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Косово

Вътре вътре някой плаче
Не виждаш ли как силно са подпухнали завесите там
долу на етажа зад слепия прозорец
не чувстваш ли дъха горещ от сълзите от твоето по
моето лице
така се стопля въздухът така се стопля мястото така
се стопля и последният бедняк
дали плачът не е това което ги събужда да избухват
като гранати оглушително
дали плачът не е това което ги събира след взрива
вътре вътре

Още стихове от Николета Ганева - на стр. 15

Иван Станков: По следите на
българския литературен
социализъм
Разговор с Иван Динков от
1988 г. Първа публикация
Поезия и други думи
за Николай Кънчев

Интервю с Иглика Василева

Памет за Агоп Мелконян

Поезия
Милена Иванова-Андреева
Николета Ганева

Горният текст е от есента на 2005-а, но сега се публикува за първи път. Беше предназначен за уводен материал в
поредния брой (книжка 7) на сп. „Книгите днес”. Една от темите на броя вземаше повод от пуснатите същото лято
във Франция автомати за продажба на книги. Ралица Фризон-Рош ни изпрати специален репортаж от Париж, а ние

направихме малка анкета с български издатели. Броят обаче така и не излезе.
Всичко започна през зимата/пролетта на 2005 г., когато съставих концепция и сформирах екип (Иван Христов, Камелия

Спасова, Мария Калинова, Емилиян Николов, за кратко и Стоил Рошкев) за правене на месечното списание „Книгите
днес”, от което ритмично излязоха шест броя в шест последователни месеца. Внезапно издателят Емануил Манолов

реши (или беше принуден) да спре списанието за голям период от време. Така никога не се появиха на пазара нито
напълно готовият бр. 7, нито полуготовият бр. 8. Едва след близо година издателят се опита да възстанови

списанието вече с друг екип. Нов брой на „Книгите днес” започна да се появява инцидентно на всеки три-четири месеца,
но напоследък списанието май изчезна съвсем.

Причините за това са може би много. Но се оказа, че българската книжна среда все още не е готова да понесе честно,
последователно, аналитично вглеждане в самата себе си, въпреки че не един издател публично се оплаква как днес нямало

стойностна критика за книги. Оказа се, че повечето български издателства предпочитат писането за книги да си
остане в границите на откровената реклама и хлъзгавия ПР, а не да изследва напрежението между различните видове

ценности в полето на книгоиздаването и книгоразпространението. Няма повод за особен оптимизъм. Автоматите
побеждават книгите. Засега.

П. Д.

Повече от неиздадения бр.7/2005 г. на сп. „Книгите днес” – на стр. 3 и 7.

През лятото в Париж пуснаха първите автомати за
книги. Приличат на машини за кафе, само че са по-големи
и осветени – за да могат клиентите да виждат
предлаганите заглавия. Само за 2 евро, проврени през
процепа, човек се сдобива с джобно издание на известен
роман или друго популярно четиво. И ако все още е рано
за апокалиптични предчувствия за „съдбата на
книгоразпространението” (французите казват, че засега
продават 25 бройки на ден), съвсем не означава, че сме
подранили с въпроса: Дали сме в началото на базисна
промяна в стереотипите за първа среща между клиент
и книга? Защото четенето е като любовта – първата
среща е показателна за степените на предстоящата
взаимност.
Предимствата на автоматите се виждат и без очила.
Книгите се приближават на една монета разстояние от
хората. Автоматите заемат удобни позиции на
средищни места и заглавията изникват пред теб от
упор. Това са места за пътуване – метро или гара.
Докато се усетиш, влизаш във влака със спретнато
малко томче в ръка. Вместо да четеш кафяво-жълти
вестници, от които се сдобиваш с пръсти на
коминочистач без късмет, разтваряш прочут и чистичък
роман. Изглежда и по-престижно, и по-смислено.
Джобните издания са удобни и евтини. Цената им на
автомата наистина има нисък таван, защото трябва да
бъде конкурентна както на останалите книги, които се
предлагат доста по-скъпо в книжарниците, така и на
други продукти (кафе, сокове, сандвичи, шоколадови
вафли и пр.), пласирани също чрез монетни автомати.
Ограниченията и недостатъците на автоматната
книжна търговия засега изглеждат много повече. На
първо място смущава самата автоматизация и
профанация в предлагането на книги. Липсва
решаващата посредническа фигура на знаещия книжар,
който насочва, съветва, въвлича клиента. Автоматите

просто изплюват книги, при които са решени
проблемите с авторските права – предимно познати
заглавия от класиката или от типа на Библиотека за
ученика, или полезни четива като речници, разговорници и
пътеводители. Неизбежно техният брой е малък и заради
ограниченото място в една машина. Именно по тази
причина те трябва често да се обновяват, защото бързо
омръзват. Поне засега в автоматите не се забелязва
амбицията да се появяват актуални заглавия, защото те
биха имали по-висока цена.
Не изненадва скептицизмът, с който в България се
посреща френското начинание с автоматите.
Прогнозите са, че или витрините им ще бъдат счупени,
или механизмите – повредени, или просто никой няма да
им обръща внимание. Книжният пазар тук все още е
такъв, че едва ли някоя фирма ще вложи средства в
подобна рискована идея.
Не са малко онези, които смятат, че у нас няма как да се
произведе толкова евтина книга, която да върви за 2 евро
или за 4 лева. Но пък знаем, че това не е точно така,
защото тъкмо книгите от „учебните програми” сега се
продават между 3 и 5 лева, а продаваемата съвременна
българска художествена литература струва до петарка.
И нека си признаем, че и сега в България има места,
където книжарите предлагат книги по-зле и от
автомати.
Все по-важно ще става не само дали купуваш и четеш
книга, но и къде и как я четеш. Както с кафето – дали го
купуваш евтино от машина и го удряш на крак, или
сядаш в приятно кафене и срещу повече пари отпиваш
бавно удоволствената течност. Въпрос на възможности,
свободно време, вкус и култура на общуване.

октомври 2005 г.                                      ПЛАМЕН ДОЙНОВ

Книги и автомати

Соцреализмът
и Другите
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ИЗ КНИГИТЕ НА ЖИВОТА

К О Н Т Р А О Б Е К Т И В

Литературен вестник 12-18.03.2008

НЕ УВАЖАВАМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

- Вие ли сте преводача от унгарски? – попита
една жена на входа на Централния софийски
затвор.
- Да.
- Пропуск издадоха ли ви?
- Да.
- Заповядайте.
- А дали бихте могла да ми кажете за какво ще
става дума? В районния съд обикновено
предварително изчитам делата.
- За предсрочно освобождаване.
Първо пропуска бе проверен от полицая на
бариерата. После от полицая на входа в
сградата, който попита дали сме носели
оръжие, там си оставихме личните карти с
преводачката от турски и мобилните
телефони. Влязохме в сградата, мотаеха се
някакви цивилни, сред разлепени принтирани
надписи: с мобифони дотук. Излязохме от една
странична врата, за кратко видяхме тълпа от
поне петдесетина мъже зад един заграден с
висока телена мрежа квадрат (десет на десет
метра?), пак влязохме в някакъв коридор с
накамарени сакове, при първата отворена
врата ни отпратиха към другата. Озовахме се
в една обновена зала с талашитена облицовка,
три катедри – една отляво и две отдясно, зад
тази отляво нещо като ограждение, зад тези
отляво три пейки за по двама човека. Отпред
на подиума щъкаше секретарката покрай
накамарени дела, съдията седеше вече на
мястото си. При двете катедри, до стената
се мъдреха българското и знамето на
европейския съюз. Още десетина минути,
обади се другата секретарка, докато отваряше
лаптопа си. Донесоха минерална вода, за шефа,
за прокурора, съдията. Шефа по едно време
изключваше мобилния си апарат.
- Ще почнем с чужденците – обяви съдията. –
Преводачите тук ли са?
- Да.
Назова три имена. Последното унгарско. Взеха
данните на преводачката от турски.
Доведоха унгареца.
- Сиа – му казах
- Сервус – отговори.
- Това унгареца ли е – попита съдията.
- Да – казах.
Заех мястото на преводачката от турски зад
катедрата.
- Трите имена – казах ги – Знае, че носи
отговорност по член не-знай-си-кой. -
секретарката тракаше на лаптопа. Знаех.
Имало предложение за предсрочно
освобождаване, прокурора го подкрепи,
представителя на затвора го подкрепи,
представителя на не-знам-си-какво също,
който скокна от последната скамейка.
Попитах на какво. Някаква английска дума, на
службата по пробация. Произнесох я с унгарско
произношение, като добавих, че не ми е ясно за
какво става дума, но мога да попитам, на мен
ми е ясно, каза унгареца. И тримата призоваха
съдията да уважи това предложение. „Уважи”
преведох като „одобри”. Дали осъдения иска да
каже нещо.
- Бих искал да се прибера у дома и да водя
редовен живот в Унгария.
Съдията изведнъж зачете с равен, монотонен,
безизразен глас, без да си поема дъх,
предварително написаното си решение.
Изчаках го да свърши четенето, помолих за
листа, за да го преведа.
Унгареца каза: Значи не. – Защо?
- Имаш присъда еди-колко-си, отработил си
еди-колко си, много време ти остава да
излежиш, пет пъти си бил наказван
дисциплинарно, не си показал примерно
поведение, което преведох като не си се
държал послушно, както и честно отношение
към труда.  Да, ясно, каза унгареца. Стигнахме,
че можело да се протестира до една седмица.
Попитах българите какво значи това, унгареца
каза на унгарски: да се обжалва. Да се обжалва
ли? Не го касаело, поясниха, той така или
иначе не можел, само упълномощения
представител на прокуратурата.
Получих разписката си от едната от
секретарките, вече се беше появил следващия
затворник. Назоваха го по име.
- Аз съм – преведе преводачката от турски и
каза на съдията – ще ви помоля да правите
пауза между изреченията си, за да ги

превеждам веднага.

31 август, 20.19-21.23

НИКОЛАЙ БОЙКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ „НОВА
БЪЛГАРИСТИКА” НА НБУ
Ви кани
да предложите теми за участие в

националната научна конференция

1968

16 май 2008 г. (петък)
Нов български университет

Заявки за участие се приемат до 21 април
2008 г.
Докладите трябва да бъдат представени в
рамките на 15 мин.
Такса за правоучастие няма.
Командировките са за сметка на
участниците.

Амбицията на конференцията е да
подложи на близко четене и аналитични
операции мита за 1968 година – като
време, в което се срещат текстове на
литературата и политиката, нови
културни и граждански проекти, когато
се усещат напреженията между кризите
на статуквото и изобилието от идеи за
промени на обществото – и на Запад, и на
Изток.
След конференциите „1956” и „1907”,
това е третият форум от проекта на
Департамент „Нова българистика” на
НБУ „Годините на литературата”.
Пред участниците в конференцията на 16
май ще бъде представен и вторият
сборник от едноименната издателска
поредица – „1907”, събиращ текстовете,
представени миналата година.

За повече информация и заявки за участие:
dojnovpl@abv.bg
pdojnov@nbu.bg
тел. 8110 112 – Пламен Дойнов.

 К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Преглед на
литературата
2006/2007
На 18 април (петък) 2008 г. Сдружение на
български писатели и департамент „Нова
българистика” на НБУ организират
публичен форум на тема  „Последните две
години на българската литература и
първите седем години на ХХІ век”.
Форумът ще фокусира вниманието си
върху новите български книги, издадени
през 2006 и 2007 г. в контекста на
литературните процеси от началото на
века.
Канят се всички желаещи, независимо от
това дали членуват или не в една от
няколкото писателски организации, да
заявят своите теми на ел. поща на
Сдружението: pisateli@slovoto.org .
Форумът ще се състои в Столична
библиотека. Начало: 13 ч.

�

Сдружение на български писатели
кани своите членове на
ОБЩО СЪБРАНИЕ,
което ще се проведе на 18 април (петък)
2008 г. от 17 ч. в Столична библиотека.
Дневният ред на събранието включва:
1. Информация за дейността на
Сдружение на български писатели през
2007 г.
2. Прием на нови членове.
3. Разни.
Присъствието на всички членове на
Сдружение на български писатели е
наложително.

Ф О Р У М И

Есил Дюран настръхна след изпълнението
на Иван Ангелов и каза: Има страхотно
„персоналити”! Сигурно трябва да се
преведе я „излъчване”, я  „харизма”. Не
знам. Знам само, че трябваше да ни убеди,
че енглишът й е втора природа, след
турския и българския. Не се изпуска нещо
току-така  пред такава аудитория. Преди
това тя на два пъти се солидаризира с
Люси, че момчето е клоун, а работата,
която представляват, е толкова
сериозна. И Люси настръхна, макар че
преди това беше казала „Това лайно не е
никакъв певец”. Как така ще се ебава,
нищо, че  това е шоу - тя определя
неговите  граници.
Гинка Чапразова пък си отиде, защото
гледаше лошо Дюран (да не се бърка с
Дюран Дюран). „Тя пее  по-лошо и от мен,
но танцува и затова я държат в „Пайнер”.
Инак аз не познавам Дюран - познавам
само същото на квадрат. И не познавам
Люси Дяковска от Плевен. Но знам със
сигурност, че и от двете звезди от
световна класа не става. Или ако станат,
ще са потвърждение на максимата на 
Наполеон за нещото, което се постигало
с много пари.
Както често сме твърдели, звездата
трябва да е необикновена. Да е
ексцентрична и разкрепостена - защото
талантът е другото име на свободата. Да
е толерантна - защото талантът е
производно на духа.
У нас Иван Ангелов няма да стане идол.
И това вече е политика. Дюран мощно го
оплю на два пъти, и него, и Гинка -

момичето от същия този дом
„Коджакафалията”, за който се изляха
тонове мастило. Коя си ти, младо
талантливо момиче, дошла с рокличка от
спонсор - но не  от есемеси на трогнати
зрители? В този дом ставали страшни
неща - аууу, завиха в един глас медийни
оплаквачки. В  тези условия не може да не
си покажеш зъбите, за да оцелееш, но ти
трябваше да премълчиш очевидното.
Определено там, откъдето идваш и са те
отгледали, са мачкали по макаренковски и
е върлувал законът на джунглата, или
социализма, газещ всяка индивидуалност.
От последния пък произлизат  всичките
тези изкопаеми, заради които Иван
Ангелов няма да стане звезда.
При него, социализма,  всички котки са
сиви.
Нищо не е това, което изглежда че е,
защото бързо подлежи на актуализация и
пълна промяна. Дебели обиждат децата си
на дебелина, но сетне вирят палци на
артистични клоуни. Турско говорещи по
рождение мълвят на енглиш  и се
произнасят като музикални критици от
световна величина, а си вадят хляба с диво
кълчотене и мънкане;  фолкпевици, родом
 от Туин Пийкс, завършили СПТУ,
 оценяват „вибратото”на участници и
дрезгавата им бленда, забравени старчоци
се правят на разкрепостени, немски
шоузвезди от Плевен го играят руски
културно-масовици от
колективизацията. Родни културтрегери,
пробили с циничен език, сривайки всички
авторитети, държат морални проповеди.

