	за	кабинетно	
мъдруване	какво	да	се	прави.	Уличните	стълкновения	сами	коват	закони	за	
отпор	и	сами	посочват	водачите	си.	Либералната	интелигенция	е	съпри-
частна	към	бунта	на	мравките,	но	предимно	на	думи.	Защото	в	делнични	
условия	пролетарската	маса	Ј	е	почти	непозната,	дори	плашеща.	В	„Пано-
рама	на	една	епоха“	тя	е	носител	най-вече	на	съчувствие.	Същото,	което	
е	отправяно	многократно	и	към	раите	в	Македония.	Страдащи	от	бейове	
и	чорбаджии,	но	и	от	взаимната	ненавист	между	върховисти	и	федера-
листи.	Над	всички	в	страдалната	земя	се	издига	делото	на	Стариот,	но	
типично	нашенската	несговорчивост	взема	жертви	дори	без	намесата	на	
врага.	Идеята	за	война,	взета	в	двореца	на	Кобурга,	има	скрит	подтекст	
—	много	от	наболелите	проблеми	да	се	решат	на	бойното	поле.	Където	
политическите,	социалните	и	пр.	различия	ще	отстъпят	пред	общата	
идея	за	освобождението	на	братята-македонци.	А	след	последните	побед-
ни	залпове	по-лесно	ще	се	сложи	ред	и	в	домашните	работи	на	България...

На	този	фон	разказва	живота	си	Минко	Минин	—	нявгашно	наивно	
дете	от	Стипоне	и	настоящ	представител	на	столичната	интелиген-
ция.	Останал	чист	и	непокварен	в	безбройните	си	митарства.	Но	непре-
върнал	се,	както	читателят	очаква	в	стъпаловидния	градеж	на	сагата,	
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в	идеологическа	икона.	Продължава	да	бъде	несъвършена	личност,	пред	
която	времето	отваря	нови	и	нови	врати.	Показва	различни	начини	на	
съществуване.	Позволява	му	да	се	докосне	до	богатата	трапеза	на	„ви-
сшето“	общество	и	до	празната	софра	в	крайните	квартали.	Минин	не	е	
подготвен	за	изненадите	на	живота,	защото	самият	живот	не	го	допуска	
до	подходящ	старт	в	неизбродните	си	дебри.	В	броеницата	на	годините	
от	кафеджийче,	през	банката,	в	лесничейството	на	Рудан...	до	журналист	
и	военен	кореспондент,	той	непрестанно	се	самоизгражда.	В	епохата	си	
Минко	Минин	е	обикновен	човек,	който	търси	своето	място	в	граждан-
ската	пирамида.	Амбицията	му	е	равнозначна	на	поредното	уволнение	и	
на	крещящата	потребност	от	работа.	Той	е	представител	на	будната	
селска	низина,	 изпълваща	от	немай	къде	 градските	площади,	 гладна	и	
злобно-обнадеждена,	че	и	на	тях	ще	излезе	късметът.	Тази	тълпа,	вече	
простила	се	с	продадените	ниви	и	родното	поле,	се	влива	в	суровото	тес-
то	на	наемното	работничество.	Тръгнало	към	вътрешна	класова	спойка,	
но	все	още	будено,	просвещавано	и	организирано	от	тесните	социалисти.	
Всички	тези	тъмни,	измъчени	люде	негласно,	неусетно	ще	се	разделят	
на	две.	За	едните	осигуреният	дневен	хляб	всецяло	изпълва	смисъла	на	
живота	и	те	не	търсят	нищо	друго.	Отговор	на	страданията	им	е	па-
сивната	съпротива	и	удобното	непротивене	на	злото.	Другите	прозират,	
че	имотната	прослойка	властва	върху	хляба	им,	върху	утрешния	им	ден,	
върху	децата	им	и	върху	правото	да	се	наричат	човеци.	Те	са	по-висше,	
мислещо	стъпало	в	градежа	на	социалната	низина,	гледащо	света	с	отво-
рени	очи.	Такъв	е	и	Минко	Минин.	Дружбата	му	със	селското	учителство,	
с	македонски	харамии	и	столични	несретници	постепенно	осветяват	деня	
му	с	редица	житейски	истини.	Че	обществото	е	несъвършено,	изтъка-
но	от	добро	и	зло.	И	който	прави	зло,	очевидно	се	подрежда	по-добре	от	
другите,	решили	да	живеят	честно	и	праведно.	Че	между	едните	и	дру-
гите	стои	репресивен	държавен	апарат,	а	самата	държава	принадлежи	
само	на	царя,	дворцовата	камарила,	едрите	финансисти	и	фабриканти.	
Голяма	школа	за	самоопределение	при	Минин	е	и	журналистическото	му	
поприще,	защото	може	да	изразява	лично	мнение.	Минин	не	достига	до	
ясно	изразени	политически	позиции.	Преживял	е	много,	но	в	„Панорама...“	
остава	по	средата	на	авторовия	художествен	замисъл.	Сам	Гьончо	Белев	
е	заявявал	решението	си	да	я	продължи	с	описание	на	Първата	световна	
война,	на	Октомврийската	революция	и	т.н.,	но	не	е	успял.	Затова	самата	
четирилогия	изглежда	странно	недоизказана	в	подбора	на	историческия	
си	обхват.	Всички	герои,	дори	най-ярките,	в	лицето	на	Данчо	бабин	Сусин,	
Мито	Ачкакански,	Стрема,	Алипи	Метишев,	македонският	революционер	
Димо	Димов-Будин,	Калина,	Гоце,	Мила	Михайлова,	Димка,	албанецът	Кацо-
ри,	са	моментни	снимки	на	разказа.	Минко	Минин	е	обединяващ	социален	
и	идейно-естетически	център.	Осветяващ	в	книгите	първо	монологично,	
а	после	от	трето	лице,	съвременните	му	време	и	нрави.	Едновременно	
автобиографичен	и	събирателен	образ	на	понятието	„народ“	в	епоха	на	
безогледно	натрупване	на	капитали.	Време,	много	напомнящо	за	действи-
телността	в	България	след	политическия	вододел	на	1989	г.	Което	доказва,	
че	историята	периодично	се	повтаря	и	уж	с	ново	лице	припомня	стари	
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поуки,	платени	с	неизброими	разбити	съдби	и	неосъществени	стремления.	
Днес	„Панорама	на	една	епоха“,	като	илюстрация	на	т.н.	„работническа	
книжнина“,	изглежда	тромава:	мудно	разгръщаща	сюжетната	сцена	и	от-
живяла	времето	си.	Тя	има	познавателна	стойност	за	цялото	творчество	
на	Гьончо	Белев	и	за	актуалните	граждански	проблеми,	които	го	вълнуват.	
От	този	ъгъл	на	разсъждения	и	оценъчност	тя	несъмнено	има	свое	място	
в	българската	литературна	история.	В	народната	памет	също,	щом	днес	
националната	ни	идентичност	се	продава	от	отделни	нашенци	в	името	
на	криворазбрана	европеизация	и	„сверка“	със	света.	Без	да	проумяват,	
че	този	път	е	само	за	равнопоставени	народи.	А	не	за	христопродавци,	
попаднали	случайно	по	върховете	на	държавата...

Геîрãè Аíàсòàсîâ • Грàфèêà
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ЛИРИЧНО ВЪЗПОМИНАНИЕ

Ася Троянова 
(1980 — 2000)

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *
Кîãàòî âсè÷êî çàãóáè реàëíèя сìèсúë
è ìîяòà сòàя еäèíсòâеíà сâеòè âúâ ìрàêà,
ëóíàòà ïîêàçâà ìè ïúòя еäèí
â áеçìúëâíàòà òèшèíà íà íîщòà.
Аç òрúãâàì ïî íеãî è âëèçàì
â сâеòà íà ïîеçèяòà.
                                                 1996

* * *
    На Дони

Нежíè, öúфíàëè êàòî ïàìóê,
îáëàöè се íèжàò ïî íеáеòî
è ïрîìеíяò фîрìèòе сè òе
íяêàê íеóсеòíî.
В òяõ жèâее сòрàííà ìóçèêà — 
íеâèäèìà çà õîрà îò çеìяòà,
êîяòî ïрúсêà сâîèòе çâóöè шàреíî
è âсè÷êî ïрîöúфòяâà.
Неáеòî сяêàш ïее. Тè сúс íеãî.
И ïрèêàçêè сúс ïесíèòе рàçêàçâà,
à âяòúр íеïреìеííî ãè äîíàся è äî ìеí.
Чóâàì ãè сеãà.
Аç òàì жèâея сúщî â сèíеâàòà,
среä öúфíàëèòе рîçè íà íеáеòî — 
еäèíсòâеíè сúс ìèрèсà íà äúжä.
Исêàш ëè äà äîéäеш äà ãè âèäèш?
                                                         1995
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ЛЮБОПИТСТВО

Ìîяòà âярà çà âе÷íîсò ïрîãíè,
êîãàòî íеáеòî сòàíà îëîâíî
è ïîçëàòàòà íà âсè÷êè çâеçäè
се ïреâúрíà â áрîíç èçâеäíúж.
Те íàòежàâàò...
Бàâíî ïàäàò еäíà ïî еäíà...
Всеêè ìîìеíò î÷àêâàì íеáеòî äà рóõíе...
Всúщíîсò, êàêâî ëè èìà çàä íеãî?
Тàêà ìè се èсêà äà âèäя...
                                                  1995

* * *  

Ìе÷òèòе ìе сëеäâàò,
âìесòî àç äà сëеäâàì ìе÷òèòе сè.
Сâеòúò îсòàíàë çàä ìеí — 
îсòàряë è íèщîжеí сеãà е,
à òîëêîâà õèëàâ се ïер÷è...
Дàëè сëúíöе ще ãреéíе îòíîâî?!
Ще сòîïëè ëè íяêîãà òàçè ïóсòà çеìя?!
И òеá îòäàâíà òе íяìà — 
òè сè â îòâúäíîòî.
Кàêâî ïрàâя òóêà сàìà?!
Сòóäеíè çеíèöè срещàò î÷èòе ìè.
Беçëè÷íè, áеçìúëâíè, ïрîíèçâàò íîщòà.
И ïèяò îò íеéíàòà сèëà áеç÷óâсòâеíî...
Оò ìîяòà сúщî...
Нî àç óïîрèòî òúрïя.
Не èсêàì äà ÷àêàì
òîëêîâà áúрçî сìúрòòà.
Аç ïрîсòî жèâея... сàìà...!
                                                        1995 

* * *

Ще ìе ïîãúëíе с öяëàòà сè ïèщíîсò
áîãàòсòâîòî íà òâîя ãëàс.
Пî áóçèòе óсеòèõ èсòèíà äà се рàçсòèëà — 
ïрèеëà фîрìàòà íà есеííè сúëçè.
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И íèшêè îò среáрî çàïëèòà â òяõ
íесеêâàщèяò сìяõ îò òâîя ïîãëеä.
Оáãрúщà ìе с öяëàòà сè ïèщíîсò
áîãàòсòâîòî íà òâîя ãëàс.
Прèòèõíàëà сúì â íежíîсò è сìóòеíà.
                                                     1998

Геîрãè Аíàсòàсîâ • Грàфèêà
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БЪЛГАРСКА НАУЧНА ФАНТАСТИКА

Асен Стоименов

БЪЛГАРСКАТА  
ФАНТАСТИКА 
И „ФАНТАСТИВАЛ  
В ЕВРОПОЛИС“1

Когато	през	 1989	 г.	 настъпи	известният	преломен	момент	в	 бъл-
гарската	история,	се	оказа,	че	България	не	е	страна	на	дисидентите	и	
почти	няма	„литература	от	чекмеджето“,	която	да	се	публикува.	Фан-
тастиката	дълго	време	беше	използвала	езоповски	език,	бе	се	изразявала	
иносказателно	и	образите	на	героите	в	нея	бяха	съобразени	с	каноните	
на	застойния	реализъм.	Чисто	жанровото	писане	беше	рядкост	и	най-зна-
чимите	резултати	се	свързваха	с	прозаици	като	Павел	Вежинов,	Йордан	
Радичков	и	Емил	Манов,	които	се	подвизаваха	предимно	в	мейнстрийма.	
Настъпилият	хаос	освободи	мощно	книгопечатане,	в	което	долнопробна	
графомания	съжителстваше	с	талантливи	произведения	от	самиздата,	
създавани	през	предишните	години	от	автори,	чието	публикуване	бе	за-
държано	не	толкова	от	цензурата,	колкото	спъвано	от	конюнктурата	
на	соца.

От	друга	 страна,	продължаваха	да	пишат,	макар	и	 с	 отслабваща	
сила,	доайените	на	жанра	—	Любен	Дилов,	Атанас	Наковски,	Петър	Бобев,	
Величка	Настрадинова.	Наковски	например	създаде	роман,	в	който	раз-
мени	местата	на	хората	и	кучетата	и	се	възползва	от	възможностите,	
които	този	сюжетен	ход	даваше,	за	да	твори	социална	сатира.	Започна	
да	се	връчва	и	наградата	„Гравитон“,	като	неин	пръв	носител	през	1991	
година	стана	Агоп	Мелконян.	

През	периода	1970—1990	г.	в	България	активно	функционираха	десетки	
клубове	по	фантастика,	прогностика	и	евристика,	които	—	външно	маски-
рани	като	форми	на	художествена	самодейност	—	всъщност	реализираха	
професионалните	критерии	 за	научна	фантастика.	В	 издателствата	
„Народна	младеж“	 и	 „Отечество“	 от	 висотата	на	професионалния	 си	
статут	пренебрежително	ги	наблюдаваха	редактори,	които	не	само	не	
познаваха	 световната	фантастика,	 но	 и	 откровено	 скучаеха,	 докато	
съставят	поредиците	си	от	НФ	книги	единствено	по	препоръки	на	пре-

1 Фантастивал в Европолис. Антология. — Съставител Атанас П. Славов. Воде-
щи редактори: Александър Карапанчев и Калин М. Ненов. — Издание на Дружеството на 
българските фантасти „Тера Фантазия“ — София, 2018.
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водачи	от	своя	приятелски	кръг.	Изключение	правеше	само	варненската	
библиотека	„Галактика“,	подкрепена	от	сериозни	писатели.	

Неслучайно	първите	 сборници	от	млади	български	фантасти	пуб-
ликуваха	членовете	на	клуб	„Иван	Ефремов“	—	„Модели“	(1980)	и	„Модели	
2“	(1981),	а	по	техните	следи	издателство	„Народна	младеж“	възложи	на	
Агоп	Мелконян	„Фантастика	1“	(1985)	и	„Фантастика	2“	(1986),	които	бяха	
сравнително	добри	само	поради	интелигентността	на	съставителя.

И	тъй,	клубовете	за	фантастика	в	страната	бяха	подготвили	свои	
кадри.	Там	можеха	да	се	видят	любители,	но	и	творци	със	собствен	но-
ваторски	почерк	и	идеи.	Някои	пишещи	просто	си	спретнаха	собствени	
малки	издателски	къщи	и	започнаха	да	пускат	както	свои,	така	и	задър-
жани	с	години	преводни	текстове.	Само	за	периода	1990—2000	г.	излязоха	
приблизително	над	сто	и	десет	фантастични	книги	родно	производство	
от	над	шестдесет	автори.	Особено	 важна	роля	 за	раздвижването	на	
пазара	изигра	появата	на	издателства	като	„Орфия“,	„Аргус“,	„Камея“	
и	„Офир“.	Например	през	1991-ва	излезе	сборник	на	„Орфия“	с	нова	българ-
ска	фантастика,	който	включваше	десетима	участници.	Впоследствие	
всеки	 от	тях	 съдаде	 още	талантливи	произведения	и	това	 доведе	 до	
отприщването	на	истинска	обновителна	вълна.	На	единия	Ј	край	беше	
развлекателното	 четиво	 с	 динамичен	 сюжет	и	щипка	 хаплив	 хумор	
(Христо	Пощаков,	„Дежурство	на	Титан“	и	Андрея	Илиев,	„Реваншът	на	
Тангра“),	на	другия	—	философски	задълбоченото	и	изящно	стилизирано	
писане	(Иван	Мариновски,	„Космосът	да	ти	е	на	помощ,	Александър“).	
Едно	от	най-сполучливите	произведения	на	митологична	основа	бе	„Ирка-
ла,	страната	на	мъртвите“	от	рок	музиканта	и	кинаджия	Вал	Тодоров,	
който	обаче	скоро	емигрира	в	САЩ.	В	областта	на	социалната	сатира	
успешно	се	справяше	Николай	Светлев	с	„Всичкият	блясък	на	Злото“	и	
„Приказка	за	непобедимото	Добро“,	като	ту	използваше	фолклорни	мо-
тиви	в	съвременен	контекст,	ту	хиперболизираше	и	иронизираше	паде-
нието	на	политическата	класа,	като	довеждаше	интригата	до	пълен	
абсурд.	Фантастични	елементи	съдържат	и	„Аз,	грешният	Иван“,	може	
би	най-сериозното	до	момента	произведение	на	Светлев,	посветено	на	
светеца	Иван	Рилски,	както	и	авангардното	четиво	„Възкръсването	на	
Крали	Марко“.	

В	подобен	ключ,	с	много	постмодерни	елементи,	твореше	и	Алек	
Попов	(„Пътят	към	Сиракуза“,	„Зелевият	цикъл“,	„Ниво	за	напреднали“).	
Особено	внушително	произведение	бе	епическото	платно	 „Десетият	
праведник“	от	Любомир	Николов	—	автор,	излязъл	от	феновските	сре-
ди	и	отлично	познаващ	техния	вкус	и	интереси.	Един	от	най-добрите	
стилисти	и	клубни	автори,	Александър	Карапанчев,	подир	дългогодиш-
на	работа	в	различни	издателства	успя	да	види	отпечатани	част	от	
писаните	си	в	продължение	на	три	десетилетия	разкази	едва	през	2002	
година,	когато	на	бял	свят	изскочи	прекрасният	му	сборник	„В	епохата	
на	Унимо“.	

Подобен	бе	случаят	и	с	дългогодишния	двигател	на	фендъма	Атанас	
П.	Славов,	който	демонстрира	в	романа	си	„Психопрограмираният“	съ-
четание	на	високо	художествено	ниво	с	редки	за	родната	литература	
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позитивни	идеи	 в	 областта	на	 социалното	инженерство.	Действието	
се	развива	на	планета,	населена	с	почти	неотличими	от	хората	хумано-
иди,	с	известни	разлики,	а	поради	отсъствие	на	нефт	технологиите	са	
построени	върху	парни	турбини.

Главният	герой	е	млад	пилот,	който	участва	в	първите	изпитания	
на	местна	атомна	бомба.	Това,	което	жителите	на	тази	планета	обаче	
не	знаят,	е	фактът,	че	изобилието	на	тритий	в	океанската	им	вода	би	
превърнало	първия	воден	ядрен	взрив	в	край	на	света!

Съседна	високоразвита	нехуманоидна	цивилизация	е	открила	този	
тревожен	факт	и	е	поканила	земните	си	колеги	да	се	намесят.	Но	Земя-
та	е	много	далеч	и	е	възможна	само	транслация	на	съзнанието	на	човек	
социотехник.	На	пръв	поглед	„Психопрограмираният“	изглежда	подобен	
на	„Обитаемият	остров“	от	братя	Стругацки,	ала	това	е	само	външно	—	
тук	главният	герой	е	подложен	на	въздействието	на	една	„психоматрица“,	
изпратена	от	далечната	Земя.	Тя	променя	житейския	му	път	и	поставя	
въпроса	доколко	истински	са	мотивите	на	масовия	човек,	който	също	е	
„програмиран“	от	социалните	механизми.

Първите	романи	на	отрасналия	в	Русия	Николай	Теллалов,	„Да	пробу-
диш	драконче“	и	„Царска	заръка“,	изобилстваха	от	прабългарски	митоло-
гични	елементи	и	фолклор,	поради	което	гравитираха	повече	към	фентъ-
зито.	Но	още	третият	роман	на	младия	автор,	„Пълноземие“,	разсея	тези	
илюзии	—	Теллалов	бе	почнал	амбициозен	НФ	цикъл	със	собствена	вселена.	
Оказа	се,	че	всички	митологични	герои	и	технологии	имат	своето	науч-
нофантастично	обяснение	и	следват	цялостна	рационална	логика,	която	
напълно	се	разгръща	едва	в	четвъртия	роман,	„Слънце	недосегаемо“.	Меж-
дувременно	този	автор	зарадва	читателите	и	с	уникалната	история	„10	
на	минус	9-та“	—	същинска	технологична	поема	за	предстоящата	драма	
на	свободния	хомо	сапиенс.	Теллалов	си	остава	страстен	разказвач	на	чо-
вешки	чувства.	В	случая	това	са	чувствата	на	един	„исторически	случил	
се	човек“	—	нашенец,	който	е	застигнат	от	нанотехнологията,	поел	е	в	
себе	си	нейните	възможности	и	е	започнал	да	се	учи	да	взема	решенията,	
характерни	за	самосъздаващ	се	индивид.	