„На тия хора сега им е паднало. Това е
върхът в тяхната кариера. Сега те могат
да колят и бесят. Това е все едно
са избрани за депутати - колкото
несправедливи неща могат да свършат,
те ще ги свършат”, писа Карбовски.
Нищо, че същият той използва не една и
две човешки трагедии като месо за
 медийната месомелачка.
Совите не са това, което са. Но
мощното ято не позволява  на никой да
се изтръгне от него. С каквато сила
птицата  опитва да се измъкне, с още по-
голяма  мнозинството се опитва да я
върне обратно. Неможещото, извъртащо
се, безпринципно и некадърно малцинство
не приема атрактивните, невписващи се
в матрицата на техните представи,
вперено в собствената си значимост и от
там величаещо собственото си его.
Тълпата мрази различния, мрази  всичко,
което не е клише. Не съм го измислил аз -
сърдете се на Льо Бон. Но не Саймън от
Дюран-Дюран, а Густав.
Прочее, справедливост няма, Иване,
помни това, когато те отсвирят - ни в
айдъла, ни в обществото, още по-малко в
политиката. Макар че  всички да се
кълнат, че се борят за нея. Не в този
живот и не в този свят.
Защото то, мнозинството, определя
границите и натиква различните в
дъното.
Така че спукана ти е работата, но не се
отчайвай. Ти си най-добрият!

БОГДАН ЙОРДАНОВ

Защо Иван няма да прокопса в Айдъла?

Памет
за Агоп Мелконян
На 10 март писателят Агоп Мелконян
щеше да стане на 59 години. Отиде си
през юли 2006 г., толкова рано. Беше
мъдър по достоен за древното битие на
своя народ начин. Беше лукав и
присмехулен, беше язвителен и
сантиментален. Дебютирал като поет,
цял живот пишеше и поезия, която не
публикуваше. Дари ни я посмъртно:
събрана в стихосбирката „…територия,
недокосната от позора”.
А инак беше широко известен като един
от първите ни писатели-фантасти. Беше
удостояван с награди за този дял от
творчеството си. Беше и един от най-
плодовитите ни популяризатори на
науката. Остави също пиеси, филми,
адаптации. Занимаваше се с
популяризирането на арменската
литература в България. Томчето с
преводи на класическа арменска лирика
„Светът пред мене е прозорец…” също
излезе посмъртно.
Често го споменаваме.

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ,
председател на Сдружение на български

писатели

Бел. ред.: Разказ и стихотворения от
Агоп Мелконян – четете на стр. 16.

P O S T  F E S T U M

Национален дарителски фонд
„13 века България” и фондация „Рашко
Сугарев” провеждат за 11-ти път
конкурса за къс разказ „Рашко Сугарев”.
Участват автори под 35 години, а
творбите трябва да са публикувани в
периодичния печат или в книга през 2007 г.
Разказите да се изпращат на адрес: София
1606, п. к. 220.

Срок 15 април 2008 г.

К О Н К У Р С
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К Н И Г И Т Е  Д Н Е С

Литературен вестник 12-18.03.2008

Автомати за продажба на книги в
парижкото метро? Смела идея. Виждам
ги в сивотата на някоя станция, строени
на перона до автоматите за сладкиши и
сода – малки пъстри витрини с
примамливи заглавия. В края на напрегнат
ден чакаш поредното си метро, но
вместо да се полакомиш за вафла, пускаш
монета от две евро и се снабдяваш с
книжката, за която все не ти остава
време да отскочиш до книжарницата. На
някой му е хрумнало да спре парижани по
време на ежедневното им тичане пред
цветни книжни витрини в подземните
лабиринти на града.
Този някой е Макси-ливр. Това е фирма,
основана през 1978 г., която е
специализирана в закупуването на
складови излишъци от издателските
къщи и разполага с цели 143 магазина.
Макси-ливр се представя за приятел на
книгата, чиято цел е да я приближава все
повече до хората. От юни насам фирмата
е инсталирала шест машини за продажба
на книги в няколко станции на метрото,
съобщава в лаконична статия от 3
септември ежедневникът Льо Монд.
Всъщност станциите са възлови
кръстовища на линиите на метрото и
извънградската железница, където се
изливат потоци от пътници. Една от
тях е Монпарнас. Слизам на нея,
прекосявам преплетените й коридори,
обхождам пероните и най-сетне, след
малко лутане, попадам на въпросното
нововъведение. То се е свило в един ъгъл
далече от забързаната тълпа. Въпреки
пиковия час, никой не го забелязва, никой
не се спира пред него. Зад блесналата му
витрина се предлагат джобни издания на
нашумели заглавия, речници и класика от
учебните програми, предназначени за
гимназисти.
„Предложените заглавия ще се обновяват
редовно, като изборът се ограничава само
до произведения, чиито права са отдавна

обществено достояние”, уточнява Льо
Монд. „Това е стар проект за
разнообразяване на предлагането на
книги”, допълва главният директор на
Макси-ливр. Очакванията са надминати:
вместо предвижданите 10 бройки,
продадените екземпляри достигат 25 на
ден.
Превозните средства, в които парижани
прекарват часове наред, са отдавна прицел
на търговски начинания. Щандове с цветя,
азиатска конфекция и всевъзможни
дреболии оживяват коридорите им наред
с неизбежните улични музиканти. Затова
въвеждането на автомати за книги не
учудва никого. Това напомня донякъде за
появата на безплатните вестници по
станциите преди три години. Издания с
малък формат, предлагащи кратки
съобщения и множество реклами, те са
вече обичайно четиво – за няколко спирки
осведомяват пътниците за последните
събития и попадат неминуемо в кошчето
за боклук. „Безплатните”, както ги
наричат французите, предизвикаха бурна
полемика преди време, но не доведоха до
катаклизми в пазара на вестници, а само
до някои частични „намествания”.
Съобразителните хора обаче виждат
заплахата другаде – във все по-голямата
концентрация на медиите в ръцете на
едни и същи акционерни дружества, малко
заинтересувани от развитието и
обновяването на вестниците,
унифициращи на информацията и
лансиращи дирижирани дебати.
Същите проблеми вълнуват и книжарите.
Съсредоточаването на книгоиздаването в
големи издателски къщи с мощен
капацитет за разпространение и реклама
е неоспорим факт. Но иначе похвалното
им начинание да предлагат книги все по-
близо до читателя на изгодни цени има и
своите скрити страни. Още през 80-те
години щандове с книги се появиха в
супермаркетите. Какво по-хубаво на пръв

поглед от това да разведриш забързания
купувач, нарамил пазарска чанта, с хубава
книга? Но сред рафтовете с домашни
потреби и бельо, клиентът се натъква
само на заглавия за масова публика –
учебни издания, речници (наистина
необходими), комикси, нашумели
изповеди на медиатизирани личности и,
разбира се, на дежурните романи,
отличени с награди. Навсякъде изборът е
един и същ – произведения, за които се
говори в телевизионните предавания.
Друг е случаят с „мамута” на
книгопредлагането ФНАК, разпрострял се
из цяла Франция. В неговита клонове
изобилието е главозамайващо. Рай на
книгата, ще възкликне читателят. Но
сред шума и навалицата той може да
пропусне издания на малки издателства –
там властват големите издателски
къщи. За произведенията на по-дребните
обикновено трябва да се направи поръчка,
ако, разбира се, читателят се е осведомил
от някъде за съществуването им.
Въпреки тези гиганти, в Париж основна
роля играят традиционните книжарници.
От уютните квартални книгопродавници
до храмовете на книгата като Жибер,
или Ла (х)Юн например, всички те
отстояват призванието на професията.
Между тях по-малките книжарници
привличат вниманието. Често
специализирани в определена област
(младежки четива, наука, медицина,
история, поезия, антикварни издания и
пр.), те са част от очарованията на града.
Успехът им се дължи на личната
инициатива на книжаря – добро познаване
на съответната област и профилирано
внимание към читателските търсения. В
условията на остра конкуренция,
бъдещето им зависи от новите идеи и
въображението – декор, атмосфера,
компетентен съвет, интересен подбор на
представените произведения, културни

Епохата
на автоматите за книги настъпи

Г Р А Н И Т И

По-долу публикуваме гранити от
статии със специфичната

литературна критика на Владимир
Трендафилов, за да подпомогнем

възможно най-скоро
съставителството на помагало –

своеобразен кратък курс, по който да
бъде изучавана съвременната

литература в широк диапазон – от
колежите по сигурността до курсовете

по самообразование и местата за
семейни консултации.

*
Знаем, че скоро след промените бившият
съюз на писателите се раздвои на „съюз” и
„сдружение”. И двете образувания бяха
поне в две отношения идентични: (1)
всяко се отъждестви със своя затворена
поетика; (2) поетиките им бяха коренно
противоположни в техническо
отношение, но еднакво антипазарни в
идеологията си. „Съюзът” се зае да
защитава всички форми на
традиционната ни литературност:
реализма в прозата, класическия стих,
родолюбивата тематика. „Сдружението”
пък прескочи в друго формално измерение,
което нарече „постмодернизъм”.(…)
Ситуацията е проста и изцяло
политическа. Политико-партийното
поле се раздвои след 1989 г., но само един
от институционалните играчи беше
стъпил върху собствена култура,
отгледана от самия него. Другият

събития, изложби… Поради липса на
място, и там се налага предварителен
избор на предлагани заглавия, но пък се
поема риска да бъдат представени
неизвестни автори и малки издателства.
В този контекст се появяват
автоматите за книги. Около тях засега
няма полемика, само Синдикатът на
френските книжарници (СЛФ) изрази
своето удивление от този „рекламен
ефект” и тази „само привидно добра
идея” на Макси-ливр. Книжарите са на
различни мнения. За някои от тях всяка
инициатива, насърчаваща интереса към
четенето, е добре дошла според принципа
„колкото повече са любителите на
книгата, толкова по-многобройни ще са и
клиентите”. Други споделят
безпокойството си от все по-агресивната
политика на големите фирми, от
обсебването на книжния пазар, водещо до
обедняване на палитрата от предлагани
заглавия в ущърб на книжарското дело, на
творческите търсения на авторите и на
читателя. Кой от тях е прав само
бъдещето ще покаже, така че
последствията от начинанието на
Макси-ливр трябва да следим
внимателно.

РАЛИЦА ФРИЗОН-РОШ

Текстът е писан за неиздадения бр.7/2005 г.
на сп. „Книгите днес”. Тук се публикува за
първи път.

трябваше да си я създаде. И в някаква
степен я създаде именно чрез
литературкадровиците си: Едвин
Сугарев, Ани Илков, Михаил Неделчев и
някои други. По-нататък партийното
въздействие не остана в чист вид, а се
разрои на фондационни и банково-
фондационни центрове, които назначиха
свои литературкадровици – като
Александър Кьосев и Миглена Николчина –
започнаха да учредяват свои конкурси и
да раздават свои литературни награди,
коя от коя по-енигматична като
система от правила за участие и
критерии за оценка.

Професията професионализъм –
Култура, бр. 3, 24.01.2007.

*
Първата голяма поразия, която беше
нанесена на българската поезия след 1989
г. от критиката, беше, че ценностите в
нея започнаха да се четат изцяло в
политико-партиен план. С това
допълнително поезията загуби значение.
Политиката надделя.

Комуникативна теория на най-новата
българска поезия – Култура, бр. 23,

13.06.2007.

*
Имам само процедурни въпроси. Защо
първоначално бях, а после престанах да
бъда в журито (за италианската награда

„Стрега” – б. ред.)? После, защо в състава
му влизат съпрузи – Б. Курташева и Г.
Господинов? Защо Б. Курташева, Б.
Минков, М. Влашки и Н. Аретов са
представени скромно като
„преподаватели по литература” – за
симулация на широта и разнообразие в
състава ли? „Писател, журналист,
издател” ли е Татяна Рашкова? Не я
открих дори с помощта на „Гугъл”. Какъв
преводач е Андрей Петканов?(…)
Изводът ми. Журито е сглобено така, че да
се излъчи без съпротива определена книга:
избраната. Основно ядро в него съставлява
конкретна клика, а останалите са за
удобство: едни за престиж, а други, за да не
пречат на сценария. Кликата се състои от
постоянно ядро от хора и периферия,
където има известно текучество. Но
основният й белег е методологически:
каквато и потребност от българско
литературно представителство да се
появи „отвън” за целите на
евроинтеграцията, някой член на кликата
тутакси скача и посочва друг член на
кликата. За тази година е ред явно на
Емилия Дворянова. Както беше ред през
2006 г. на Теодора Димова, чийто роман
„Майките” спечели Голямата награда за
литература за Централна и Източна
Европа, дадена от австрийска банка и също
дебютна както международната „Стрега”.
Да се готвят Чолева, Господинов, Пламен
Дойнов и т. н. В този кръг регистрира
присъствие и Алек Попов, но той е
самостоятелен играч и всъщност мигрира

между кръговете, така че казаното дотук
не се отнася точно за него.