Мартин	Петков	дебютира	като	фантаст	в	началото	на	нулевите	
години.	Отначало	в	списание	„Тера	фантастика“,	по-късно	и	в	алманаха	
ФАНТАSTIKA.	Дебютната	му	книга	е	„Те	не	вярват	в	приказки“,	където	
едноименната	повест	веднага	направи	впечатление	и	му	донесе	тит-
лата	„Майстор	на	социалната	фантастика“.	В	нея	той	предложи	една	
оригинална	интерпретация	на	приказката	за	Хамелнския	свирач,	нало-
жена	върху	българската	политическа	реалност,	която	го	разкри	като	
автентичен	продължител	на	традицията	на	братя	Стругацки.	Израз	
на	това	му	самоопределение	е	ярката	статия	„От	хищните	вещи	до	
обременени	със	зло,	или	за	трудността	да	бъдеш	човек“,	излязла	в	специа-
лизирания	сборник	„Непознатите	Стругацки“.	В	предстоящата	книга	на	
Мартин	Петков	„Отвъд	вратите	на	космоса“	човешката	цивилизация	
е	осъществила	успешна	експанзия	из	галактиката,	ала	героят	узнава	
дълго	скривана	тайна:	този	успех	се	дължи	на	намерени	технологии-ар-
тефакти	от	древни	култури,	така	че	човечеството	незаслужено	заселва	
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планетите	—	то	не	е	морално	готово	за	това	и	само	разпространява	из	
вселената	грешките	си...

Дружеството	на	българските	фантасти	„Тера	Фантазия“	е	юридиче-
ски	факт	от	края	на	2009	година,	но	в	него	членуват	писатели,	художници,	
преводачи,	 съставители,	музиканти	и	киноведи,	които	чрез	 самодейни	
клубове	десетилетия	наред	са	се	борили	за	достойното	представяне	на	
фантастиката	в	авторство	и	в	превод	у	нас.	

В	 секцията	 „Съставители	 и	 библиографи“	 влизат	писатели	 и	 ре-
дактори,	подготвили	издаването	на	поредици	и	антологии,	предлагащи	
най-добрите	образци	на	жанра.	Тази	секция	поддържа	онлайн	енциклопе-
дията	http://bgf.zavinagi.org/.	Библиографът	Георги	Недялков	сканира	и	
върна	в	публикационното	пространство	над	4000	фантастични	разказа,	
поместени	през	годините	в	множество	вестници	и	списания.	Излязоха	
юбилейните	сборници	„Лемтернет“,	„Калвино.net“	и	„Измерения	и	моде-
ли“,	плюс	уникалната	международна	антология	с	фантастична	поезия	
„Фантастихия“	—	и	четирите	съставени	от	Атанас	П.	Славов	и	Алек-
сандър	Карапанчев.

В	секцията	„Преводачи“	не	само	са	преведени	над	400	книги	от	светов-
ни	имена,	но	и	се	разгръща	мащабна	работа	по	превеждане	на	български	
творби	на	английски	и	руски	език.	Вече	се	появиха	десетки	разкази	от	наши	
фантасти	в	англоезични	списания	и	предстои	издаването	на	антология	
от	БГ	автори	на	руски.

В	секцията	„Писатели“	са	обединени	около	30	човека,	създали	общо	
над	120	книги.

Печатен	орган	на	Дружеството,	а	и	главна	публикационна	територия	
за	членовете	му	стана	алманахът	ФАНТАSTIKA,	който	от	2008	година	до	
сега	е	излизал	10	пъти	в	обем	300-500	страници	—	една	фантастична	ал-
тернатива	на	дебелото	списание	„Съвременник“.	На	европейския	конвент	
през	пролетта	на	2015	г.	алманахът	получи	титлата	Best	Magazine	за	
най-добро	периодично	издание	в	Европа!

През	далечната	1991-ва,	когато	написахме	предговора	на	сборника	
„Нова	българска	фантастика	̀ 91“	ЕТО	НИ,	ПРЕД	ВАС	СМЕ!,	си	мислехме,	
че	започва	епохата	на	новите	възможности	в	издаването,	че	за	младите	
(тогава)	писатели	фантасти	се	отварят	други	хоризонти	и	т.н.	

И	почти	всеки	от	участниците	в	тази	антология	разгърна	своите	
заложби.	Христо	Пощаков	по-късно	издаде	дузина	собствени	книги	(някои	
от	които	на	испански	и	руски);	Александър	Карапанчев	публикува	няколко	
авторски	сборника,	а	като	редактор	и	съставител	„причини	случването“	
на	десетки	и	десетки	наши	и	преводни	книги	в	издателствата	„Аргус“, 
„ЕГИ“	и	др.;	Елена	Павлова	пък	заслужено	получи	званието	„Гранд-дамата	
на	българските	книги-игри“,	създавайки	повече	от	25	такива,	както	и	десе-
тина	тома	с	романи,	повести	и	разкази	в	жанровете	НФ,	хорър	и	фентъзи.	
Светослав	Николов	и	Иван	Н.	Хаджиев	написаха	нови	ярки	творби,	а	Янчо	
Чолаков	със	своите	шест	авторски	книги	си	спечели	приза	„Майстор	на	
авангардната	фантастика“,	докато	Алек	Попов	(да,	Алек	също	дебюти-
ра	книжовно	в	нашия	сборник!)...	—	е,	всички	знаят	кой	е	днес	А.	Попов	на	
литературната	сцена.
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Неслучайно	доайенът	Любен	Дилов	написа	специална	статия	за	тая	
книга	 във	 вестник	 „Литературен	форум“	 и	 в	 личен	 разговор	 я	 нарече	
„рядко	концентриран	и	пълноценен	сборник“.	На	практика	той	остава	в	
историята	и	като	първата	ни	българска	фантастична	антология	през	
т.нар.	демократична	епоха.

Тогава	не	можехме	да	си	представим	лавината	на	луксозната	англо-
американска	шарения	от	фантасмагории,	която	ще	се	излее	на	родния	
пазар	и	ще	превърне	българското	авторово	име	в	нонсенс,	в	екзотична	
нелепица,	 асоциираща	 се	 с	 понятията	 „графомания	 и	 самиздат“	 или	
„художествена	 самонадейност“,	така	че	мнозина	 съотечественици	да	
пожелаят	англоезични	псевдоними.

Предложената	на	 вниманието	на	 българския	 читател	 антология	
ФАНТАСТИВАЛ	В	ЕВРОПОЛИС	е	своего	рода	визитна	картичка	на	ДБФ	
„Тера	Фантазия“.	27	писатели	фантасти,	публикували	множество	книги	
в	разни	издателства,	са	представени	тук	с	по	едно	произведение.	Между	
текстовете	можете	да	видите	30-ина	графики	на	наши	художници,	сред	
които	значителни	имена	като	изкуствоведа	от	„Българския	Лувър“	Ка-
лин	Николов,	поантилиста	Пламен	Семков,	преподавателите	по	графика	
Крикор	&	Мъгърдич	Касапян	и	др.	

Всеки	 от	писателите	 участва	 с	 разказ	 или	 новела,	 представящи	
литературния	му	стил	и	любим	кръг	от	идеи,	a	творбите	са	разполо-
жени	по	цялата	гама	на	литературния	спектър	—	от	хумористичната	
и	алтeрнативната	до	психологическата,	 социалната,	философската	и	
антиутопичната	фантастика.	Има	и	„редки	птици“	като	новелата	на	
поета	Красимир	Георгиев,	построена	върху	индийски	материал	и	пред-
ставляваща	истински	белетристичен	шедьовър.

		Или	да	вземем	бисера	„История	на	телевизионните	вируси“	на	Иван	
Попов,	кибернетик	от	Института	за	космически	изследвания.	Той	дебю-
тира	в	сборника	„Моделириум“	с	повестта	си	„Нашите	марковски	процеси“,	
където	иронизира	опитите	за	езиково	инженерство	на	родните	полити-
ци,	но	достигна	творческия	си	максимум	с	романа	„Хакери	на	човешките	
души“,	който	носи	белезите	на	киберпънка	и	турбореализма	и	може	да	се	
разглежда	като	„информационен	вирус,	целящ	да	зарази	съзнанието	на	
читателя	и	да	го	преустрои	по	някакъв	начин...“.	

Накрая	ето	още	няколко	думи	за	други	двама	автори	в	антологията.	
От	образа	на	една	идеализирана	България	тръгва	Георги	Малинов	в	

романа	„Орфеус	слиза	в	ада“.	Европа	е	обединена	от	християнството,	а	
пък	столицата	Ј	се	намира	в	златния	град	Плиска.	Но...	като	описва	своя	
блян	за	просперираща	България,	Малинов	не	забравя	да	ни	приземи,	при	
това	доста	болезнено.	Подобно	на	митичния	Орфей	от	легендата,	героят	
слиза	в	ада	и	се	оказва,	че	той	е	тук,	в	нашата	горчива	действителност...	
Много	силна	литература	са	и	повестите	на	същия	автор,	особено	„Вирт“,	
която	даде	заглавие	на	едноименен	сборник	и	е	забележителен	киберпън-
ков	текст.

В	романа	„Ортодокс“	на	Григор	Гачев,	носител	на	отличието	„Май-
стор	на	толерантното	бъдеще“,	е	разгърната	цяла	цивилизация	на	„то-
лерантния	егоизъм“,	където	индивидите,	постигнали	свръхмогъщество,	
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развиват	особен	вид	егоистична	загриженост	за	по-слабите	—	няма	какво	
да	изискват	от	тях,	освен	да	се	надяват	от	техните	редове	да	произля-
зат	нови	свръхмогъщи	индивиди;	вселената	е	безкрайна	и	място	има	за	
всички,	а	разумът	може	да	съществува	и	да	се	развива	само	чрез	диалог	
със	себеподобни...

	 	 Такава	 е	 пъстрата	панорама	на	 антологията	 „Фантастивал	 в	
Европолис“	—	първи	том	от	новата	планирана	поредица	„Съзвездие	BG“.	

Подобна	на	шарен	килим	е	и	картината	в	българската	литература	
на	въображението.	Тръгнала	от	народните	приказки,	преминала	през	оп-
итите	на	различни	социуми	да	я	интегрират	посредством	културата	си,	
в	началото	на	новото	хилядолетие	тя	някак	си	успява	да	отстои	своята	
самобитност,	като	взема	от	всички	онова,	което	Ј	е	необходимо,	но	съу-
мява	и	да	запази	един	неповторим	и	наистина	уникален	облик.
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ГЕНЕТИЧНА КОРЕКЦИЯ 
Научнофатастичен разказ

Дон	Пако	механично	избърса	следата	от	целувката	на	Милейди,	до-
като	проследяваше	с	поглед	как	тя	се	обръща	да	му	махне	с	ръка,	преди	
да	изчезне	в	тунела	към	самолета.

—	Хей!	—	дон	Пако	се	спусна	след	нея.	—	Това	беше	шега,	нали?	
На	пътя	му	 се	 изпречи	 строен	 офицер	 от	охраната.	Дон	Пако	 се	

сблъска	с	него	и	в	носа	го	удари	миризмата	на	остър	одеколон.	Не	беше	
неприятна.

—	Какво	желаете,	господине?
—	О,	нищо,	извинете.	Забравих	да	попитам...	няма	значение.
Полицаят	го	изгледа	подозрително.	Дон	Пако	се	обърна	и	се	затича	

към	мъжката	тоалетна,	искаше	час	по-скоро	да	провери	дали	всичко	си	
е	на	мястото.	Не	може	да	не	се	е	пошегувала,	мислеше	си	той,	докато	се	
блъскаше	в	забързаните	пътници,	не	може	да	не	е	шега...

*	*	*

Дон	Франсиско,	наричан	от	приятелите	дон	Пако,	а	от	враговете	
Пако	заради	ниския	си	ръст,	крачеше	бавно	и	по	собственото	си	мнение	—	
красиво,	през	тунела	от	самолета	към	чакалнята	на	летището	в	Буенос	
Айрес.	Пътниците	зад	него,	повечето	от	които	бързаха	за	своите	връзки,	
нервно	потропваха	и	се	опитваха	да	го	заобиколят,	но	той	умело	им	пре-
граждаше	пътя	с	кожената	си	чанта	и	не	остави	никой	да	го	изпревари	
до	самия	изход.

Там	го	посрещна	дългокрака	стюардеса,	поздрави	го	и	му	поиска	биле-
та.	Той	Ј	го	подаде,	без	да	я	погледне.	Тия	създания	от	кости,	тъмносини	
униформи	и	обувки	с	високи	токчета,	които	издигаха	бюстовете	им	до	
брадичката	на	дон	Пако,	го	вбесяваха	с	натруфената	си	недостъпност.	
Политика	на	авиокомпаниите.	Иначе	в	който	и	да	е	бар	всяка	от	тях	би	
се	обесила	на	врата	му	след	първия	знак	на	внимание.

Обаче	пътничките	не	се	подчиняваха	на	никакви	правила	и	дон	Пако	
ги	огледа	добре,	докато	стюардесата	сверяваше	името	му	със	списъка	
от	монитора.	Пейките	близо	до	вратата	бяха	безинтересни	—	там	се	
разполагаха	няколко	семейства	(не	че	това	щеше	да	спре	дон	Пако,	ако	
жената	 си	 струваше).	По-нататък	 се	 бе	 струпала	 групичка	тийней-
джърки.	Тесни	дънки,	къси	тениски	и	купчина	раници.	Дон	Пако	се	вгледа	
в	тях	с	око	на	естет.	Едно	от	момичетата	—	русо,	със	сини	очи	и	по	
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северняшки	бледа	кожа	на	лицето	—	показваше	на	останалите	снимки	
от	екранчето	на	цифровата	си	камера.	Приятелките	Ј	коментираха	
гръмогласно	и	се	смееха.

Дон	Пако	прецени,	че	са	твърде	млади,	за	да	представляват	достой-
но	забавление,	и	прехвърли	погледа	си	по-нататък,	но	тутакси	го	върна	
назад.	За	миг	момичетата	се	бяха	отместили	и	зад	тях	той	съзря	точно	
онова,	което	търсеше.

В	далечния	ъгъл	на	транзитната	зала	имаше	кафене.	От	ония,	които	
се	намират	на	което	и	да	е	летище	по	света	и	където	сервират	закуска	
по	всяко	време	на	денонощието.	Няколко	полупразни	маси,	скупчени	около	
стъклена	будка,	заредена	с	телешки	сандвичи,	кубински	пури	и	безброй	
бутилки	с	безвкусно	аржентинско	вино	на	безбожни	цени.	Рай	за	амери-
канските	туристи.

Там	седеше	Жена.	За	себе	си	дон	Пако	веднага	я	нарече	Милейди,	в	
нея	имаше	нещо	от	героинята	на	Дюма.	С	бяло	костюмче,	бели	обувки	и	
бяла	панделка,	стягаща	кестенявите	Ј	коси.	Масата	скриваше	нейния	
истински	ръст,	обаче	дон	Пако	я	видя	изведнъж	и	изцяло,	сякаш	внезапно	
се	открехна	третото	му	око	—	остра	брадичка,	стегнати	гърди,	които	
изпъваха	приятно	ризата	под	жакетчето	Ј,	плосък	корем	и	стройни	бедра.

Около	масата	Ј	стояха	три	празни	стола,	но	никой	не	смееше	да	
седне	при	нея.	Жената	излъчваше	самодостатъчност	и	цялост,	а	не-
брежният	жест,	с	който	остави	чашката	с	кафе,	казваше	на	околните	
„нямам	нужда	от	вас“	и	 „светът	е	тук	 за	мое	 удобство“.	Шумът	на	
препълнената	зала	не	я	достигаше,	хаосът	на	изнервените	пътници	не	
я	докосваше.	Жената	създаваше	около	себе	си	собствено	пространство.	
Също	както	дон	Пако.

Той	разруши	нейната	магия	с	едно	движение.	Придърпа	най-близкия	
от	празните	столове	и	вече	седнал,	попита:

—	Извинете,	може	ли?
Жената	се	усмихна	и	в	миг	пространствата	на	двамата	се	сляха.

*	*	*

—	Кафе	—	поръча	дон	Пако	на	сервитьорката.	Момичето	схвана	ситу-
ацията	за	миг	и	без	да	пророни	дума,	забърза	към	стъклената	си	будка.	
Част	от	съзнанието	на	дон	Пако	регистрира	реакцията	Ј	и	кимна	одобри-
телно	—	точно	така	трябваше	да	постъпи	една	наследница	на	поколения	
прислужнички.

—	Виждам,	че	и	вие	обичате	кафе	—	подхвана	той	на	английски.	—	Дълъг	
полет?

Милейди	го	дари	с	нова	усмивка.
—	Parlez-vous	franзais?	Habla	espaсol?	—	опита	с	няколко	други	езика	дон	

Пако.	—	Sprеchen	sie...
—	Английски	е	ОК	—	най-после	се	обади	тя	с	дълбок	чувствен	алт.	За	

кой	ли	път	дон	Пако	се	възхити	на	умението	си	да	избира	жени.
—	Как	е	кафето?
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Жената	завъртя	глава:	горе-долу.	Дон	Пако	знаеше	от	опит,	че	не	
бива	да	оставя	дълги	паузи	в	разговора,	и	продължи:

—	Тук	правят	хубаво	кафе.	Внасят	го	от	Еквадор.
Милейди	откъсна	очи	от	чашката	си	и	ги	насочи	към	него.	Погледът	

Ј	нито	се	съгласяваше,	нито	отричаше.
Обаче	оттук	нататък	разговорът	не	потръгна.	Дон	Пако	се	опита	

да	я	предразположи	с	обичайните	въпроси	за	времето	и	за	пътуването,	но	
жената	само	продължаваше	да	се	усмихва	и	да	отговаря	с	къси	изречения,	
а	когато	позагубил	малко	търпение,	той	я	попита	направо	къде	отива,	
тя	просто	махна	неопределено	с	ръка.

За	 да	излезе	 от	конфузната	 ситуация,	 дон	Пако	 заразказва	 весела	
история	от	последното	си	пътуване:

—	Тогава	летях	в	бизнес	класата.	До	мен	седеше	възрастен	господин,	
в	средата	на	шестдесетте,	плешив,	сякаш	през	целия	си	живот	не	е	имал	
нито	един	косъм	на	главата	си.	Едва	по-късно,	когато	дойдоха	да	ме	тър-
сят	от	ЦРУ,	разбрах,	че	това	е	американският	посланик.	За	беда,	човекът	
носеше	същата	чанта	като	моята...

Разбира	се,	това	никога	не	беше	се	случвало,	но	дон	Пако	бе	превър-
нал	разказа	за	смяната	на	чантите	в	къс	етюд,	достоен	за	който	и	да	е	
бродуейски	комедиант,	и	обикновено	успяваше	да	изтръгне	искрен	смях	
дори	от	най-сериозната	събеседничка.	Милейди	изобщо	спря	да	се	усмихва	
и	осъдително	присви	ъгълчетата	на	устните	си.

Дон	Пако	си	даваше	сметка,	че	през	двата	часа	между	полетите	не	
може	да	произлезе	нищо	повече	от	една	платонична	афера,	евентуално	
гарнирана	с	целувка	на	раздяла,	но	за	него	не	беше	важен	характерът	на	
аферата,	а	процесът	на	обладаването	на	събеседничката.	За	него	бе	важно,	
когато	в	края	на	разговора	се	сбогува	с	поредната	случайна	позната,	тя	
да	го	гледа	с	блеснали	очи	и	да	остави	ръката	си	в	неговата	няколко	мига	
по-дълго	от	общоприетото.

Тази	среща	не	се	развиваше	по	обичайния	сценарий.	От	време	на	вре-
ме	той	попадаше	на	подобни	фригидни	създания	—	колкото	и	да	се	мъчи	
един	мъж,	те	просто	не	са	способни	да	оценят	вниманието,	което	им	се	
посвещава.	Дон	Пако	взе	да	се	замисля	дали	да	не	си	намери	извинение	и	
да	я	зареже	сама	да	си	пие	изстиналото	кафе.

Сякаш	доловила	мислите	му,	Милейди	открито	погледна	своя	часовник	
и	за	пръв	път	от	началото	на	разговора	му	зададе	въпрос:

—	Извинете,	вие	четете	ли	фантастика?
—	Моля?!
—	Фантастика?	Научна	фантастика?
—	Да	—	побърза	да	се	съгласи	дон	Пако.	—	Всъщност	не.	Малко.
—	Сигурна	съм,	че	ще	е	достатъчно,	за	да	ме	разберете.
—	Ще	се	опитам	—	обеща	той.
—	Знаете	ли	какъв	е	главният	проблем	с	вашата	цивилизация?
—	С	нашата	цивилизация?	Имате	предвид	южноамериканската	кул-

тура?
Дон	Пако	долови	у	събеседничката	си	известно	колебание,	но	в	края	

на	краищата	тя	кимна	утвърдително.
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—	Ние	четем	съвсем	малко	фантастика	—	опита	се	да	бъде	духовит	
той.

—	Освен	това...
Дон	Пако	вдигна	безпомощно	рамене.	Крайно	време	беше	да	си	намери	

оправдание	и	да	се	отърве	от	тая	четяща	фантастика	феминистка.
—	Прекалено	много	„мачо“	има	във	вас.
—	В	кои	нас?
—	В	мъжете.	Прекалено	много	мачизмо.
Дон	Пако	вече	бе	разбрал,	че	сега	няма	да	има	блеснали	очи	и	задържане	

на	ръцете,	да	не	говорим	за	прощална	целувка.
—	На	някои	жени	това	им	харесва.
—	Прекалено	много	мъже	има	във	 вашата	цивилизация	—	продължи	

Милейди,	сякаш	не	го	беше	чула.	Погледът	Ј	се	зарея	из	залата,	ръцете	
Ј	започнаха	механично	да	ровят	из	бялата	ръчна	чантичка	и	извадиха	
оттам	билет	и	транзитна	карта.	—	Прекалено	много	жени...

—	Какво	лошо	има	в	това?	
—	Щом	 сте	 чели	малко	фантастика	 —	 отвърна	тя,	 —	 сигурно	ще	

разберете.	Представете	си,	че	вашата	цивилизация,	че	човечеството	е	
създадено.