Кризата, която обнадеждава:
наследството от европеизацията –

Култура, бр. 2, 18.01.2008.

*
Този „Хеликон” (конкурсът за
едноименната награда през 2007 г. – б.р.)
пострада и от малко липса на късмет. С
оглед легитимността на конкурса и
лично моята работа в него, жена ми,
Кристин Димитрова, се отказа
официално от участие тъкмо в годината,
когато издаде романа си „Сабазий”. По
този повод имахме спор с Георги Борисов,
който настояваше да изляза от журито,
за да може книгата да участва. Каза още,
че бил готов да гласува именно за нея.
Отказах, защото такъв танц с
регламента, мака и без формално
нарушение, би олекотил репутацията на
„Сабазий”, ако романът беше взел
наградата. Малко щеше да заприлича на
Биолчевия случай. Тъй или иначе,
репутацията на конкурса беше запазена,
но пък той се лиши от най-яркото
романно заглавие на годината.
И не само на нея.

Кризата, която
обнадеждава: територията

на конкурсите – Култура, бр.
8, 29.02.2008.

Вл. Трендафилов: Кратък курс (2007–2008)
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В И Т Р И Н А ПРИПИСКИ

Мая Кисьова, „Три луни”, изд. „Изток-
Запад”, С., 2007, 56 с., 3 лв.
След дебюта си „39 спирки по пътя” (2003)
Мая Кисьова задълбочава търсенията в
изповедността, но в страничната посока на
играта. Любовта в поезията като ролева игра
– ето новото във втората книга на Кисьова.
Четенето улавя сценичното лице на тези
стихове и те зазвучават, произнесени като че

ли в театрално обкръжение,
обърнати към някого
(обикновено към мъж), често с
ритъм и интонация, познати от
трагедиите на Шекспир.
Едновременно сериозен и игрив
ритуал.

През 2007 г. в престижната поредица
„Съвременна българска поезия”  на
издателство „Захарий Стоянов” излезе
книгата на Антонин Горчев „Шипът на
розата”. Дали защото критиците са
твърде заети хора или пък по някаква
друга причина, но  за сборника на Антонин
все още няма рецензия. А в книгата си
поетът е включил чудесни
стихотворения. Например следното:

С два полюса кaтo земята,
с меридиани по кopceтa,
съзвездието на листата
огрява тумбеста планета.

По плетовете нapeдeни,
блестят коремче дo коремче
в eднa прадядовска вселена
от жълта светлина и ceмки.

В зелени небеса от тpocкoт
тежи масивното им злато
и прави то Земята плоска –
стабилна, щедра
                            и позната.

                          („Тикви”)

Антонин има  подчертано пластичен
талант, жадуващ да опредмети всичко,
дори битийната пустота:

Сънувах празнотата.
                              Горе.
                                  Вляво.

Това хрумване на поета да ситуира
пространствено нищото пределно ясно
говори  за особеностите на неговия стил.
Светът на Горчев е конкретен, населен с
осезаеми неща – ябълките, морето,
реката, водното конче –  „щедър” и
„стабилен”. Но... и „познат”,  ще каже
високо образованият читател, постарал
се да  изучи нашата поетическа традиция
от Далчева насам.
Пластичността обаче е само един
елемент от стила на Антонин. Ако
моята преценка  за стихотворенията му
се опираше само на тази ярка особеност
на неговия талант, скептичният критик,
перифразирайки Бунюел, би имал
основание да каже: „Много добър поет
очевидно, но светът е пълен с добри
поети.” И би бил прав, защото поезията е
само там, където има  единение на
чувствено (т.е. пластично) и
свръхчувствено.
В книга си „Лудата любов”, в която Андре
Бретон излага своята концепция за
еротично-забулената любов, поетът
разказва за усилията на Джакомети да
даде плът на едно видение, претворено
първоначално в гипс, а след това излято
от бронз. Бретон има предвид
скулптурата „Невидимият обект (ръце,
държащи празнота)” (L’Objet invisible
(mains tenant le vide), 1934).
Въздействието на тази творба се дължи
по думите на писателя на тревожното
впечатление,  създаващо се от
положението на ръцете и от
неподдаващия се на индивидуализация
овал на лицето. Обектът на желанието,
смята Бретон, трябва да бъде „невидим”,
но и „присъстващ”, „забулен” и
същевременно „разцъфнал”.
Когато чета „Шипът на розата”, аз
откривам  онова напрежение между
намек и пластична изразителност, за
което говори френският поет, и виждам,
че усилията на Антонин  да съедини
видимото и невидимото, са се увенчали с
успех. И това е така, защото освен
пластичността,  Горчев притежава и една

друга, не толкова често срещана дарба.
Това е умението да се предаде копнежа
като полъх на вятър („Водно конче”),
като стопяваща се рисунка по зимен
прозорец („Зимен прозорец”), като миг,
поместен между „дойде”, „а всъщност си
отиде” („Сън”). При това тайнственият
обект на желанието в повечето случаи е
само загатнат. Той е разтворено чадърче в
дъждовна вечер („Дъжд”), бързо съхнещите
стъпки на босоного момиче („Река”),
потъващата в зимната нощ сянка на едно
нежно същество („Зимна ябълка”).
Жената, към която е насочен поривът на
лирическия герой от „Шипът на розата”,
не е „най-красивата жена”, а жената sous
de légers voile, както би казал Бретон. И в
това няма нищо странно.  Да си
припомним Тютчев:

Но есть сильней очарованья:
.......................................................
Угрюмый, тусклый огнь желанья.

В центъра на всичко винаги е желанието.
И Пепеляшка не е била толкова прекрасна,
преди да седне в каретата от тиква, за да
отиде при принца. Но става красива,
защото той, принцът, я желае.
Сега за тиквата. В англо-американската
литературна традиция съществува едно
детско четиристишие, което звучи така:

Peter, Peter, pumpkin eater,
Had a wife but couldn’t keep her.
He put her in a pumpkin shell,
And there he kept her very well.

В стихотворението се говори за някой си
Питър, който не можел да задържи жена
си и за да я опази,  я сложил в една тиква,
акт, равнозначен на убийство.  Същият
мотив лежи в основата на
забележителния филм на Д. Клейтън „The
Pumpkin Eater” (1964), направен по
сценарий на Х. Пинтър. Творбата показва
драмата на Джо, напуснала  своя съпруг,
за да се омъжи за писателя Джак, който
след няколко години брак я принуждава да
абортира. Джо се съгласява с вярата, че
бракът им ще бъде щастлив, но рухва,
когато научава за изневерите на Джак. В
една песен на Jethro Tull пък се казва, че
менестрелът трябва да ни разтърсва с
песните си за любовта и омразата. В
оригинала стоят следните думи:

He brewed a song of love and hatred, oblique
Suggestions, and he waited.
He polarized the pumpkin-eater...

Ян Андерсън, авторът на текста,  има
предвид, че всеки един от нас е  Pumpkin
Eater.
В редица свои стихотворения Антонин
претворява точно този мотив за
желанието на мъжа да обсеби жената, да
стегне с възел  пламъците на нейното
тяло („Заплитане на мрежа”), да я погълне
(„Смок”), да я затвори в клетка, макар да
разбира, че така погубва себе си („Ловец на
птици”). Но освен тези способи да
унищожиш жената и себе си, има и други,
на пръв поглед не толкова жестоки. Това
е заробващото „щастие” на привидното
съгласие („Семеен живот”), ревнивата
привързаност („Куче”) и т.н.
Стихотворението „Тикви” може да бъде
възприето по два начина. Първата
възможност е да видим в него   копнежът
на поета по една вселена, която
окончателно си е отишла.  Макар да съм
бил свидетел на това как се сече  селски
орех („Орех”) и да зная, че има къщи,
потънали под язовир, построен на тяхно
място („Язовир”), трябва да призная, че не

ме трогва особено силно нито едното,
нито другото. Втората възможност е да
тълкуваме творбата с оглед на
митологическите значения, които тя
поражда, и асоциативната мрежа, която
налага върху останалите произведения от
сборника.
Именно този втори план на поезията,
която създава Антонин, ме вълнува
истински. Тиквата като олицетворение
на раждане и умиране, като символ на
метаморфозите на  любовното чувство –
от щастливото  преображение, което ни
носи,  до дивото желание  да погубим
този, когото обичаме – стои в самия
център на еротичния, езически космос на
Антонин (стихотворението е точно по
средата на книгата), чийто свят е и наш
свят, защото и ние, подобно на него, сме
езичници – проглеждаме зад видимото
едва в мига на смъртта.
Накрая няколко думи за афористичното
стихотворение, с което завършва
поетическата книга на Горчев. Няма да
цитирам двете строфи, от които се
състои то,  с надежда, че това
премълчаване ще събуди любопитството
на читателя, който не си е купил
книжката. Ще кажа  единствено, че през
последните десет години не съм чел нищо
по-добро в тази жанрова форма, на която
майстор в нашата поезия беше
покойният Геров. Това блестящо с
яснотата и простотата си
стихотворение е в състояние да изкупи
всички недостатъци на сборника, които
бдителните критици сигурно са
забелязали.

ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ

Антонин Горчев, „Шипът на розата”,  изд.
„Захарий Стоянов”, С., 2007.

Крехкостта на копнежа и непоносимата
тежест на езическото битие

Литературен вестник 12-18.03.2008

Александър Спиридонов, „Последната
страница. Мемоаристика”, изд.
„Български писател”, С., ИК „Славена”,
Варна, 2007, 500 с., 10 лв.
Книгата е повече от интересна и поучителна
за всеки, който любопитства за
литературния бит и литературните
личности от 70-те и 80-те години.
Александър Спиридонов, известен на днешната
публика най-вече като критическото
„откритие” на Джагаров от 1970 г., сега ни
поднася тежък том с честна мемоаристика –
честна и в признанията на част от
собствените грешки, и в нееднозначните
оценки за приятели и писатели, и дори в
избликналата тук-там спонтанна злоба и
глупост. Стилистичните пропадания при
Спиридонов се получават най-често, когато
прави иначе плитки сравнения с реалности и
личности отпреди и след 1989 г., а от
слепотата му относно епохата на 90-те
навяват досада и лоша публицистичност. Едно
критическо четене обаче спокойно ще се
справи с тези неприятни пасажи, за да види
безспорната ценност на тази книга.

Виктория Лекова, „Вариации на нулата”,
изд. „Фабер”, Велико Търново, 2007, 56 с.
Дебютът на победителката в миналогодишния
студентски конкурс в Шумен се позабави някъде
по коледните и новогодишните празници, за да ни
срещне в самия епицентър на февруарските
студове. И се оказа, че е един от най-
забележителните дебюти от последните години.
Притежава все по-рядкото качество – да
изненадва. Изненадва с новата ирония и новата
тъга, които се държат гуша за гуша. Изненадва с
някакъв небългарски визионерски размах на
почерка, който прекосява и събира пространства,
включително и български. Изненадва и с
първоличния говор на лирическия герой, който
понякога със своя „мъжки род” ни обърка –
толкова ли автентична може да изглежда една
езикова поза! Това ли е новата поезия, която
открива драмата в дедраматизираното
представяне на неуловимото? Нова поезия,
която има нужда от нови критически думи.

Стоянка Грудова, „Молитвениче.
Стихотворения за деца”, ИК „Знаци”,
Бургас, 2007.
С тази светла и вслушваща се в ритъма
на детското сърце поезия Стоянка
Грудова се нарежда до поети като Дора
Габе и Иван Цанев. Не ни се иска да
наречем стихотворенията в книгата
религиозни, макар да са посветени на
първите срещи на детето с Бога и
божественото, с Празника и Чудото.
Това е първично-духовна и невинно-
молитвена поезия. Другото име на
книгата би могло да бъде „Детето и
Тайната”, защото стиховете
представят разговора между тях.
Странно удължената сянка на малкия
човек, застанал лице в лице с прелестта
на неназовимото, целият изпълнен с
трепета пред необяснимото. Първият
разговор с Бога.

Н А С Т О Л Н О
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Раймонд Детрез, „Косово. Отложената
независимост”, прев. Анета Данчева –
Манолова, изд. „Кралица Маб”, С., 2008, 264
с., 10 лв.
Това е една от редките дълбоки западни книги
за Балканите, отърсени от нравоучителна
експертност, а вгледани с разбиране и хладен
секпсис в исторически и социални митове,
които още обикалят балканските гори и
мегдани. Книгата е ключ към отговора на
прословутия въпрос относно Косово – „Как се
стигна до тук?”. Информацията и анализите
на истории и идеологии – от средновековието
до наши дни – издигат това четиво до класата
на интригуващ учебник по (западно)балкански
работи. Към нидерландското издание от 1999
г. Детрез е дописал специално за сегашното
българско издание още три глави – „Югославия
и НАТО”, „Косово и ООН”, „Отложената
независимост”. Умно и безпристрастно.