—	Разбира	се,	от	Господ	Бог...
—	Не	—	възрази	разсеяно	Милейди,	докато	проверяваше	нещо	в	билета	

си.	—	От	нас.	Ние	сме	онова,	което	вие	наричате	свръхцивилизация.
Дон	Пако	вече	се	чудеше	кой	ли	я	е	пуснал	да	пътува	сама.	Хора	с	такива	

идеи	трябва	да	си	стоят	вкъщи,	в	бяла	стая	с	решетки	на	прозорците.
—	Само	 че	първоначалният	модел,	той	 беше	 с	 пъпкуване,	 се	 оказа	

нестабилен.	Положителна	обратна	връзка,	нали	разбирате?	Ето	защо	се	
получи	това	—	тя	махна	неопределено	с	билета,	който	все	още	се	нами-
раше	в	ръката	Ј.

—	Кое	„това“?	—	попита	дон	Пако,	заинтригуван	от	брътвежите	на	
лудата	си	събеседничка.

—	Двата	пола,	войните,	постоянната	борба	за	сексуално	надмощие.
—	И	какво	толкова?	Войните,	разбира	се,	са	зло,	но	всичко	останало...
—	...	е	просто	нерационално	използване	на	ресурсите.	Ниска	ефектив-

ност.	Разхищение.
Дон	Пако	не	сметна	за	необходимо	да	противоречи,	само	Ј	се	усмихна.	

Поне	беше	красива.
—	Има	начин	отклонението	да	се	ликвидира.	Малка	генетична	мани-

пулация.	Агентът	се	разпространява	по	контактен	път.	Резултатите	
са	налице	след	двадесет	минути	до	половин	час,	в	зависимост	от	теглото	
на	индивида.

Докато	казваше	това,	Милейди	отмести	своя	стол	назад	и	прехвър-
ли	чантичката	си	през	рамо.	Дон	Пако	си	каза,	че	няма	да	му	се	налага	
да	си	измисля	оправдание,	откачената	феминистка	сама	се	махаше	от	
главата	му.

После	тя	се	наведе	и	го	целуна	по	устните.	С	полуотворена	уста,	с	
остър	език,	който	Милейди	остави	да	се	наиграе	на	воля.

Дон	Пако	застина	с	чашка	в	ръка.	Страхуваше	се	да	не	разлее	кафето	
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върху	панталона	си,	да	не	подплаши	жената,	да	не	прекъсне	мига.	Оказа	
се,	че	тя	не	е	фригидна	в	края	на	краищата;	феминистките	също	са	жени	
и	искат	същото,	както	останалите.

Милейди	се	отдели	от	него	и	само	миг	по-късно	вече	подаваше	билета	
си	на	стюардесата.	А	в	устата	на	дон	Пако	остана	горчив	привкус,	като	
че	ли	току-що	беше	взел	лекарство	против	кашлица.	Обля	го	гореща	вълна,	
кръвта	му	закипя...	

Геîрãè Аíàсòàсîâ • Грàфèêà
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КРИТИЧЕСКИ ОТЗИВИ

Лалка Павлова

ДВЕ ПОЕТИЧНИ КНИГИ

СИÌФОНИЯТА НА СЪРЦЕТО 
В „ПРЕÌЪЛЧАВАНЕ НА ЗИÌАТА“ 
îò Вàëеíòèíà Рàäèíсêà  

Изкуството,	като	необходимост	от	изразяване	на	духовната	същ-
ност	на	човека,	полага	началото	на	своята	история	още	с	появата	на	
хомо	сапиенс	и	съпътства	цивилизационното	му	развитие	до	ден	дне-
шен,	 като	 всяко	 изкуство	подбира	най-подходящите	 за	 спецификата	
си	изразни	средства.	И	ако	за	талантливия	американски	архитект	от	
естонско-еврейски	произход	Луи	Кант	архитектурата	е	„шумолене	на	
тухли“,	всяка	от	които	„иска	да	стане	нещо“,	то	според	британския	
режисьор	и	писател	романист	Иън	Макюън	„Бог	е	казал:	да	бъде	болка.	
И	стана	поезията.“	Колкото	повече	чета	и	препрочитам	новата	сти-
хосбирка	на	Валентина	Радинска	„Премълчаване	на	зимата“	(„Симолини	
94“,	Сф.,	2020	г.),	толкова	повече	се	убеждавам	в	истинността	на	опре-
делението	на	Иън	Макюън	за	поезията.	Болка!	Истинската,	голямата	
поезия	 се	 ражда	 от	истинска	 и	 голяма	 болка!	По	 необясними	 за	мен	
причини	поетичните	отломъци	от	сърцето	на	Валентина	Радинска	в	
тази	нейна	книга	събуждат	в	душата	ми	акорди	ту	от	„Зима“-та	на	
Вивалди,	ту	от	инструменталната	пиеса	„Тишината	на	Бетовен“	на	
Ернесто	Кортасар,	ту	от	Петата	симфония	на	Бетовен.	Студът,	чис-
тотата	на	белия	сняг,	свирепото	духане	на	северняка	от	музиката	на	
Вивалди	се	преплитат	с	необичаен	за	зимата	лиризъм,	топлота,	игрива	
закачливост	и	жажда	за	обич	и	светлина,	които	струят	от	музикалните	
мотиви	на	инструменталната	пиеса	на	Кортасар.	И	някак	със	сърцето	
си	разбирам,	че	това	„премълчаване	на	зимата“	е	било	крайно	необходимо	
на	Валентина	Радинска,	защото	в	тишината	на	нейното	мълчание	тя	
е	долавяла	мелодиите	на	спомените	и	мечтите,	титаничните	звуци	на	
изригналата	болка	в	душата,	вибрациите	на	нажежената	и	раняваща	
самота.	Цялата	 Ј	 книга	 представлява	 едно	 необичайно	 по	жанра	 си	
музикално	произведение	на	словото,	изградено	от	48	мотива,	всеки	от	
които	носи	в	себе	си	мелодиите	на	пролет,	лято	и	есен,	видени	през	при-
змата	на	зимата	в	нейния	живот.	Може	би	тези	асоциации	се	дължат	
на	самия	подбор	и	подреждане	на	творбите	в	стихосбирката	—	всички	
са	в	класическата	форма	на	стиха,	който	имплицитно	вписва	усещане	
за	ритмичността	и	музиката	на	словото;	всички	са	без	заглавия	и	се	
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преливат	едно	в	друго	като	част	от	мотивите	на	музикалната	пиеса	за	
„зимата“	на	живота	Ј,	причинена	от	огромните	липси	в	нейното	лично	
битие	—	на	син	и	съпруг.	Бих	казала,	че	първото	стихотворение	(„Виж,	
идва	снегът...“),	и	последното	—	с	акцентуваната	му	антитезност	(„Не	
помня...	Но	помня...“),	представляват	въвеждащ	и	заключителен	акорд	на	
една	цялостна	музикално-поетична	композиция	за	човешката	жизнена	
драма,	опустошително	връхлетяла	живота	Ј.	Малцина	са	тези,	които	
не	са	пощадени	от	такова	ранно,	гръмовно	„почукване“	на	Съдбата	върху	
вратата	на	дома	им.	Но	Валентина	Радинска	е	и	поетеса,	белязана	свише	
с	огромен	талант,	а	когато	Бог	дава	нещо	извънмерно,	той	непременно	
го	съчетава	и	с	голямо	страдание.	Още	първото	четиристишие	на	въвеж-
дащото	стихотворение	заговаря	на	читателя	за	едно	ново,	драматично	
начало	в	битието	на	лирическата	Ј	героиня:

	 	
Виж, идва снегът, тъй, сякаш е стихотворение.
Аз не бързам, любими, само душата ми бърза — 
да се помоли в гората на недовършените изречения,
докато тази виелица на възел деня ми завързва... 

Текстът	отразява	и	силата,	и	безсилието	на	този	повратен	мо-
мент	от	живота,	в	който	искаш,	но	не	можеш	„светлината	в	мрак“	да	
превърнеш,	за	да	се	доближиш	до	новия	свят	на	любимия,	спомените	те	
държат	в	„капана“	на	реалността,	зимата	вече	пише	„своята	книга	на	
отчаянията“,	ала	човекът	е	само	чирак	на	Бога,	той	може	единствено	
на	чисто	да	преписва	неговата	книга,	без	да	знае	продължението	и	края	
Ј.	Първото	 стихотворение	 създава	 асоциации	 за	фикционален	 диалог	
между	лирическата	героиня	и	загубения	Ј	в	пространствата	на	неби-
тието	любим,	който	диалог	обхваща	всичките	48	творби,	поместени	
в	книгата.	Дори	броят	им	е	като	че	ли	предчувствие	за	нещо	—	ако	за	
евреите,	християните	и	мохамеданите	числото	49	означава	времето,	
необходимо	на	душата,	за	да	може	тя	окончателно	да	достигне	новия	
си	дом,	то	числото	48	е	подготовката	за	този	момент.	Още	в	първата	
творба	поетесата	започва	масирано	да	въвежда	поредици	от	емоционал-
ни	паузи	чрез	многократна	употреба	на	многоточия	и	тирета,	които	
накъсват	речта	 и	 създават	 асоциации	 за	мъчително	 изживяване,	 за	
задъхваща	я	болка	в	акта	на	„премълчаването“	на	най-тежките	изпи-
тания	за	духа	и	тялото.	Между	лирическата	героиня	и	любимия	Ј	лежи	
границата	на	световете,	на	битието	и	инобитието,	на	познатото	и	
трансцедентното.	И	сякаш	към	музиката	на	Вивалди	и	Кортасар		бавно,	
но	и	уверено	настъпателно,	започват	да	навлизат	мотиви	от	Петата	
симфония	на	Бетовен,	припомняйки	житейски	изстраданата	теза	на	
композитора:	„So	pocht	das		Schicksal	an	die	Pforte”	(Така	Съдбата	чука	
на	 вратата.“).	 Всеки	 голям	творец	 има	 своите	 изпитания	 —	Омир	 е	
сляп,	Бетовен	—	глух,	на	Златю	Бояджиев	изсъхва	дясната	ръка,	с	която	
държи	четката...	В	книгата	на	Валентина	Радинска	осезаемо	се	усеща	
тенденцията	за	отъждествяваме	на	любовта	с	живота,	защото	именно	
любовта	е	била	опората	му,	тя	е	остойностявала	дните	и	нощите	Ј.	
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Такава	е	голямата,	истинската,	всеотдайната	любов.	Неслучайно	още	
Аристотел	 казва,	 че	 „любовта	 е	 композиция	 от	две	тела,	 обитавани	
от	една	душа“.	Тялото	на	лирическата	героиня,	след	невъзвратимата	
загуба,	е	останало	с	половин	душа,	а	нима	може	да	се	живее	с	половин	
душа?	Поетичните	текстове	на	Валентина	Радинска	не	интерпретират	
сексуалното	или	еротичното	привличане,	нещо,	което	е	характерно	за	
съвременната	 интимна	 лирика.	Нейните	 стихотворения	 отразяват	
философията	 на	 любовта,	 онова	 необяснимо	 единство	 на	 физическо	
и	 духовно	привличане,	 което	наричаме	 обич.	 Тя	 е	 движещата	 сила	на	
битието	им,	тя	задейства	възможностите	им	за	себеосъществяване,	
и	точно	поради	това	отсъствието	на	единия	отваря	вратите	на	„зи-
мата“,	на	„лошото	време“,	което	затрупва	с	виелици	всички	пътища	и	
залоства	лирическата	героиня	в	„тиха,	безмълвна	хралупа“,	причаква	я,	
за	да	Ј	прошепне	онези	„тихи	думи“,	които	Ј	отнемат	всичко.	А	на	нея	
толкова	много	Ј	се	иска	да	преодолее	разстоянието,	което	ги	дели,	да	
влезе	в	неговите	„бели	светове“	и	„премълчани	пространства“,	за	да	може	
и	той	в	своите	студени	и	самотни	вечери	да	чуе	шепота	на	нейните	
стихове.	Самотата!...	Черната	Ј	сянка	се	е	промъкнала	и	в	нейните,	и	
в	неговите	нощи,	лишила	ги	е	от	възможност	за	полет	на	духа,	затова	
лирическата	героиня	като	изгубена	птица	се	лута	през	дните	си,	които	
сякаш	са	забравили	нейното	име:

Черен вълк — самотата гризе часовете ми нощни...
Изтъняват ми думите, изтъняват — недей да се бавиш!
Само ти чудеса във душата ми можеш да правиш,
само в твоята църква молитвите £ прохождат...

Само там, под високия свод на сърцето ти светло, изричам
тишината отровна, и си спомням за своето име!
Но недей да се бавиш, недей да се бавиш, любими — 
че аз продължавам и сянката ти да обичам... 

Емоционалните	регистри	на	 чувството	 в	 поетичните	текстове	
„озвучават“	едно	своеобразно	пътуване	през	времето	и	пространството,	
през	сезоните	на	битието	—	от	декември	към	януари	и	февруари,	през	
юли	и	есенните	дъждове,	за	да	се	затвори	кръгът	на	още	една	страшна	
година,	в	която	под	студеното	нощно	небе	„руините	на	спомена	се	сгро-
молясват“	и	пътят	напред	е	потънал	в	бурени.	Църквата	на	душата	е	
останала	празна,	снегът	трие	от	стъклата	Ј	нейните	думи,	сърцето	
се	е	превърнало	в	„бяла	пустиня“,	притиска	я	студ	и	болка	от	тръните,	
които	в	нея	тишината	забива:	„Толкова	много	самота	между	мен	и	тебе...“	
Всяко	следващо	стихотворение	е	нова	интерпретация	на	тази	страшна	
болка	и	самота,	от	които	всеки	нов	ден	ражда	нова	молитва:

Моля те — нека спре да се лута из мълчанията на душата ми, 
нека вече не бъдат изгнаници думите ми — невинните...
.............
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Научи ме, о, Господи, предателствата да преглъщам,
и след всяко от тях да не вия от изнемога...
................
Напразно е всичко... За какво да те питам, Господи?
Бдя и се моля безсънна в църквите ти прозрачни — 
нека да го забравя! — Дай ми такива нощи,
в които да мога да го издишам от себе си, и да го изплача...
................
И те моля — светлина към думите ми притуряй!
Не ме изоставяй, Господи!... Поне ти — не ме изоставяй...

Казват,	че	времето	лекува	болката.	Не,	не	е	вярно!	Знам	го	от	личен	
опит!	Така	е	и	в	поезията	на	Валентина	Радинска.	Изгазила	снеговете	
и	кишата	на	зимата,	душата	Ј	подгизва	от	пролетни	и	летни	дъждове,	
но	колкото	и	вода	да	изтече	от	сърцето	и	очите	Ј,	раните	не	заздра-
вяват,	все	повече	„здрач	прониква“	и	стъмнява	хоризонта	Ј,	в	небето	
му	вече	„нито	една	звезда	не	изгрява“,	студено	Ј	е	от	самота,	угасва	и	
последният	огън,	а	няма	сили	друг	да	запали.	Никой	не	познава	знаците	
на	азбуката,	на	която	тя	е	„написана“,	никой	не	може	да	прочете	„нито	
болката,	ни	любовта	Ј“,	никой	не	може	да	чуе	„плача	на	буквите“,		никой	
не	разпознава	„удивителните“,	„ударенията“	и	„многоточията“	на	ней-
ното	сърце,	нито	пък	вижда	„копривата,	която	расте	между	думите“.	
Сред	мрака	на	самотата	Ј	те	не	могат	„заедно	да	се	съберат“,	защото	
са	изтрити	от	неговите	мълчания.	Отчаянието	пуска	своите	студени	
и	всепроникващи	пипала	сред	дъждовете	на	времето,	от	което	се	ражда	
копнежът	на	отчаянието:	„...вече	не	искам	да	помня!	—	/	онези	думи,	с	
които	се	молех	да	бъда	обичана!“	Тази	вътрешна	драма,	която	на	момен-
ти	започва	да	придобива	нюансите	на	трагичност,	е	представена	чрез	
още	една	стилистична	особеност	на	поетичния	изказ	на	Валентина	Ра-
динска	—	императивността	на	словото	Ј.	Открито	или	имплицитно,	тя	
присъства	във	всички	текстове	на	книгата,	като	музикалните	импера-
тиви	бележат	различни,	често	противоположни	емоционални	реакции.	На	
„Научи	ме,	Господи...“,	„Забрави	го,	душа...“,	„...вече	не	искам	да	помня!...“,	
„Нищо	не	искам	да	знам.“,	„Късно	е	вече!	Повярвай	—	за	всичко	е	късно...“,	
„Не,	не	ми	се	сънуват	вече	такива	сънища...	(...)	Искам	въздуха	рязък	да	
вдишам,	/	да	се	събудя	от	този	сън,	и	тъмният	ден	да	засвети“,	рязко	
се	 противопоставят	антитезно	 звучащите	неистови	желания	 :	 „Не,	
недей	го	забравя,	душа...	Недей	го	забравя!“,	„Говори	с	мен,	по	дяволите	
—	чуваш	ли!	—	говори!“,	„Покажи	ми	пътека	сред	самотата	трънлива,	/	
дръж	ми	ръката	здраво,	защото	в	мене	е	тъмно...“,	„Избий	ми	прозорци-
те	каменни,	строши	ми	вратата...“.	И	някак	съвсем	естествено	между	
тези	две	полюсни	емоционални	състояния	се	вмъква	едно	трето,	в	което	
императивността	е	приглушена,	но	тъкмо	това	му	придава	особена	сила,	
въвежда	знаците	на	вечното	и	непреходното,	поставя	го	над	бездните	
на	самотата,	в	която	„ни	звук,	ни	дума	не	пониква“.	Споменът!	Той	има	
силата	да	преодолява	времето	и	пространството:
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Ще скътам тази нощ — със тръпнещите слети сенки по стената,
със падащите край прозореца звезди, със всички сбъднати желания,
със трескавия и сподавен шепот, с галопа на сърцата ни,
и със следи блещукащи, от пръстите ти по лицето ми останали...

Всички	пътища	на	живота	са	минати,	всички	нощи	и	дни,	изгреви	и	
залези,	светлини	и	сенки	с	дъха	на	любовта	им	са	останали	назад	във	време-
то,	но	са	ги	водили	упорито	по	кръвоносната	мрежа	на	тялото	и	душата	
към	истините	за	философията	на	любовта.	Любовта,	която	събира	в	едно	
двете	черупки	на	яйцето	като	в	онази	орфическа	легенда,	която	разказ-
ва,	че	светът	води	началото	си	от	Нощта	и	Нищото,	че	Нощта	създала	
яйце,	от	което	се	появила	Любовта,	а	Земята	и	Небето	се	образували	от	
двете	половини	на	счупената	черупка.	Защото	тя,	Любовта,	има	силата	
да	събира	противоположностите	и	да	направлява	възвръщането	им	към	
единството,	тя	е	онзи	онтологичен	източник	на	енергия,	който	поддържа	
движението	на	битието	в	неговия	космически	кръговрат.	Това	прозрение	
е	изведено	и	наложено	в	съзнанието	на	читателя	с	особена	поетическа	
сила	 чрез	 четирикратните	последователни	повторения	на	 глаголите	
„сънувах“,	„видях“,	„и	знам“:

	
Сънувах, че гласът на тази нощ е пълен със щурци...
Сънувах, че се будя в утрин, от вятър разлюляна...
Сънувах, че заровила глава в небето, го слушам как шепти...
Сънувах, че... Но после се събудих. И тишината бе голяма...

Видях — снегът напредва, и бавно към сърцето ми върви.
Видях — отчаяната графика на зимата не може нищо да ми каже...
Видях — написано набързо стихотворение от птичите следи...
Видях — ветрее се тъгата ми, загърната в мъглите влажни...

И знам  - така ще си остане снегът, без никой да го прекоси...
И знам — по хребетите на нощта ще слиза като сянка миналото време.
И знам — не може никой да посегне на думите и да ги разруши...
И знам — не може никой, каквото имам в мен, да ми отнеме.

Да,	както	при	Бетовен,	и	на	нейната	врата	Съдбата	е	почукала	и	ос-
тавила	тъмния	си	белег.	И	нейната	душа	е	жигосана	от	съдбовна	загуба.	
Но	каквото	и	да	се	случва	по-нататък	в	живота	Ј,	каквито	и	снежни	бури	
да	я	връхлитат	и	водни	бездни	да	я	влекат,	никой	не	може	да	Ј	отнеме	
вярата	в	спомена,	скътан	дълбоко	в	сърцето	Ј.	В	симфонията	на	нейното	
битие	реката	на	времето	пише	стихове	и	в	тъмните	нощи	брегът,	над-
весен	над	„тихата	вода“,	преписва	сърцето	Ј.	Финалното	стихотворение	
интуитивно	ме	връща	към	разказа	„Нежната	спирала“	на	Йордан	Радичков	
и	усилията	на	известния	режисьор	Методи	Андонов	да	разчете	знаците	
на	кървавото	писмо,	което	оставя	върху	белотата	на	заснежения	склон	
смъртоносно	раненият	гълъб.	И	Валентина	Радинска	дълго	се	е	взирала	
в	безкрайните	снежни	пространства	на	своите	студени	и	самотни	дни	
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и	нощи,	за	да	остави	върху	бялата	равнина	на	книгата	си	„Премълчаване	
на	зимата“	своята	фраза	за	човешката	сила	и	безсилие	пред	загадките	на	
битието:	„И	знам	—	не	може	никой	да	посегне	на	думите	и	да	ги	разруши.../	
И	знам	—	не	може	никой,	каквото	имам	в	мен,	да	ми	отнеме.“	До	смъртта	
и	отвъд	нея,	както	го	е	видял	и	Георги	Цанков	в	статията	си,	творчески	
портрет	на	Валентина	Радинска:	„Жребият	на	поета	е	жесток	—	той	пре-
връща	мъката	си	в	изписано	с	кръв	от	душата	слово.	Виденията,	орисали	
битието	му	да	стане	ад,	изскачат	върху	белия	лист	като	кошмарите	на	
Франциско	Гоя.“	(„Несбъднатите	души	—	до	следващия	свят!“,	сп.	„Факел“,	
07.07.	2020	г.).	