Всяка антологична книга, издадена след
като нейният автор е извършил
селекционен подбор на творчество си и я
е определил подзаглавно с „Избрано”, се
превръща в ретроспективен поглед, в
равносметка. „На огледалното дъно” от
Богдана Зидарова е стихосбирка,
изпълнена с образно-творчески импулси,
които предизвикват у читателя
вчувстване и съпреживяване. Луксозно
издадената книга съдържа нови и
подбрани произведения от досегашните й
десет книги със стихове, много от тях
преведени на английски, немски, унгарски,
молдовски и арменски. Антологията не
съдържа стихотворения от десетината й
книги за деца, издадени в по-голямата си
част от специализираното издателство
„Български художник”.
„На огледалното дъно” е стихосбирка,
диалогизираща с мъдростта на
читателите, за които детството,
юношеството и младостта са вече
спомен. Оттук е и усещането за
обертонове на носталгия и лирична
меланхолия в книгата. Но парадоксално на
това, тя държи будно съзнанието на вече
късно заспиващия читател – с
въплътената в нея остра
чувствителност, психологическа
дълбочина, искрена, но и тревожна
изповедност. Включените
стихотворения са съзерцания и размисли,
които свидетелстват, че и най-личните
душевни вълнения са универсални, но само
талантливо откритият път на общуване
с читателя анихилира тяхното
въздействие.
Богдана Зидарова е отдавна изкушена от
диалогичната спонтанност на лиричната
изповед, от максимално скъсения път към
сродната душевност. Индикациите за
вчувстване и съпреживяване на нейните
превърнати в истини открития са в
умението й да умножава своите
поетични внушения и да ги превръща във
всеобщо духовно притежание. И двата
образа в стихотворението „За да я
утеша” са одухотворени, но човекът е
мъртъв, а родната му къща „жива”,
тъгуваща, смалена с годините „в сенките
на избуялите над нея дървета”. Тъгата й
по напусналите я завинаги хора е
неутешима и предизвиква абсурдното
желание на отишлия си завинаги неин
обитател, ако би могъл да се върне от
онзи свят, за да я утеши.
Посветена на свободата, красотата и
добротата, „На дъното на огледалото” е
обогатена не с проекции на някакви
митологеми, а с ейдетични представи, с
мъдростта на личното страдание от
преходността на осезаемия свят,
превръщаща и най-романтични чувства в
нелогични. Но минорните тонове не
редуцират жизненовъздействащата сила
на стихосбирката, възвишена и далечна
от „прозата” на бездарното ежедневие.
И в новата си книга Богдана Зидарова
доказва вдъхновението като най-
неостаряващ еквивалент в
двуединството дух и материя, слово и
поезия. Цялото й творчество е
облъхнато от аурата на първоначалието,
естествени извори на вдъхновението са
девствената природа, ейдетичните
представи за времето на незамърсените
от абсурди детство и юношество.
Читателят се взира в дъното на
„Огледалото”, търси и намира в неговия
поетичен субстрат отговор на
тревожещи ума и сърцето му въпроси –
какво подхранва любовта в различната
възраст на човека, къде е границата на
неговата поносимост на злото...
Алегорията в стихотворението
„Разследване” се асоциира със социалната
по смисъл опозиция вина – виновни,
престъпление – наказание.
Аз съм от убедените, че литературната

личност се откроява най-силно в
експликацията на нейните езиково-
стилови особености. И без да елиминирам
екзистенциални и философски аспекти в
поезията на Богдана Зидарова,
акцентирам върху живописната
образност и многозначна символика,
която изпълва поетичните фрагменти с
дълбочина и музика, дошла от вечните
шлагерни мелодии в развлекателната
джазова музика.
Играта на поетесата с думите е
енергична – те запазват изначалния си
смисъл, а като въведение в произведение
на изкуството излъчват и поетична
енергия, създават образно звучене:
„Снегът е заразказвал от зори, / поглъщат
шепота морави, склонове, гори”. („Небе в
краката ми”). И превърнатата в
синестезия дума започва да свети с
вътрешния огън на поезията:

Гласът на птицата се заразтапя от зори –
висулка ледена, прозрачно-звънка.
Задъханите ветрове, по стъмното заслизали,
ломят за люлки клони и филизи....

(„Прииждат багрите”)

От изграждащите лирическата картина
образи Богдана Зидарова избира един
основен, за да акцентира поетичното
внушение върху скрития смисъл на
аналогията Природа – Общество. В
„Разследване” това е образът на
оголената от признания гора, в която се
променят и почерците на дърветата,
„когато с разтреперани сенки / своите
подписи полагаха върху пръстта. / А
ветровете обираха свалените показания”.
За да достигне във финала на поетичния
размисъл до прозирно ясни истини за
близкото минало:

Бе потвърдено всеобщото съучастие,
главният виновник само неизвестен остана.
Премълча някой някъде своята тайна.
Помръкна гората потънала в разкаяние.

(„Разследване”)

Поставена в различен контекст, една и
съща дума в поезията на Богдана Зидарова
може да означава парономазия, но по-
често антонимия – прекрасно и
безобразно, обич и презрение, гняв и
нежност... Рядко думите гора, сняг, дъжд,
вечер, нощ и т.н. са употребени от
поетесата в тяхното конкретно,
предметно значение. И много по-често са
наситени с човешки признаци чрез
художествения принцип на
олицетворението – снегът е омагьосан;
цял ден издигали глави, дърветата са
уморени; денят е простодушен; Нощта
се изпълва с мрачни усои, пълзи по
асфалта, завърта опашка; студът е гущер,
който пълзи...
Проникновеният прочит на „На
огледалното дъно” ще открие и случаи на
превръщането на отделната дума в
метафизична условност: акулите са
символ на жестокото време,
безплътните ята – на спомена... Стил,
дума и образ са взаимовързани в поезията
на Богдана Зидарова, всеки опит да бъдат
разграничени нарушава живата тъкан на
художественото произведение.
Поетесата пресъздава образно не само
реални събития, а и размисли, изповеди. И
изразява това с думата в нейното
преносно значение или чрез специалния
лексико-семантичен повтор или похват
на фигурата. Образът в тази поезия може
да възникне и с употребата на думата в
нейното пряко значение и смисъл: „Имах
някога едно познато момиче, / което
съзирах в отблясъка на не едно огледало - /
веднъж вдъхновено, друг път дълбоко
замислено, / но винаги различно и
добронамерено...” („На огледалното
дъно”).

Но въпреки това, използваните в техния
пряк смисъл думи крият в себе си
потенциална възможност да се превърнат
в образи, съдържат скрити и явни
възможности за образност. Така че
образността в поезията на Богдана
Зидарова не се постига единствено чрез
метафоризация на думите, а и с други
стилистични средства. Тържественото
или делнично звучене може да бъде
постигнато и по граматически път –
филологическото академично образование
на поетесата и нейната градивна роля в
българската поезия мотивират
безпогрешно присъщите й индикации на
вещ познавач на словото в неговата
смислофункционална, семантична и
художествено-поетична натовареност.
Макар че за Б. Зидарова поетичната форма
е от съществените естетически условия
за вътрешно интензивна свързаност на
стихотворенията, съдържанието не губи
от това самостоятелната си стойност.
Поезията, за разлика от живописта, не
поражда сетивни усещания, но поетесата
е твърде изкушена от постоянната си
близост с творчеството на
забележителния художник Любен Зидаров
(неин съпруг), и освен медитативна,
поезията й е и живописна. В синтеза от
виртуална сетивност и размисъл, от
сфумато преливане на сетивност и
емоционална възбудимост, се крие един от
секретите на изпълнената с витални
ритми, ярка експресивност и естетически
импулси поезия. Разбира се, не бива да се
забравя, че в поезията понятието
сетивност има различно значение – то е
сродно с привличане или общуване. И не на
последно място – със сравнение и
съпоставяне, което Богдана Зидарова
изразява с епифорично повторение на
употребявания предлог „като”.

Като съмнение ще ми олекне
като на мравката, пренесла товара си
като на птицата, прекосила
пътеките мокри на океана...

(„След страстната седмица”)

Обединителен момент в цялата поезия на
Богдана Зидарова е на първо място
виталната енергия, избликваща от
поетичните реакции на поетесата към
живия свят. А читателят изпитва
естетическа наслада от включените в
шест раздела на книгата творби, раздвоен
между собствените си познания за живия
свят и художествените инвенции на
поетесата. Но няма спор кое надделява в
рецептивното отношение към
антологичната книга. И защото Богдана
Зидарова разгръща не същността на
реалния свят, а личните си представи за
него, раздипля образите в своята душа,
моделира всичко онова, което е
инвънматериална осезаемост, което е по-
дълбоко от всяка безлична даденост.

КИРИЛ ПОПОВ

Богдана Зидарова, „На огледалното
дъно”, изд. „Захарий Стоянов”, С., 2007.

Образите в огледалното дъно

Литературен вестник 12-18.03.2008

Йордан Калайков, „Завръщане (в) Кръгът”,
библиофилско издание, ИК „Крисан – С”, С.,
2007.
Трудна за описване книга. Тираж от 60 бройки.
Аз (П. Д.) притежавам библиофилски
екземпляр № 7. „Две книги в една” – както
гласи рекламният надпис. Между
пожълтелите страници на книгата „Кръгът”
от 1994 г. просветват подлепените нови бели
офсетни листове на „завръщането” от 2007 г.
Така е възникнала „Завръщане (в) Кръгът”
(2007). Получила се е нова книга, раздвоена
между паметта за себе си отпреди 13 години и
необходимостта да се (авто)коментира с
днешна дата, да прибави следващи следи към
собственото си книжно тяло. Жанрът – също
раздвоен между стиховете и късите лирически
прози – допълнително изкушава текстовете
към самонаблюдение. Затова и почти всеки
текст от 1994-а е с „второ издание” от 2007-а.
Не само обемът на книгата е нарастнал –
смисълът се е удвоил.

„Театър”, кн. 1-3/2008, 48 с., 4 лв.
След респектиращия „Летопис 60 години сп.
„Театър” се появява новата „обикновена”
книжка на списанието. Съдържа думи по повод
юбилейни дати, свързани с големи имена на
театралната ни култура, монолози на
актьорите Станка Калчева и Иван Бърнев,
интервюта с Даниел Калчев, Митко Тодоров,
Станислав Семерджиев, стабилен
рецензентски блок за нови спектакли и
„театрални” книги и т.н. Тематичният раздел
„Прекръстиха Театър 199” звучи с дискусионна
страст, която дано зарази
цялото съсловие. Важна  роля
играят кратките текстове в
рубриката „Акценти”, които
понякога се отличават с
нелицеприятна критическа
острота – бодат и очите, и
сърцето.
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Рубриката се
издава

с финансовата
подкрепа

на СОС

ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ

Едно задълбочено обглеждане на
взаимодействията между театъра и
киното се случи през двата дни на осмото
издание на отворения клас, продуцирано
от Патрик Сандрен. То се състоя в
Народния театър на 8 и 9 март. Водещ,
както и в предните издания, беше Шарл
Тесон, професор по кинознание в
Сорбоната. Той насочваше диалога, в
който взеха участие Жан Душе
(кинотворец и писател), Бернар Собел
(театрален режисьор) и Явор Гърдев
(режисьор), към влиянието на театъра
върху киното и обратно – как киното се
обособява и израства от театъра.
Първият лекционен ден започна с връщане
на лентата на историята на киното от
времето на самото му раждане. Жан Душе
припомни филмите на братя Люмиер,
които представляват гледки. Не след дълго
след заснемането на Работници напускат
фабриката Люмиер в края на работното
време (1895) киното навлиза в своята
първа криза. На зрителя му е много трудно
да възприеме кинематографа, както
тогава се нарича киното. Всъщност ако
направим паралел с българското му
възприемане в началото на 20-те години на
ХХ в., трябва да припомним, че за Вл.
Василев „кинематографията” е плебейско
забавление.
След експериментите на братя Люмиер се
появяват филмите, които се опитват да
„вкарат” театъра в киното. Камерата се
поставя там, където трябва да са
зрителите от предните редове. Такъв беше
и откъсът от първия показан филм,
репрезентативен за нямото кино –
„Живите карти” (1904) на Жорж Мелиес.
Неговият филм може да бъде коментиран
накратко освен със статичната камера и с
излизането пред завесата и поклон пред
публиката, както в театъра.
Друг филм, характерен за периода на
нямото кино, откъс от който се
представи като пример за театрално
заемане на възгледа за декора, беше
„Дяволският наемател” (1909). Следващ
елемент на нямото кино, върху който се
акцентира, беше мимиката. Показани бяха
и откъси от филми на Чарли Чаплин,
където реквизитът – въртяща се врата,
завеса, обувки – вземаше участие в
овладяване на пространството. Други
характерни аспекти на нямото кино,
които станаха обект на коментар, бяха
циркът (като възможност да се покаже
героят на сцена) и героят зад вратата
(което е възможност да се покаже
персонажът зад сцената).
За филмите след 1910 г. лекторите
коментираха вниманието на киното към
социалното основание на театъра,
неговата функция да обучава и морализира.
Беше даден пример с емигрантската вълна
в САЩ, която става предпоставка
американското кино да влезе в роля,
подпомагаща държавната политика. И тъй
като киното все още е нямо, а
болшинството от преселниците не са
англоговорящи, киното се оказва най-
добрият посредник и възможност за
предаване на послания. В хода на разговора

беше споменато, че през този период
става въвеждането на задължителното
изискване за happy end-a, като
американска идея, че всеки може да
постигне мечтите си.
Беше отделено място и за немското
кино. Показателен в това отношение е
откъсът от „Тартюф” (1926), който
открои как театърът бива въведен в
киното: чрез гримирането, чрез самия акт
на гледане на театър от персонажите и
чрез обръщението (и поглеждането) към
публиката като на сцена.
За времето на говорящото кино Жан
Душе коментира, че когато киното
„започва да говори”, то започва да става
социално и политическо кино. Бяха
показани откъси, израз на нацизма в
киното през очите на германски
кинотворци (Любич).
Вторият лекционен ден проследи
явяването на Шекспир в киното. Също
така беше обърнато внимание на
церемонията на представянето на
актьорите и снимачния екип (запомнящ
се пример в това отношение е „Дезире” на
Саша Гитри).
Почти на шега, почти сериозно Бернар

Погледи: кино и театър

Предполагам, че на всекиго се е случвало -
след като е разгледал веднъж определена
изложба, при всяко следващо посещение тя
да му изглежда различна, променяща се,
неуловима... Но не е виновна нашата памет
и въображение в случая с проекта на Бора
Петкова „Изложбата е в процес.
Заповядайте отново!” в галерия „Васка
Емануилова”. Вече близо месец (от 7
февруари) художничката всеки ден работи
в галерията върху своя проект, който
става различен и непредсказуем.
Процесът на работата е превърнат сам по
себе си в художествен феномен, където съ-
участват автор, зрител и пространство.
Възможността за пряко обсъждане на
проекта с авторката размества
традиционните концепции за
рецептивност на творбата и за мястото
на гледащия и художника. Те са пряко
съучастващи в експозицията и в нейното
пресъздаване, което според мен е един
прекрасен и много продуктивен
експеримент.
Нестандартното решение на Бора
Петкова предлага много странна, но в

случая и много успешна форма на
диалогичост и интерактивност.
Пространството е преизпълнено със
смисъл, където във всеки един момент се
заражда една нова ситуация и нов повод
за комуникация, където човек не знае при
следващото си посещение докъде ще са
стигнали черните ленти и как те ще
изглеждат. Множеството
непредсказуеми конфигурации целят
преобразуването на пространството в
скулптурен обект, който постоянно се
създава и развива, но в който
материалите и средствата си остават
едни и същи.
Засилената хетерогенност на
изложбата, където се вплитаме в мрежа
от отношения и динамични връзки, ни
предразполага да я мислим не като нещо
единно, веднъж завинаги създадено, а
като постоянно ставащо и
дезорганизиращо множеството гледни
точки. Или ако си позволя да цитирам
авторката, пространството е
„резултат на процес, а не даденост”.
Лабиринтът е подходящата метафора, с

която може да бъде описана тази среда,
където погледът е постоянно търсещ и
колебаещ се, опитващ да се впише в
множеството вгъвания, пречки, стени на
средата.
В галерия „Васка Емануилова” има
експозиция от творбите на
художничката, която предразполага и
към засилено общуване с традицията,
към отваряне на хоризонтите за новите
й прочити.
Опитът на Бора Петкова да създаде един
диалогичен подтекст на иначе готовите
материални форми и да ги обработва не
толкова пластично, колкото смислово, е
изключителното постижение на този
проект. Той отваря възможността да се
разшири разбирането за скулптура, да се
експериментира с пространството и
границите като автентичен скулптурен
обект и да се разместят традиционните
ограничения на триадата автор – творба
– зрител.

ДИМИТЪР БОЖКОВ

Собел коментира субтитрите, последния
напредък на киното: „Вие четете и вече
нито гледате, нито слушате филма”.
В края на всеки от лекционните дни беше
предвидено време за въпроси на публиката.
Относно запитването за
необходимостта от използването на
кинокадри в театъра лекторите
отговориха различно. Собел определи
кинокадрите в театъра като „джаджи”,
които имат за цел да разсейват
публиката, а Я. Гърдев, напротив, ги вожда
употребени с определена цел, те носят
различен опит на зрителя. „Обаче, ако сте
в състояние на чудене, продължи той, те
са просто средство - нищо повече.”
Състоялият се колоквиум се опита да
проследи как киното се самоопределя,
обособява и изгражда своята особеност
чрез постоянния диалог с театъра,
„вдишвайки” влиянията му от
драматургията – организирането на
време, място и действие, а също и
отваряйки простор за размисъл относно
спецификите на средствата, които
задават тези две изкуства.

ЯНИЦА РАДЕВА

По следите на изложбата

Литературен вестник 12-18.03.2008

СУБЕКТИВ

 Шарл Тесон, Жан Душе, Бернар Собел
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Иглика Василева е родена 21 август 1947 г.
в София. Завършва Софийския

университет „Климент Охридски”,
специалност английска филология. През

годините работи в БТА, сп. „Панорама”,
издателство „Народна култура” и

издателство „Златорог”.
През последните години – най-

популярният преводач от английски
език у нас. Превела е книги на Съмърсет

Моъм, Доктороу, Пол Остър, Уолт
Уитман, Греъм Грийн, Ивлин Уо,

Вирджиния Улф, Хенри Джеймс, Джон
Банвил, Уилям Уортън, Айрис Мърдок и

др.
Носителка е на наградата за най-добър

англоезичен превод на Съюза на
преводачите в България през 1993 г. (за

„Гордост” на Уилям Уортън) и през
1998 г. (за книги на Е. Л. Доктороу). Два

пъти е отличена с националната
награда „Христо Г. Данов” за

литературен превод – през 2003 г. и през
2004 г., когато нейният превод на
„Одисей” от Джойс се превърна в

абсолютното събитие на книжния
пазар и беше откроен като истински

преводачески подвиг.

Как бихте описали работата, която
вършите?
Като творческа – категорично.

Какво ви помага да имате винаги нови
идеи във вашата работа?
Предимно четенето, но не само на нови
автори, а и препрочитането на
класиката, в превода на която, за
съжаление, все още съществуват много
бели полета. Всъщност не е възможно да
определиш стойността на съвременен
автор, ако не познаваш класиката,
защото тогава ще ти липсва основният
критерий, аршинът, с който да премериш.
Не е възможно да се оценяват авторите
„по усет”, защото усетът е резултат на
натрупана практика, познания и доказан
вкус. Повтарям, доказан литературен
вкус. Не бива книгите да се избират
единствено на принципа „какво ме кефи”,
тоест без никакъв професионален прочит,
защото тогава изпростяването ни е в
кърпа вързано. За съжаление именно по
тоя принцип много издателства налагат
вкусовете си на пазара.

Предпочитан жанр – за превеждане, за
четене?
Автори с доказана стойност. Животът е
много кратък, просто няма време за
всичко и човек се вижда принуден да
подбира и да се ограничава. Всъщност
опитвала съм да чета всичко и досега се
опитвам, но литературата много
избледня, сега ударението определено е
върху всевъзможни четива, най-вече
развлекателни и псевдопоучителни, но не
и върху литературата като изкуство,
което те обогатява и осмисля живота.

Последният път, когато отказахте да
преведете текст за медия или
издателство?
Отказах да преведа наградената книга на
Алън Холингхърст „The Line of Beauty”, с
която той спечели наградата „Букър” за
2004. Като имате предвид казаното по-
горе, сещате се защо. Но това не значи, че
английската литература като цяло е

избледняла. Дори в нашия засега не много
литературен 21. век, англичаните могат
да се похвалят с големи имена.
Традицията си е традиция, а английската
повествователна традиция се гради от
много векове и има непоклатима основа.

Кой е постоянният и най-трудно
разрешим проблем във вашата работа?
Верността към оригинала. Тя е по-трудна
от верността към любимия, защото
изисква много четене, много
литературни, извънлитературни и
страноведчески познания. Изисква
владеене не само на два езика, но и на две
култури, на два свята, изисква житейски
опит. При това познанията в двете блюда
на преводаческата везна трябва да са
почти изравнени. Работата е, че готови
преводачи не се раждат. Дори някои от
тях да имат добър първи превод, това още
не ги прави преводачи. Нужно е да
натрупаш стотици страници зад гърба си,
за да усвоиш дори само занаятчийската
страна на превода. Отстрани изглежда
лесно, но преводът далеч не се свежда до
знаене на думички.

Какво влияние върху идеите във вашата
работа оказват парите?
Дайте да не говорим за пари. Въобще това
пари ли са? Ако претупваш разни кримки
през куп за грош – може би да. Но ако
превеждаш литература – не. На Запад, ама
какъв Запад, та дори в Македония
тарифите са по-високи. Но на Запад един
преводач с име може да преживява цяла
година с превода на две книги от по
триста страници. Да преживява сносно –
без притеснения. Тук това не стига само
парното да си платиш. Добре че е мъжът
ми да ме храни.

Представата ви за коректен и
добросъвестен издател?
С радост мога да кажа, че в България
такива има. Издателят преди всичко –
според мен – трябва да е литературно
образован човек и да има усещане за мисия,
мисия да образова и облагородява, а не само
да забавлява. И не случайно най-пошлите
книги у нас се издават от хора влезли в
бизнеса с пари, а не с професионализъм.

Любимите ви книги за четене?
Много са, толкова много, че наистина не
мога да ги изброя. Или по-скоро нямам
само една-две, които да са ми най-
любими. Обичам да се връщам към
класиката, главно английската, може би
защото най-добре я познавам и с нея най-
добре се лекувам от ядовете на
ежедневието. И тук не изключвам
модерната класика. Мога да кажа също
така, че съм обичала почти всички книги,
които съм превеждала. Освен това много
харесвам Камю, Кафка и Бекет.

А нелюбимите ви?
Паулу Коелю и всякакъв друг вид
псевдолитература.

Книгите, преведени от вас, на които
най-много държите?
Трите книги на Вирджиния Улф – „Към
фара”, „Собствена стая” и „Три гвинеи”,
„Одисей” на Джеймс Джойс,
„Александрийски квартет” на Лорънс
Дърел (само първите три от четирите са

Иглика Василева –
професионализъм и вкус след „Одисей” на Джойс

мой превод), „Нюйоркска трилогия” и
„Лунен дворец” на Пол Остър, Доктороу,
Айрис Мърдок и Джанет Уинтерсън.

Каква книга никога не бихте
превеждали?
Англичаните казват: никога не казвай
„никога”! Та и аз да не се изхвърлям, но не
бих превеждала тъпи книги, книги без
дълбоко съдържание, с шаблонна фабула,
банални, изтъркани и тривиални. По-скоро
ще се хвана да чистя два входа.

Кое изкуство поставяте на второ
място след литературата?
Изкушавам се да кажа „пак
литературата”, но ако ви трябва
разнообразие, тогава живописта.

Усещате се силна, когато...
Когато превеждам, но не знам дали
думата е „силна”. Пфу, това е въпрос за
цяло есе, защо ми го задавате?

Усещате се слаба, когато...
Не само слаба, но и напълно безпомощна,
когато гледам как шумната и арогантна
глупост ни залива отвсякъде, особено от
телевизията. Как всичко се свежда до
дребно любопитство, до модни
тенденции и залитане по лишени от
смисъл неща.

Мястото, на което никога не сте била,
но искате непременно да отидете?
Била съм в Дъблин, но само за два дни, пък
и не бях много свободна. Искам да го
обиколя по стъпките на Леополд Блум –
това искам. Бавно, спокойно и
напоително. Без да бързам. Освен това
много обичам морето и всяко място край
море.

Най-запомнящото се изречение от
книгите, които сте прочели
напоследък?
Нека да е цял абзац, може ли? – „Все
повече чувствам как издателите
наблягат на актуалността. Незабавната,
бързата, задъханата актуалност... Това
темпо, тази задъханост те се опитват
да натрапят на литературата. Онова,
което създава истинската литература –
например стилът, - се игнорира напълно. В
сметката влизат само суперактуалната,
интересна, гореща тема и бързината. По
отношение на книгата се поставят
същите изисквания, както спрямо
писаната на коляно вестникарска

Лица и книги

статия. Така молохът на актуалността
поглъща всичко, смила всичко.
В резултат на това равнището на
литературата се принизява до такава
степен, че днес всеки е в състояние да
напише (и пише!) книги – футболисти,
естрадни певици, счетоводителки,
полицаи. Писането престана да бъде
изкуство, престана да бъде дори
професия, а стана общодостъпно
средство за самореклама, за правене на
пари или за печелене на почитатели.
Наводнение – ето какво заплашва
изкуството, наводнение, потоп от
аматьоризъм, повърхностност,
немарливост, чиито кипящи от
безсмислици бездни поглъщат всичко
ценно, което се извисява над
посредствеността и кича. Диктатурата
на количеството, диктатурата на
грамадата – ето проблемът, с който е
много трудно да се справим. ... Вече не се
пишат книги, а бестселъри” (Ришард
Капушчински, „Лапидарии”).

Коя книга най-много напомня за
живота, който живеете?
Май всички живеем „Митът за Сизиф”.

Литературен герой, който ви е
симпатичен?
Чужденецът на Камю и падрето от
„Силата и славата” на Греъм Грийн, но на
първо място винаги ще си остане Хамлет.

Най-забавната случка с книга през
живота ви?
Веднъж, в зората на компютрите, когато
те бяха бледо подобие на днешните,
преведох 200 страници и ги изтрих с едно
натискане на копчето – на копчето,
което не трябва, разбира се. Ужас!
Толкова се потресох от този гнусен
номер, който ми сви техниката, че върнах
книгата, без да я допреведа, върнах аванса,
намразих автора и оттогава вече много
внимавам с всякакви копчета. Ако това
не ви се струва забавно, за друго не се
сещам.

Вашата рецепта за хубава книга?
Талант – Божият дар.