ÆИВОТЪТ, СÌЪРТТА И ЛЮБОВТА 
В ПОЕТИЧНИТЕ ВИДЕНИЯ НА ЕДИН ВАРВАРИН  

В	последните	десетилетия	—	края	на	ХХ	и	началото	на	ХХI	век	—	се	
наблюдава	подсилен	интерес	към	философската	проблематика,	особено	
в	сферата	на	лириката.	Бих	определила	като	особено	талантливо	по-
стижение	в	тази	област	новата	стихосбирка	на	Йордан	Пеев	„Филан-
тропията	на	един	варварин“	(изд.	„Литера	принт	АД“,	2019	г.).	Нейният	
поетически	свят	е	белязан	от	три	водещи	образа	—	Живот,	Смърт,	Любов	
—	интерпретирани	през	призмата	на	понятия,	заложени	още	в	паратек-
ста	на	книгата	—	филантропия	и	варварство.	Терминът	„филантропия“	
(philanthropy)	в	превод	от	английски	език	означава	частна	инициатива	за	
обществено	благо,	фокусирано	върху	качеството	на	живота.	Дарител-
ството,	свързано	с	пари,	храна,	стипендии	за	образование,	финансиране	
на	някакви	научни	изследвания	или	строеж	на	сгради	в	полза	на	обще-
ството,	съществува	от	хилядолетия	—	във	всяка	епоха	от	развитието	
на	човечеството	винаги	е	имало	личности-алтруисти,	които	проявяват	
безкористна	загриженост	за	благосъстоянието	на	другите.	Те	живеят	
със	съзнанието,	че	като	част	от	общочовешкото	семейство	носят	и	
лична	отговорност	за	неговото	материално	благополучие.	Съчетаването	
на	това	понятие	с	думата	„варварин“	внася	антиномия	в	заглавието	на	
книгата	и	активизира	интереса	към	нейното	съдържание.	В	древността	
за	варвари	са	били	сочени	чужденците,	които	не	споделят	установения	
морал,	култура,	бит	и	език	на	страната,	в	която	пребивават.	За	първи	
път	думата	се	използва	от	Омир	за	посочване	на	чужди	на	гърците	пле-
мена	и	хора	по	език	и	култура,	а	в	малко	по-новите	времена	за	„варвари“	
били	определяни	християните,	носители	на	една	монотеистична	религия,	
различна	от	особеностите	на	езичеството.	Именно	поради	това	пара-
текстът	на	стихосбирката	имплицитно	вписва	очаквания	за	лирически	
герой,	който	носи	в	душата	си	някакво	вътрешно	противоречие,	някакъв	
сблъсък	на	различни	начала	и	схващания	за	заобикалящия	го	свят	и	за	
смисъла	на	съществуването:
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*	*	*

Не зная кой, нито какво съм.
Не помня и защо съм тук.
Стоя от мисли омагьосан.
Мълча на глас, крещя без звук.
Къде ме водиш, мой Животе,
дали към светло, или в мрак?!
Отдавна думите са котви
на кораби с един моряк.
И във въпросите се люшкам
като черупка във вълни.
Морето е предишна суша.
Животът също. Може би?!

Ако	аз	бях	редактор	на	поетичния	сборник,	бих	поставила	това	крат-
ко	и	без	заглавие	стихотворение	като	програмно	в	началото	на	книгата,	
тъй	като	то	най-осезаемо	кореспондира	с	ключовите	думи	в	паратекста.	
Оксиморонните		парадокси	„мълча	на	глас“	и	„крещя	без	звук“	се	свързват	
с	внушенията	на	началните	глаголи	„не	зная“	и	„не	помня“	и	превръщат	
лирическия	герой	в	чужденец,	във	„варварин“	спрямо	света,	в	който	е	по-
паднал	неочаквано,	без	да	го	е	искал	и	търсил.	Той	нито	има	представа	за	
бъдещето	си	в	този	случаен,	така	да	се	каже,	живот,	нито	знае	къде	ще	го	
отведе	неговата	жизнена	пътека	—	„към	светло	или	в	мрак“.	Въпросите,	
разкъсващи	душата	му,	не	намират	отговори,	лирическият	герой	само	
интуитивно	усеща,	че	морето	е	било	„предишна	суша“,	а	той	—	самотен	
моряк	в	кораба	на	Живота.	Вътрешните	противоречия,	усещането	за	
несигурност	поради	липсата	на	познание	за	миналото	и	настоящето	на	
света	и	на	битието	изобщо,	са	акцентувани	както	с	началните	отрица-
телни	глаголни	форми,	така	и	чрез	необичайната	за	поезията	употреба	
на	пунктуацията	—	„...към	светло,	или	мрак?!“;	„Може	би?!“.	От	изходната	
точка	на	това	стихотворение,	изразило	по	неповторим	начин	противоре-
чивата	му	същност	и	усещането,	че	е	дошъл	от	друго	пространство,	но	
по	време	на	„пътуването“	представата	за	него	се	е	изтрила	от	паметта	
му,	лирическият	герой	тръгва	към	непознатия	свят,	в	който	е	попаднал,	
за	да	открие	онези	свои	нови	жизнени	опори,	които	ще	му	позволят	да	
осмисли	и	оправдае	правото	си	на	съществуване:

Тревясали пътеки между гробове,
но само тук усещам как от звездното
гърба ми мери мама... за пуловер.
                                         („Провинция“)

Майката	е	интерпретирана	по	модела	на	Дебеляновата	поезия	—	тя	е	
тази,	която	изпраща	по	пътя	на	живота,	но	и	тази,	която	ще	го	посрещне	
там,	в	„звездното“,	след	неговия	край.	Лирическият	герой	на	Йордан	Пеев	
е	сложна	личност,	той	съчетава	в	себе	си	и	трите	измерения	на	човеш-
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кото	битие	—	космическо,	биологично	и	социално	—	посочени	от	Цветан	
Тодоров	(българо-френски	философ	и	литературовед,	„Живот	с	другите“,	
изд.	Наука	и	изкуство,	1998	г.).	Именно	поради	това	той	търси	отгово-
рите	на	въпросите	„кой	съм“,	„какво	съм“	и	„защо	съм	трук“.	За	него	не	е	
достатъчно	масата	му	да	е	богата,	а	пък	в	душата	му	„да	върлува	глад“.	
Той	има	нужда	от	друга,	духовна	храна.	Застанал	на	сложния	вселенски	
кръстопът,	„той	няма	време	да	брои	/	какво	печели	и	кого	изгуби,	/	кому	
раздаде	и	къде	дължи“,	защото	усеща	в	себе	си	събрана	една	огромна	съл-
за	и	разбира,	че	точно	нейното	наличие	го	превръща	в	Човек	(„Адажио“).	
Той	чувства,	че	не	е	сам	на	тази	земя,	а	е	част	от	някаква	общност,	от	
социум,	и	именно	болката	за	съдбата	на	другите	го	е	превърнала	в	човек.	
Това	доближава	лирическия	герой	на	Йордан	Пеев	до	философската	теза	
на	Добрин	Тодоров,	който	към	посочените	вече	измерения	на	човешкото	
(космическо,	биологично	и	социално)	добавя	и	персоналното,	личното	усе-
щане	на	Аз-а	като	микрокосмос,	като	завършена	система,	която	освен	
въпросите	„кой	съм	аз“,	„какво	съм	аз“	и	„защо	съм	тук“,	непрекъснато	се	
пита	и	търси	отговора	и	на	четвърти	въпрос:	„какво	е	да	си	човек“.	Ако	в	
някакъв	момент	от	живота	му	се	появи	възможност	чрез	един	„лотари-
ен	билет	да	оправи	живота	си“,	да	забрави	за	сметките,	да	си	купи	нова	
кола,	да	лети	„от	земя	до	земя“,	без	да	мисли	за	другите	и	техните	болки,	
това	би	означавало,	че	ще	загуби	човешкото	в	себе	си	и,	поглеждайки	се	в	
огледалото,	няма	да	се	познае:	„Ти	не	си	вече	Ти“	(„Житейска	анафора“).	
Така	в	търсенето	на	отговора	на	въпроса	„какво	е	да	си	човек“,	по	време	
на	своето	пилигримно	пътуване	лирическият	герой	достига	до	философи-
ята	за	духовния	алтруизъм	и	филантропия.	Той	трябва	да	се	превърне	в	
съвременен	Лазар,	който	да	накара	камбаните	на	надеждата	да	бият	и	
„в	хорските	скърби“,	да	проумее,	че	„обич	е	равно	на	грижа“	за	другия	и	да	
стане	както	жива	вода	в	сърцето	на	несретника,	застанал	пред	буреня-
салите	пътеки	към	храма	на	живота	му	(„Лазаровден“),	така	и	цвете	в	
ръката	на	онова	нещастно	дете,	което	очаква	да	бъде	видяно,	познато	и	
избрано	от	неговата	майка	(„Цвете	от	Борован“).		

Лирическият	герой	на	Йордан	Пеев	не	е	в	познатия	ни	смисъл	на	дума-
та	филантроп	и	алтруист,	защото	според	стихотворението	„Богатство“	
той	не	притежава	материални	блага,	които	може	да	дари	на	другите,	и	
твърди,	че	„никой	не	е	по-богат	/	от	купа	с	ябълки	и	кана	с	вино“.	Явно	
е,	че	ако	ще	дарява	нещо,	то	няма	да	има	парично	или	материално	изме-
рение	—	ябълката	(като	плод	от	Дървото	на	познанието)	се	обвързва	със	
символиката	на	виното,	образен	знак	на	живота	и	безсмъртието,	символ	
на	инициацията.	Или,	казано	с	други	думи,	лирическият	герой	ще	дарява	
хората	с	мъдрост,	ще	ги	води	по	пътя	на	инициацията	към	философски-
те	смисли	на	глобалните	понятия	живот	и	смърт,	които	осъществяват	
кръговрата	на	битието	във	вселената.	Пилигримното	пътуване	по	ини-
циационния	път	към	мъдростта	обаче	съвсем	не	е	леко,	то	е	изпълнено	с	
поредица	от	изпитания,	препятствия,	съблазни,	разочарования	и	неспо-
луки,	които	нерядко	водят	до	отчаяние.	Затова	и	на	лирическия	герой,	и	
на	сподвижниците	му,	е	необходима	опора,	която	да	възражда	изгубените	
сили	и	надежди	между	двете	точки	на	битието	—	живот	и	смърт.	Тази	
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неподвластна	на	времето	и	пространството	сила	е	Любовта:	„...	аз	всеки	
ден	живея	и	умирам	/	върху	площада	с	името	„Любов“	(„Балкон“).	