Интервюто е направено за
неиздадения бр.7/2005 г. на сп.
„Книгите днес”. Тук се
публикува за първи път.
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Недоволството от ситуацията на човека в съвременния
свят, започнало от втората половина на 50-те и
белязало 60-те години на миналия век в Европа, в
британската драматургия добива три основни форми. В
пиесите на социалния детерминизъм (Джон Осбърн,
Арнолд Уескър, Джоан Литълууд, Шийла Дилейни)
проявата му е в гневно разкриване на причините за нея,
произтичащи от структурата и функционирането на
обществото. В текстовете на Бекет то намира
пасивно-философски песимистичен израз чрез
описването на тази ситуация като абсурд, а Пинтър
сближава двете форми на недоволство чрез
представянето на абсурдността на човешкия живот
като последица от зле работещото обществено
устройство. Трета група автори (Джон Ардън, Джо
Ортън, Едуард Бонд),  дебютирали през 60-те, са
обединени от анархистичен гняв въобще към социалната
институция и формираните от нея ценности.
Появата и набирането на скорост през втората
половина на 60-те на тази нова анархистична вълна в
драмата във Великобритания активизира започналата
още предишното десетилетие борба срещу театралната
цензура (отстояваща традиционния морал и ценности)
и, в крайна сметка, води до закриването на „една
архаична институция в кралския двор - поста „Главен
шамбелан”1 , натоварен с властта да решава какво може
и какво не може да се гледа и слуша в обществените
театри”2 . Едуард Бонд нанася последния удар върху
позицията на шамбелана и става непосредственият
повод за отменянето й. През 1965 г. той пише по поръчка
на Театър „Роял Корт” пиесата си „Спасениe”, но тя е
забранена за публична премиера от лорд Чембърлейн в
представения вид и са препоръчани съкращения, след
които би могла да бъде показана. Бонд отхвърля тези
изисквания,  предизвиквайки верига от важни
последствия. Новият директор и един от режисьорите
на „Роял Корт” Уилям Гаскил, заместил Джордж Дивайн
след пенсионирането му през 1965 г., решава все пак да
постави пиесата като клубно представление, т.е. само
за поканена  публика. Тази тактика вече е използвана
успешно по-рано същата година за представянето на
пиесата на Джон Осбърн „Един патриот за мен”, също
забранена от лорд шамбелана. В случая обаче тя не
помага и няколко месеца по-късно Уилям Гаскил и „Роял
Корт” получават предупреждение за затваряне на
театъра и са осъдени да заплатят значителна глоба.
Лорънс Оливие, тогава директор на Националния театър,
се изказва в защита на пиесата и на „Роял Корт”, а
Кенет Тайнън организира дискусия по проблема.
Въпросът е пренесен в Камарата на лордовете,
полемиката се разраства и през 1968 г. Парламентът
приема „Закон за театрите”. С него се слага край на 400-
годишния централен контрол върху морала,
благоприличието и придържането към конвенционалните
ценности на създаваните драматургични текстове и

представления. За британския театър и
драма бурната и знаменателна за Европа и
света 1968 се случва точно в този
емблематичен акт.

Едуард Бонд (1934) е най-радикално и последователно
анархистичният автор от драматурзите на 60-те.
Докато пиесите на Джон Ардън (до 70-те) са по-скоро
публично философско разсъждение върху анархията, а
Джо Ортън смекчава дръзкото тематично
предизвикателство със стилно, витално  и забавно
писане, то интелектуалният и психологически шок е
най-съществената част на драматургичния метод на
Бонд.
Едуард Бонд дебютира с пиесата си „Женитбата на
Папата”, представена от „Роял Корт” през 1962 г. като
едно от неговите „неделни представления без декор”.
Без да има особен успех, тя все пак става причина
театърът да му отпусне субсидия за написване на
следваща пиеса. Така се появява „Спасениe” - първият
текст на Бонд, привлякъл вниманието на критиката.
При показването му през 1965 като закрито частно
представление на сцената на „Роял Корт”, както вече
беше споменато, авторът му печели известност за една
нощ с драма, която почти всички от присъствалите
рецензенти квалифицират като образец на упадъка и
самоцелната сензация. Но именно в това си крайно
качество тя става необходимият последен удар върху
театралната цензура. Следващите текстове на Бонд
включват „Ранно утро” (1968), „Тесен път към Далечния
Север” (1968), „Лир” (1971), „Морето” (1973), „Бинго”
(1973), „Глупакът” (1975), „Жената” (1978),
„Реставрация” (1981), „Лято” (1982), „Пиеси за войната”
(1985). От началото на 80-те Бонд активно участва в
движението на „образователния театър” и създава
няколко текста в неговата естетика, между които
„Планетите” (1981) и „Навътре в морето” (1995). Поради
рационалистичния си и умозрителен начин на писане
Бонд е поставян по-често във Франция и Германия,
отколкото във Великобритания. Въпреки това той има
дълга и успешна кариера и в родината си като „ставайки
все по-радикален и дидактичен пише за леви фриндж
трупи, но не си позволява да отиде толкова далече, за да
отхвърли напълно и основните сцени”3 . Бонд е автор и на
стихове, събрани в „Театрални поеми и песни” (1978) и
„Поеми 1978-1985” (1987).
Предизвикалата толкова скандален прием и допринесла
за отменянето на цензурата пиеса на Бонд „Спасениe”
по-своеобразен преекспониран начин смесва в едно новия
реализъм на предградията на „сърдитите млади”,
тенденциозния натурализъм и емоционалното
отчуждение на гостувалия през 1964 г. на сцената на
„Роял Корт” „Берлинер Ансамбъл” и елементи от
традиционната популярна драма.
Събитията в пиесата се случват в южните
работнически покрайнини на Лондон. С безстрастност и
педантична  последователност Бонд регистрира епизод
по епизод зловеща случка от ежедневието на едно от
живеещите тук семейства. Лен се запознава случайно с
Пам, която го отвежда в дома си да правят секс, но са
прекъснати от баща й, върнал се от нощна смяна. След
известно колебание, семейството го взима за свой
наемател и той прави вяли опити да се сближи с Пам,
току-що родила дете от своя приятел Фред.
Негодувайки срещу бебето, което й пречи да води
обичайния си безделен живот и да се среща с баща му,
младата жена го тъпче с хапчета, за да спи и да не я
тревожи. Поканена от Фред да отидат да карат лодка,
Пам оставя количката с детето в парка без надзор.
Малко по-късно на сцената се появя Фред, заобиколен от
група младежи, които се опитват да разбудят бебето,
след това намазват лицето му със собствените му
екстременти и накрая го пребиват до смърт. (Това е
сцената, която предизвиква бурно негодувание в
публиката и неприемане от критиката; именно тя е
предложена за съкращение от лорд шамбелана.) Изпратен
в затвора и след това освободен, Фред изоставя Пам. Лен
непрекъснато взима решения да напусне семейството на
Пам, но така и не го прави. Накрая всичко се утаява,
сякаш нищо не се е случило. Смъртта на бебето се оказва
само една от поредните жестокости в бездуховното
съществуване на персонажите.
„Спасениe” на Бонд категорично приключва с всички
морални ценности и традиционни опори на човека в
утвърдения свят. С този краен нихилизъм, отправящ
към нищото, и с безстрастната жестокост и
методичност на неговото драматургично изразяване тя
става един от идеологическите източници, към които
през 90-те се завръщат „новите бруталисти”.
Постановъчната работа върху „Спасение” на Бонд,
осъществена като режисьорски дебют на новия
артистичен директор на „Роял Корт”, до голяма степен
заявява и променените (след определящото влияние на
„Обърни се с гняв назад” на Осбърн върху стила на

трупата) сценични принципи, към които театърът се
придържа и до днес. Те са добре резюмирани в едно
изказване на сценографа на представлението Джоселин
Хърбърт: „Дивайн искаше да тръгне от натрупването
върху сцената на декорации и натуралистична
сценография; [сега целта беше] да оставим светлина и
въздух, да вземем сценичната площадка от режисьора и
сценографа и да я върнем на актьора и текста”4 .
След първите си пиеси от 60-те години, чиято
програмна цел е  скандалното предизвикателство към
конвенционалните представи за обществено
устройство и морални ценности, Бонд се утвърждава
като оригинален, макар и противоречиво възприеман от
критиката и публиката, представител на
брехтианската традиция в развитието на британската
драма от 70-те и 80-те. Още с ранните си текстове той
ясно заявява пристрастието си към един основен
проблем, който методично изследва във всичките си
пиеси, създадени до днес. Като най-съществен за
британското общество след 60-те Бонд откроява
въпроса за социалното насилие, периодично проявявано
без конкретна причина и в неочаквани ситуации. В
драмите, написани до отмяната на театралната
цензура и най-вече в „Спасение” той се ограничава до
безстрастното посочване на грубото ежедневие в
крайните квартали и съпътстващите го изблици на
безпричинна жестокост и агресия. В пиесите си от 70-
те и 80-те, както и в последните си работи („В
компанията на мъже”, 1996) Бонд продължава своето
натрапчиво вглеждане в различните ситуации на насилие,
но сега вече търси неговото рационално обяснение чрез
четлив социален анализ. Всъщност, както сам твърди,
неговата драматургия е неуморен опит да се докаже, че
„внушението за човешките същества като агресивни по
природа е политическо изобретение, модерен еквивалент
на първородния грях”5 .
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1968 И ТЕАТЪРЪТ

Едуард Бонд: едно от лицата на 1968

Днес, през 2008 г. – 40 години по-късно – на страница
„Сцена” периодично ще говорим за лицата и

събитията, в които 1968 се състои за европейския
(включително и нашия) театър.

ПРЕМИЕРА

След постановката си на „Чайка”, която се превърна в
едно от  събитията на сезона и  получи пет номинации
за наградите ИКАР 2008 (за най-добро представление,
режисура, главна женска роля на Бойка Велкова,
поддържаща мъжка роля на Мирослав Косев и Георги
Новаков), Крикор Азарян отново прави Чехов. На 8 март
на сцената на Младежкия театър се състоя премиерата
на новия му спектакъл „Три сестри”.
В ролите участват: Цветан Даскалов, Силвия Лулчева,
Станка Калчева, Койна Русева, Яна Титова, Владимир
Люцканов, Малин Кръстев, Вежен Велчовски, Цветан
Алексиев, Николай Урумов, Огнян Голев, Красимир Недев
и Мая Бабурска.
Сценографията и костюмите са на  Марина Райчинова-
Харнос, музиката – на Румен Цонев, а хореографията - на
Мила Искренова
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Соцреализмът и Другите

Иван Станков

Априлският пленум е кадрови отклик на ставащото в
СССР  след ХХ конгрес. Освен партийното измиване на
ръцете и разпъването на партийния водач Вълко
Червенков върху кръста на култа към личността,
пленумът пуска в теоретическо обръщение и термина
догматизъм. От политическото си родно място той
лесно емигрира в областта на изкуството, където
изобщо „измите” добре се харчат. Догматизмът се
оказва много важен и удобен за литературата.
Удобството му се състои в това, че морфологията му
имитира названието на литературно направление или
литературно течение, доминирало в националната
литература от 1944 до 1956 година. Ако литературната
история започне да дава имена на анонимните
десетилетия, нищо чудно да използва именно този
термин за обозначаване на дванайсетгодишния период
след Девети септември. Хитростта на партийната
интерпретация се състои във факта, че тя чете
догматизма като деформация, като изкривяване на
иначе „принципиалната” непогрешимост на системата.
Литературната история обаче ще трябва да отчете, че
догматизмът, роден от железните принципи на
социалистическия реализъм, си е завършена система от
правила, по които трябва да се прави литературата, след
това по същите правила да бъде контролирана тя и в
съответствие със същите правила да се санкционират
отклоненията. В държавата на литературата
социалистическият реализъм  е и законодателна, и
изпълнителна, и съдебна власт.  Трудно е да бъде изведена
една идеологическа в основата си доктрина до нивото на
естетическа. Факт е обаче, че тези години раждат
камари от книги, забравени днес, но иначе идеално
вписващи се, идеално отговарящи на изискванията на
социалистическия реализъм, негова съвършена
художествена реализация, негова достойна и подобаваща
литературна практика. Ако след време се появи някакъв
неоструктурализъм, ще може да бъде възстановена
цялостната конструктивна формула, която, подобно
формулата на Вл. Проп за вълшебните приказки, ще може
да опише всеки един класически сюжет на
социалистическия реализъм. Защото всички тези книги
имат една и съща морфология и историческите корени
на тяхното сходство са в  утилитарния и дидактичен
характер на литературата, наложен безкомпромисно от
новата власт. Силните книги на наближаващото
десетилетие на шейсетте години са практически отказ
от диктата на социалистическия реализъм и най-вече от
основополагащия принцип на партийността. За пример
могат да се вземат някои от емблематичните книги в
областта на разказа – „Свирепо настроение” на Йордан
Радичков, „Корените” на Васил Попов, „Диви разкази” на
Николай Хайтов, „Родихме се змейове” на Йордан Вълчев,
„Осъмски разкази” на Георги Мишев.
Като клише в литературно обръщение догматизмът
запазва и напомня настоятелно политическия си
характер, като по този начин оневинява в известен
смисъл самата литература до 1956 г. Без да си дава
сериозна сметка, че демократическият централизъм,
издигнат като върховен принцип на партийното
строителство в БКП, по условие обслужва механизмите
на Култа, политиката прикача догматизма към култа на
личността и му придава някакъв индивидуален и случаен
характер, частно отклонение от принципно вярната
система, непредвидена деформация, лесна за
отстраняване.

на стр. 10

По следите на
българския
литературен
социализъм около
1956 година

През втората половина на 80-те и през 90-те години
на ХХ век Иван Динков често идваше във Велико

Търново на срещи с читатели. Разговорът на една от
тях, проведен на 25 февруари 1988 г. в читалнята на

Окръжната библиотека „П. Р. Славейков”, бе записан
на диктофон. Този запис е съхранил едно колективно

интервю с поета, което досега не е виждало бял свят.
За познавачите, освен голям поет, Иван Динков бе и

пример за гражданско поведение. Затова разговорът,
проведен по време на „перестройката”, досяга и теми,
от които тогава боледуваше българското общество.
В предлагания текст е предадено дословно казаното

от Иван Динков, като в много редки случаи са
изпуснати някои повторения,  присъщи на устното

слово. Въпросите са зададени от участниците в
срещата – предимно преподаватели и студенти от

Великотърновския университет.

– В „Почит към литературата” вие пишете:
„Моралът е третото око на писателя.” Какво
виждате днес с това „трето око”?
Иван Динков: Предполага се, че това око е много
необходимо, предполага се, че с това око по-вярно се
вижда животът, с него животът може да се слага на
фиксаж. И същевременно това око е нужно, защото не е
важно само да си намериш пътя в живота, а трябва да
имаш и куража да го извървиш напълно до края си. Това е
най-мъчителното нещо – да се родиш с трето око.
Защото то не се придобива, а с него се раждаш. Разбира
се, като се раждат пеленачета, няма да ги опипваме по
лицето дали имат три очи. Но животът подсказва кой
има трето око, кой го няма. Обикновено, който го има, и
повече очи ще събере върху себе си и повечето от тези
очи ще го преценяват не съвсем ласкаво.
Не знам, иска ми се да не говорим литературно, иначе аз
мога да говоря много литературно. Но да няма тая
литературна математизация на езика, да няма тая
метафоричност, тая асоциативност в разговора, а
колкото се може да се разсъблечем и да си говорим
наистина по-човешки.

– Кое е по-важно – гражданската доблест или
талантът?
Иван Динков: Една от измамите, която е поддържана в
изкуството, това е, че можеш да бъдеш голям творец,
без да бъдеш човек, без да бъдеш гражданин, без да си
платиш. Според мен това е една от легендите в
изкуството. И като много легенди, вероятно тя си има

обяснението и оправданието. Но лично за мен тя не е
убедителна. Поне аз не познавам такива творци.
От гледна точка на обществото винаги е за
предпочитане да се каже, че нашите предпочитания са
на страната на гражданската доблест. Но ако се сведе
лично към човека, който се занимава с творчество,
разговорът неизбежно ще стане по-драматичен. На него
ще му се иска и двете да са в едно органическо цяло.
Даже той не може да си ги представи разчленени. Иначе
Некрасовото „Можеш да не бъдеш поет, но гражданин си
длъжен да бъдеш” е априорно дадено и, обществено
погледнато, е така.
Изкуството е немислимо без чувството за собствена
първородност. Както съм го и записал в „Почит към
литературата”: „Човек се ражда с чувството за
собствена първородност”. И ако трябва да се постави
въпросът за гражданската доблест конкретно към
единицата, която се ражда с това чувство, тогава става
малко труден отговорът. Но общо взето, човек трябва
да създава, трябва да работи, трябва да живее така, че
поне правото му на доблест да не отрекат. Правото му
на талант винаги могат да отхвърлят, могат да
зачертаят, могат да преиначат, могат да отхвърлят
проблема, но поне това нямат право да го отрекат, поне
това. Тоест да бъдат заставени поне това да признаят.
Колкото и всичко да е относително, все пак има някакви
мерки и теглилки в тоя свят...

– Имате ли нужда от „преустройството”?
 Иван Динков: Разговорите в Съветския съюз, а те се
водят във всички среди, горе-долу уеднаквиха, че всички
без изключение имат нужда да променят нещо в себе си.
Всички без изключение. Аз не отричам правото на никого
да има мнение, да отстоява нещо. Но тъй като това са
процеси до момента, на мен ми се иска обществото още
да се променя. И после да изникне този проблем. Не
говоря за себе си, говоря за някои други хора. Още малко
да се промени обществото. Още малко...
Винаги, когато има промени, един от най-трагичните и
нечисти моменти е легендата за Обетованата земя –
дервишите и вечните щатове. Това са били хората,
които стоят от различни страни на Обетованата земя,
за да вземат мюджето. Това е
неразрешимият проблем. Отвънка се движат
само чисти и кадърни хора, само морални
кадърни хора, но те не могат да влязат в
Обетованата земя, защото трябва да

Разговор с Иван Динков
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Велико Търново, 25 февруари 1988 година

Литературен вестник 12-18.03.2008
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от стр. 9

За литературата става вече лесно да заключи, че
догматизмът няма системен характер, че е дело на
отделни конкретни писатели и на свой ред започва да
мимикрира борба с него. Догматични неща са писали
всички, които изобщо са писали, за да публикуват. Не са
писали догматично само замълчалите и непрописалите,
утрешните млади. Има някаква булгаковска гротеска в
сладострастието, с което довчерашните конюнктурни
лакировчици на действителността употребяват
термините „конюнктурчик” и „лакировка”. Цялото
писателско войнство се събужда невинно в новата
ситуация след пленума и започва яростно зъбене срещу
стената с липсващия портрет на тирана. По-раншните
безобидни междуличностни нападки сега се ориентират
тематично към догматизма. В тази материали се усеща
уютът на колективността, топлината на всеобщото
грехопадение, в което никой не е подминат и всички
вкупом отново трябва да се изкупват. Ето една извадка
от отрицателна статия на Богомил Нонев на  цяла
страница в Литературен фронт по повод книгата на
Борис Делчев „Мъките на реалиста”: „Книгата на Борис
Делчев дава възможност да се говори за много и различни
въпроси, свързани със състоянието, задачите и бъдещето
на литературната критика. Тя доказва,  че дори у един
критик, който е бил съзнателен борец срещу догматизма,
догматичните влияния въпреки всичко са проникнали в
неговите съждения за литературата. Тепърва ние ще
трябва да изживеем тази болест на времето, която
нанесе толкова много поражения върху нашата здрава
литературна мисъл, затвори очите ни за литературно
жизненото и ни внуши критерии, които носеха строг
катахизисен характер. Тази болест на времето
отминава. Но за да бъде окончателно премахната,
трябва да открием пораженията й у всички нас –
писатели, критици литературни историци и естетици”
(Нонев 1956). В редица отношения Б. Нонев е прав. В едно
обаче греши със сигурност. Тази болест „на времето” не
отминава. Или поне няма да отмине толкова бързо,
колкото му се иска на него. Догматизмът не  е болест на
времето, а на догмите. Догмите не се сменят, нищо в
тях не се променя, дори напротив, започва яростна
битка за социалистическия реализъм в неговия чист
ленински вид. В Югославия, Полша, Унгария и донякъде в
Чехословакия той е остро атакуван. Тук е яростно
защитаван, без да е заплашван публично. Литературната
продукция и слабите  литературни резултати се
осмислят не като плод на социалистическия реализъм, а
като отклонения, като малформации, като резултат
от несъблюдаване на ленинските норми в литературата.
Ако тези норми бъдат възстановени, всичко ще си дойде
на мястото и растежът на литературата ще бъде
гарантиран. Партията точно това иска. Трябва да го
поискат и писателите. Поне така става в СССР. Ето
пасаж от редакционната статия на Литературная
газета „Живот и литература”, препечатана в
Литературен фронт: Няма съмнение, че тъкмо с култа
към личността са свързани такива уродливи, възникнали
в литературата явления като безконфликтността,
лакировката на действителността, нейното
благосклонно  и идеалистическо изображение (...)
Решенията на ХХ конгрес на КПСС разкриха пред всеки
писател безгранични перспективи на творчеството.
Странно е, че в такова време се намират хора, които
забравят за партийността на литературата и под
маската на грижи за творческото многообразие зоват
към приемане на всичко и всеопрощение.... Няма съмнение,
че на тези хора им се ще да размножат всевъзможни
школички и концепции и съвсем не се грижат да развиват
и обогатяват единствено научната марксистко-
ленинска теория на литературата. Наред с
лекомислените демагози срещат се и такива, които явно
пеят по чужд глас: литературата, де, не трябвало да
бъде „слугиня на политиката”.Подобни назадничави
настроения пречат на делото, пречат на изкуството и
винаги ще получават съответен решителен отпор.
Съветската литература беше, е и ще бъде силна със
своята партийност, със своята пряка връзка с
политиката на Комунистическата партия и на
съветската държава (Лит. фронт 1956, 20).
Не са една и две статиите в българския литературен
печат, които  преповтарят постановките за култа към
личността като единствен, основен виновник са

литературните несполуки.
Всички останали негативи са
вторични, производни величини
от култа към личността. В
основата си обаче партийната и

литературната политика са били верни: „Въпросът тук
не се свежда само до конкретните указания, писма и
документи, подписани от др. Вълко Червенков, в които
много от постановките са верни и сега, защото са
партийни постановки…
Би било неправилно съюзните и партийни ръководители
да се упрекват за това, че са провеждали единствено
политиката на култа към личността. Провеждана е
политиката на партията, която не е била и не може да
бъде „чужда политика в нашата литература”, както
твърдят някои. И в областта на литературата
политиката на партията беше правилна. но тя щеше да
даде значително по-богати резултати, ако не бяха
неправилните методи на работа, произтичащи от култа
към личността” (Редакционна, ЛФ 1956, 29).  Скачена за
политиката, литературата у нас се държи доста
адекватно на ситуацията. Не надига глава в защита на
естетическата си природа, дори напротив, снишава се
пред наближаващите политически събития. Три месеца
след пленума при прегледа на литературната продукция
за 1955 г. се отчита, че през цялата година не е излязъл
нито един роман на съвременна тема. Очертават се две
основни групи причини, разделени в тогавашния дух на
обективни и субективни. Най-важната обективна
причина се крие в „бурната изменчивост на живота”, а
субективната – в „продължителното господство на
култа към личността”. Доколко втората причина има
субективен характер е теоретически въпрос. Все пак е
твърде прозрачен стремежът да не се формулира
партийна вина, да се заобиколи и да се премълчи вината
на партията, чийто принцип на вътрешно изграждане –
принципът на демократическия централизъм –
обективно създава условия за култ към личността и
преди, и след Априлския пленум. Да се снемат причините
за ситуацията до нивото на отделната личност, до
отделния индивид е поредното мълчаливо цитиране на
добрия стар стих, че партията е права, когато съгреши
дори. Затова навярно Яко Молхов, който на въпросния
преглед на белетристичната продукция изнася доклада
за романа,  се удивлява горчиво: „И как не се намери нито
един писател, който да се облегне на жизнения
материал, да разкрие неговите обективни
закономерности, а не да приспособява живота към
„тезите” и формулировките, които, както стана ясно на
ХХ конгрес на КПСС и на Априлския пленум на  ЦК на
БКП, се оказаха погрешни...” (Молхов 1956). От тук би
могло да се направи заключението, че партийните „тези”
и „формулировки”, правилни или погрешни, приложени
към литературата, вече имат обективен характер за
нея, поради подчиненото й положение. Дори фактът, че
„нито един писател” не  е преминал санкциониращата
им бариера, мирише откровено на обективност.
Не са оптимистични констатациите и на Богомил
Нонев, който изнася доклада за късите белетристични
форми. И той отчита пресиращото действие на „страха
от задълбочаване”, на безпроблемната употреба на
зададените схеми, на удобството, което те създават.
Новите условия, настъпили след ХХ конгрес и след
Априлския пленум авторът определя като „обективни”.
Това също е форма на мимикрия. Излиза, че всички
негации имат субективен, а всички позитиви –
обективен характер. Не е възможно в крайна сметка
едни и същи условия за една нощ да сменят своята
природа.
Все пак Богомил Нонев е първият, който в очертаване на
краткосрочните задачи формулира необходимостта от
промяна във формите на разказването: „Ние се
задоволяваме с традиционните разказни, композиционни
и пр. форми, пък дори и тук не се задълбочаваме. А
развитието на литературата изисква развитие и на
художествените форми. Трябва да се търси нова
художествена форма, нова организация на
художествената мисъл, нов диалог, та дири и нов,
освежен словоред”  (Нонев 1956, б). В следващите