Любовта	е	чувство,	което	акумулира	в	себе	си	единството	на	проти-
воположностите	и	именно	поради	това	тя	притежава	способността	да	
движи	битието,	като	задейства	неговите	потенциални	възможности.	
В	световното	културно	пространство	неслучайно	Амур	е	изобразяван	
като	дете	или	юноша	и	символизира	вечната	младост	на	любовта.	Той	
е	изначален	бог,	който	осигурява	запазването	на	видовете	във	вътреш-
ното	единство	на	Космоса,	като	преодолява	всички	противоречия,	кон-
фликти	и	сблъсъци.	Като	израз	на	китайския	бином	ян	—	ин	(женското	
и	мъжкото	начало),	любовта	е	белязана	с	невероятна	възраждаща	сила.	
Такава	е	и	нейната	интерпретация	в	поетичните	текстове	на	Йордан	
Пеев.	За	него	тя	е	„светла	безметежност,/	кръстовище	сред	бесни	ма-
гистрали“,	тя	е	„залив	между	дюните“	и	„ласкав	дъх	над	раните“,	тя	е	
онзи	внезапен	гълъб,	„стрелнал	се	към	враните“,	които	хищно	разкъсват	
дните	му.	Тя	е	пречистен,	пролетен,	неочаквано	бликнал	извор	на	сила	
в	човека,	който	има	очи,	слух	и	обоняние,	и	вижда	останалата	след	нея	
„слънчева	извивка	във	леглото“,	чува	„стоновете,	„прехапали	чаршафи-
те“,	усеща	„като	цветя	разхвърляни“	аромата	на	косите	Ј.	Тя	е	онова	
младо	вино,	родено	от	„сърдечни	земетръси“,	след	които	преминаваш	„в	
друго	време“.	Тя	е	и	великото	чудо,	което	възражда	живота	и	го	прелива	
чрез	 скачените	 съдове	 на	 „преплетените	 вени“	 в	 новото	материално	
измерение	на	живота:

Сега не знаеш колко бърза времето,
но някой ден света ще опознаеш
 и като мен, на твоя син, момчето ми,
по мъжки любовта си ще признаеш... 
                                         („На Йоан-Симеон“) 

Любовта	обаче,	освен	връзката,	обозначена	с	китайския	бином	ян	—	ин,	
има	и	много	други	измерения.		Цитираният	в	началото	малък	фрагмент	от	
стихотворението	„Провинция“	я	акцентува	и	като	родова	връзка	(между	
майка	и	син),	която	преодолява	неизбродните	космически	пространства	в	
безкрая	на	времето.	Краткият	текст	на	същото	стихотворение	насочва	
и	към	още	едно	нейно	проявление	—	генетичната	ни	обич	и	привързаност	
към	родното	място,	към	което	реално	или	мислено	пътуваме	с	„премръзнал	
влак“,	привличани	от	топлината	на	„димящото	зад	хълма	село“.	Земята,	
на	която	сме	родени	и	отрасли,		има	свое	кътче	в	душата	на	всеки	от	нас,	
понякога	обичта	към	нея	е	трудна,	заредена	с	носталгията	по	нещо	без-
възвратно	отминало	—	спомена	за	„най-красивото	момиче“,	за	„русокосите	
липи	през	май“,	за	приятеля,	който	отдавна	си	е	отишъл	от	този	свят,	но	
сърцето	ти	още	чува	неговия	шеговит	глас:	„Серсемино,/	не	знам	пройдоха	
ли	си,	или	гений!“	(„Моя	древна	и	млада...“,	„На	Христо	Танев“).	Тази	любов	
е	изконна,	в	нея	отекват	стъпките	на	Филип	Тотю,	на	Ботев	и	Бенков-
ски,	които	„с	един	прав	бод	и	два	на	опъки“	шият	гоблена	на	свободата.	
И	боли,	защото	и	днес	все	още	не	е	удушен	оня	гарван,	изкълвал	нейното	
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жито.	И	трябва	отново	да	се	напълни	„писалката	с	оловно	слово“	като	
Панагюрската	череша,	но	все	още	продължават	„да	се	лутат		думите“,	
да	„претакат	болката“	и	да	си	мълчат	„като	баби,	сгушени	в	топлото“	
(„Преди	Ботевото	рождество“	и	„Мисли	мои,	не	ви	отбягвам...“).	Тази	лю-
бов,	която	усеща	в	пулса	на	сърцето	си	и	в	топлината	на	своята	кръв,	
тя	преминава	от	бащи	към	синове	и	внуци,	за	да	остане	във	времето	и	да	
освети	от	нов	ъгъл	такива	имагинерно-абстрактни	понятия,	каквито	
са	животът	и	смъртта.

Трудно	е	да	се	даде	кратко,	но	изчерпателно	определение	за	феномена	
живот.	Най-често	го	представят	като	биологична	форма	на	съществу-
ване	в	самоподдържаща	се	система	—	човек,	животно,	растение.	Според	
Йосиф	Йоргов	„човек	живее	и	съществува	едновременно	в	няколко	паралелни	
свята,	а	материалният	свят,	който	осъзнава,	заедно	с	всички	събития	
в	него,	е	изцяло	зависим	от	процесите,	протичащи	в	другите	светове,	
които	не	можем	да	възприемем	с	обичайните	си	сетива.“	(„Философия	на	
ежедневието“,	Велико	Търново,	2006	г.).	Материалният	свят	е	значително	
по-опростен,	но	пък	по-хаотичен,	за	разлика	от	другите	по-хармонични	и	
по-	подредени	светове.	Прави	впечатление,	че	в	поетичните	текстове	на	
Йордан	Пеев	животът	и	смъртта	съществуват	съвместно.	Дори	и	в	сти-
хотворението	„Път“,	което	най-осезаемо	акцентува	феномена	„живот“	
като	човешко	съществуване,	имплицитно	е	вписано	и	приближаването	
към	края	му,	въпреки	че	думата	„смърт“	не	е	употребена.	Това,	което	
отличава	този	текст	от	другите	в	стихосбирката,	е	откроената	теза	
на	поета	за	глобалния	смисъл	на	човешкото	съществуване.

ПЪТ

Къде се луташ, светнал като свещ,
Човеко крехък с мъчна орисия?!
Навярно някой ден ще разбереш:
най-дълъг пътят е към теб самия.
Най-трудно този път ще извървиш,
най-страшна жажда в него ще те мъчи.
Безброй неволи в него ще търпиш,
додето в края му това научиш.
И може би, макар и уморен,
на жребия тогава ще намигнеш,
че си живял и имал си свой ден.
И път, по който в себе си да стигнеш...

Стигането	до	себе	си	всъщност	е	стигане	до	границата	между	ма-
териалното	и	духовното	съществуване.	В	материалния	свят	човешките	
дни	и	нощи	са	жигосвани	от	самота,	болка,	отчаяние,	от	любов	и	омраза,	
от	сила	и	слабост,	като	пътят	на	житейските	сезони	неизменно	стига	
до	своята	зима:
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Подобно сняг стопява се животът ни,
а после в пееща вода от покрива
се спуска в мътните очи на локвите,
с които в нас оглежда се дълбокото.
И както бавно им изпива погледа,
така и нас на глътки ще изпие,
превръщайки ни в кал и гнили корени,
върху които зимата ще вие...
                        („Окапва се отвън...“)

Натуралистичният	рисунък	носи	тягостните	негативни	внушения	за	
смъртта	като	грозен,	недостоен	и	нежелан	финал	на	човешкото	съществу-
ване.	Онова,	което	дава	сили	на	лирическия	герой	да	се	измъкне	от	тинята	
на	това	блато,	е	вярата	му	в	кръговрата	на	битието,	убедеността	му,	че	
пътуването	във	времето	и	пространството	ще	продължи	към	друга	земя,	
към	други	морета	и	друго	слънце,	че	корабът	му,	минал	през	„звезден	прах	и	
бели	облаци“,	като	Робинзон	непременно	ще	го	изведе	на	някакъв	нов	или	пре-
дишен,	отдавна	напуснат	бряг:	„И	в	друг	свят	да	съм	—	пак	ще	ме	намерят,/	
и	някой	ще	извика:/	„Виждам	сушата,/	а	върху	нея	—	/	Робинзон	над	скелета	
си!“	(„Омръзна	ми...“).	Лирическият	говорител	на	Йордан	Пеев	вярва,	че	и	дори	
превит	под	тежестта	на	слабостта	си	и	виещ	като	вълк	срещу	съдбата	
на	човешката	си	орис,	готов	да	грабне	ножа	„и	този	свят	да	одере	до	кокал“,	
една	светулка	(символен	знак	на	безсмъртните	души	на	героите)	непремен-
но	ще	кацне	„на	тънката	му	и	лирична	кожа“		и	ще	го	посочи	(„Светулка“).	
Героят-варварин	вече	не	само	че	не	се	чувства	чужд,	но	и	се	възприема	като	
избраник,	получил	правото	да	владее	световете	в	безкрая	на	пространството	
и	времето,	защото	е	открил	Истината,	че	„иконите	не	са	парче	дърво“,	че	
„без	доброта	ще	рухне	този	мост	/	и	подир	него	ще	е	пуст	Всемира“.	Стихо-
творението	„Камък“	(поетична	реплика	на	Далчевата	едноименна	творба)	
се	превръща	в	своеобразен	апотеоз	на	мъчителното	достигане	на	лириче-
ския	герой	до	познанието	за	връзката	между	световете,	за	кръговрата	на	
битието	и	неговата	вечност	в	измеренията	на	Всемира,	познание,	което	
филантропът-поет	иска	да	предаде	на	другите,	идващи	след	него:

Аз зная — има някъде за мене
безимен камък, който ме очаква
и който с тежест от безкрайно време
ще ме затисне, щом се свия в мрака.
.......................
В небесното и вечно огледало
наместо мене тих ще се оглежда,
и с птицата, в умората си спряла
на него, най-далеч ще ме отвежда.
Безчувствен камък, нека те затопля
и нека подаря ти свойто име!
И на земята с тайнствените вопли
разказвай, че и мене ме е имало... 
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Йордан	Пеев	е	автор	на	шест	стихосбирки,	два	романа,	две	театрални	
постановки	и	един	моноспектакъл.	Творчеството	му	откроява	неговия	
афинитет	към	философската	тематика,	която	осветява	по	своему	дори	
и	интимната	му	лирика.	Стихосбирката	„Филантропията	на	един	варва-
рин“	го	представя	като	утвърден	майстор	на	словото	със	свое	виждане	за	
света	и	човека	и	свой	собствен	поетически	почерк.	В	неговите	текстове	
думата	е	едновременно	образ,	мисъл	и	чувство,	тя	притежава	способ-
ността	да	събужда	у	читателя	вътрешните	гласове	на	 съзнанието	и	
подсъзнанието	му,	които	имат	духовни	измерения	и	са	може	би	частица	
от	онзи	свещен	дар	на	интуицията,	за	който	говори	и	Алберт	Айнщайн,	
че	ни	е	даден	свише.			

Геîрãè Аíàсòàсîâ • 
Грàфèêà
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