няколко години ще се окаже, че това е най-трудната за
усвояване територия. Продължавайки да бъде
притисната от правилата на социалистическия
реализъм, литературата ще окаже много сериозна
съпротива тъкмо срещу формалните иновации, ще даде
решителен отпор на експериментите в областта на
разказването. Тъй като нещата, които трябва да се
направят, вече са направени другаде, предимно на Запад,
всички по-смели и по-очевидни експерименти ще бъдат
обявявани за буржоазно влияние и упорито отхвърляни в
продължение на години. И в поезията процесите никак не
са лесни, но в прозата съпротивата е направо яростна. За
най-твърдоглав експериментатор ще бъде обявен Васил
Попов.
Неформалните дискусии по въпросите за формата явно
са стигали до кардиналния въпрос за творческата
свобода, който в другите страни от социалистическия
лагер взема застрашителни размери. Тук, у нас, никъде в
писан текст не е поставяно под съмнение партийното
ръководство на  литературата. И все пак не една
редакционна статия предвижда превенция на
съмненията: „Правдиво, с високо майсторство да се
отразява животът, да се създава идейно-политически
наситена литература, която да служи на народа, на
партията и социалистическата държава – това са все
задължения…А що се отнася до творческата свобода на
писателя, тя трябва да се диктува от неговото дълбоко
съзнание, от неговото чувство за отговорност в
обществената и творческата му работа, от високите му
граждански и партийни задължения към народа, който
изгражда днес своето бъдеще.
Немарксистките разбирания на свободата на някои
членове на писателската партийна организация – макар
и те да са единици – водят в крайна сметка до отричане
ръководната роля на партията в литературата.”
(Редакционна, ЛФ 1956, 29). Налагащото се разбиране за
творческата свобода е всъщност агресивно
потвърждаване на  досегашното схващане. От писателя
се иска съзнателно, доброволно, с радост  и с дълбоко
убеждение да приеме партийната правда и да я облича в
„правилни” (тази дума също става любима за няколко
години напред) герои и сюжети.
Във връзка с проблема за творческата свобода се огласява
и проблемът за героя в литературата. През цялото време
от 1944 до 1956 той е в желязната аура на
„народността”. Героят на литературата трябва да бъде
човекът от народа. Тъй като трябва да служи и за
вдъхновяващ пример, то една от най-удобните фигури е
тази на партийния секретар. Предъвквана в стотици
сюжети, тя става схематична, обезкръвена и безжизнена
поради своето съвършенство и е най-сполучливият
превод на култа към личността в литературата.
Лакировката на действителността, за която толкова
се говори в литературния печат, е последица от
предварително зададената конструкция на този идеален
герой. Тъй като съвършеното е винаги единично и
постигнато веднъж, не може да бъде повторено, то в
границите на този тип образ разнообразието е изключено
и в кратко време се натрупва сума от еднаквости. Но
тъй като става дума вече не за системата, а за
конкретни детайли, литературата може да си позволи
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да бъде по-критична: „Нима не като една от вредните
последици от култа към личността трябва да
характеризираме тривиалната схема на образа на
партийния секретар в нашата литература – всезнаещ,
всепредвиждащ герой, който разрешава като с магическа
пръчка най-сложните и заплетени въпроси. Създаването
на подобни двукраки схеми няма нищо общо със задачата
да възславим нашата комунистическа партия, която
възпита най-благородния български образ – образа на
комуниста.... (Редакционна, ЛФ 1956, 32). С идеята за
този „най-благороден български образ” литературата
дълго няма да иска да се раздели, все ще подклажда
дискусии по въпроса за образа на комуниста до средата
на шейсетте години, а трансформиран и омекотен до
формулировката за „положителния герой в
литературата” ще крее до осемдесетте.
Критическият сюжет за дискусионността на
социалистическия реализъм през втората половина на
петдесетте години се състои всъщност само от
протагонисти. Смея да твърдя, че такъв сюжет у нас не
се развива, интригата е изцяло декоративна. Критиците
на социалистическия реализъм никога не са изричани
поименно, винаги абстрактно са назовавани като „някои
писатели”, защото реално те наистина не съществуват.
Има инцидентни припламвания, но до системна позиция,
теоретически обоснована и подкрепена с художествена
практика отсъства напълно. Давам си сметка, че тук
влизам в противоречие с някои изследвачи и на първо
място с Наталия Христова, според която тезата, че
„българските интелигенти остават верни на
традиционния си конформизъм и не създават проблеми
на властта” е погрешна и че през периода 56-57 г. има
„остра конфронтация между критичната интелигенция
(която е предимно партийна) и новите управляващи”
(Христова 2007). Мисля, че познавам достатъчно добре
литературните събития от периода и мога да заявя, че
българските писатели не оставят писмени следи под
формата на художествени или критически текстове,
които да са в противоречие с властта, нежели да са в
„остра конфронтация” с нея. В най-добрия случай
интригите са междуличностни. Произведенията, над
чиито глави се размахват критическите брадви, са почти
невинни. Критиката срещу тях прилича на стрелба с
оръдия по пернат дивеч. Рецензията на Михаил Величков,
която толкова се спряга в множество съвременни
текстове, е само една положителна рецензия за пиесата
на Тодор Генов Страх, която като случайно изпуснато
махало е „очернила” един бивш партизанин, бившия
идеален образ на комуниста. Самата рецензия не се и
докосва до властовите механизми, не анализира пиесата
от политическа гледна точка изобщо. Ето най-
бунтовната част от нея: „В своята нова драматическа
сатира „Страх” Тодор Генов проявява остро,
непримиримо чувство към някои недостатъци в нашия
живот, които спъват развитието му, създават ненужни
затруднения, поразяват много здрави  и млади кълнове.
Творческата смелост на автора се изразява в това, че
той посяга към по-едри екземпляри от блатото на
кариеризма, не се бои да отправи гневен упрек към някои
от ония хора, които в  миналото са били готови да
правят и са правили жертви за новото, а днес, когато то
е дошло, те са се превърнали в подлизурковци,
кариеристи и страхливци....
В новата си драматична творба Тодор Генов е по-близък
до себе си, до своята творческа природа, за която са
характерни острота,  лаконичност, сгъстени резки
щрихи на карикатурата”(Величков 1957).
Повестта на Емил Манов „Недостоверен случай”, за
която също много се говори тогава, а по инерция я
преекспонират и изследвачите, е абсолютно
конвенционална по отношение на властта. Нейният
автор е действително един от най-активните в
периодичния печат. Но в нито една негова статия, нито
в повестта, която е дискутирана между другото по
това време и в Москва, няма никаква идея срещу
властта, няма анализ на властовите структури, които
управляват културата, няма протест срещу
принципите, които държат заключена естетическата
природа на изкуството. За всички, които познават този
текст, е ясно, че той не е повече от една талантливо
написана любовна драма върху фона на няколко негативни
щрихи към образа на един партиен секретар. Основната
вина на Емил Манов се състои в това, че на партийното
събрание отказва да си посипе главата с пепел и да
признае за несполучлива една повест, която властта
намира за „неправилна”. В действителност той няма и за
какво  да се разкайва, защото на фона на анемичните
текстове, които излизат по това време, повестта
„Недостоверен случай”, публикувана в книжка втора и
трета на „Пламък” за 1957 г., си е направо добра
литература. Главният герой Светозар Стойков,
талантлив архитект и съвестен партиен човек,
изживява дълбока емоционална драма, предадена с много
плътни психологически състояния, със сложен вътрешен

живот, със съмнения и човешка нерешителност.
Повестта действително е различна от всичко останало.
Но в нея също няма анализ на властта с критическа
насоченост. Нищо в повестта не говори за каквито и да
е конфликтни намерения на автора срещу властта.
Това може да се каже и за статиите му. Вярно, отива
една крачка по-напред от другите и тук, но също без
какъвто и да е радикализъм и без никакъв бунт. Докато
другите спринтират, както се вижда от
наплевателските материали в нашия печат по повод
състоянието на литературата в Югославия, Унгария и
Полша, българският писател е в жанра на спортното
ходене, една добра имитация на тичането. В добилата
популярност анкета на сп. Пламък, след като е хвърлил
цялата вина за несполуките в литературата върху култа
към личността, Емил Манов казва: „При тези
обстоятелства не е чудно, че след ХХ конгрес на КПСС се
появи вече открита реакция сред голяма част от
писателите срещу самото понятие социалистически
реализъм. Някои колеги от Югославия и Полша дори му
устроиха тържествено погребение...
Струва ми се, че тези колеги прибързват. Може да се
спори дали определението на социалистическия
реализъм като „метод” е вярно и полезно, както това
прави Константин Симонов. Може да се оспорва и
самият термин „социалистически реализъм”, ние също не
сме уверени, че този термин е най-сполучливо избрания,
за да означи онова нещо, което е създала досега
социалистическата литература…” (Манов 1957). Както
добре се вижда от тази най-критична извадка, нашият
писател би толерирал спорове само по наименованието
на термина, но не и по неговото значение, не и по
неговото съдържание. Камо ли по неговото
съществуване.
Що се отнася до Людмил Стоянов, също свързван с
някакви несъгласия, то той рядко е излизал извън личните
взаимоотношения. Най-красноречива е статията му „Към
идейно изясняване”, чието заглавие събужда известни
очаквания, но всъщност е едно аморфно идеологемно
изложение (Стоянов 1957, а). Людмил Стоянов обвинява
Христо Радевски в догматизъм, а забравя, че самият той
през цялото време е бил изключително правоверен на
властта академик. От него не може да се очаква каквато
и да е конфликтност с властта. И няма конфликтност в
нито един от текстовете му. Напротив. Специализирал
се тясно в международната писателска борба за мир,
академик Людмил Стоянов е абсолютно конюнктурен с
позициите си по онези въпроси, които са на средата
между литературата и политиката. Ето част от
отговора му в същата анкета на списание Пламък:
„Методът на социалистическия реализъм не е и не може
да бъде догма.  Не съм съгласен с някои полски критици, че
методът на социалистическия реализъм е преграда за
развитие на литературата. За писателя-реалист няма
друг избор: от стария реализъм той може да се учи, да се
учи непрестанно, но правдата на живота в новото
общество той може да изрази само с метода на
социалистическия реализъм” (Стоянов 1957, б) Добри
познавачи на процесите също нареждат Людмил Стоянов
към „очертаващата се опозиция” (Дойнов 2007 : 21). Не
виждам никакви основания да се причислява старият
символист към някаква опозиция, още повече, че такава
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опозиция не се афишира в литературата. Указът, с който
се възстановяват лагерите, репресиите срещу стари
опозиционери и срещу вътрешнопартийни врагове – това
са други неща. Всичко това обаче става в тъмното.
Литературата, разбира се, знае, но мълчи. Българските
писатели предпочитат да публикуват, отколкото да се
бунтуват. Какво тъжно изключение е пловдивският поет
Йордан Русков със своето стихотворение! В друго
отношение Пламен Дойнов е прав – „политическите
промени в България биват преведени в рамките на СБП на
езика на личностните противоречия” (Дойнов 2007 : 21).
В механизмите на литературно-политическия живот в
страната има едно особено оличностяване на самата
партия, напомнящо митологичните
антропоморфизации. И съответно грешките пред
партията се схващат като грешки пред някаква персона,
пред силна, безкомпромисна, но и прощаваща личност (от
там и лесното отъждествяване между партията и
нейния лидер).
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Текстът е част от по-голяма студия – „Из
историята на българския литературен социализъм.
Върху материали от втората половина на 50-те
години на ХХ век”, която ще се появи изцяло в
подготвения за печат сборник „Социалистическият
реализъм: нови изследвания”.
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изчакат да измрат всички онези вътре. А това е
невъзможно. Та тези – хора, които са съгласни и могат
всичко да провеждат, една част от тях се юрнаха да
провеждат и преустройството. Т. е. пак вечният щат на
Обетованата земя. Но тъй като всичко има и обществен
характер, човек трябва да бъде издръжлив, да разбере, че
това е нормално, че това е неизбежно и пряко това също
да се бори.
Общо взето, никога няма да дойде време специално за
честни хора, само за талантливи хора, които ние ги
искаме или сънуваме. Времето ще бъде за всички.
Въпросът е да се създадат гаранции и институции,
които да поощряват таланта, личността; които да не
позволяват да взимат връх другите. Грубо казано, народ
и население не е едно и също.

– Ще имаме ли и ние нашата „литература в
чекмедже”?
Иван Динков: Нашата история – и национална, и
литературна – не е адекватна на руската и съветската.
Ако осъмнем с пълно премахване на ролетките, пълно
вдигане на ембаргото, ще се окаже, че българската
литература и наука няма какво да поставят на масата.
Разбира се, тук-там някои подобрени издания, съкратени
преди това в издателствата, може и да се появят. Но
изцяло непознати? Тъжно е, но у нас такива няма да има.
Пък вижте, и да си говорим откровено, цялата тази
литература, която излиза в Съветския съюз, е плод на
подобряването на климата, такава литература е нужна.
Чест прави, че дойде такова време. Но не са тези,
например книгата на Рибаков „Децата на Арбат”, които
ще останат в голямата съветска литература. Няма
смисъл да се лъжем. Хубаво е да ги има. Те разчистват
терена, разчистват пътя, но не това ще бъде голямата
съветска литература. Нека да ги има, те са необходими
просто за проветряване на обществото. Естествено е
първите да не бъдат най-добри. Но у нас и такива няма да
има, защото не е била същата обстановка. Там милиони
са убивани, милиони са лагерувани. Сред тях са стотици
писатели. Ние просто нямаме тези драми, тази
национална трагедия.
Най-историческите разговори за изкуството са онези,
които не са пряко за изкуството, а за живота.

– Променя ли се обществото към по-добро?
Иван Динков: Човешко е ние всички да искаме в рамките
на нашия живот да видим доброто. Това е човешко. Но
понякога доброто пътува с биволска кола, нещо като
свободата на Македония, и не всички можем да го видим.
А изконно е това желание – докато ние сме живи, да
видим доброто, да видим някак си максималната ни
представа, покрита в обществото. А иначе кадърният
човек, мислещият човек, нравственият човек има
заложен в себе си исторически оптимизъм. Това няма
нищо общо с бодрячеството, с пропагандизма.
Най-голям исторически оптимист у нас е Ботев. Но
прочетете творчеството му – то е ужасно. То е един
кошмар за българина. Но той е най-големият
исторически оптимист. В този смисъл, с историческия
си оптимизъм, а не с това, което ви казах, разбира се, аз
вярвам, че човекът с всичките си мъки и ядове ще върви,
ще еволюира. Смущения може да има, а в историята
смущенията понякога могат да продължават и
столетия. Така е...

– Подхлъзвате ли се още по хартията?
Иван Динков: Разбира се, това са някакви стихове от
тази „Поема”, която съм написал.
Казват, че творчеството е горене, че творчеството е
изгарящо, че творчеството е еди-какво си... Аз мисля, че
човечеството ще си умре, без да види пепел от изгорял
творец. Една от мерките дали човек е талантлив е
възможността му по всяко време да се себепостига
като съвкупност, като една цяла даденост. В смисъла на
търсенето, на лутането тези подхлъзвания ще си
продължат. Т. е. да не можеш да овладееш цялостно
света и същевременно да не можеш и да се
самопостигнеш. И в лицето на най-талантливия поет
това, което той е написал, все пак то е една сигнатура
на това, което е в него. Всеки творец е винаги по-богат
от това, което е създал. В този смисъл и в много други
смисли, разбира се, това подхлъзване ще си продължи, то
е част от драмата, то е част от проблема. И тъй ще си
продължи и посмъртно. Защото аз смятам, че едно лично

творчество продължава да се
намества, да се коригира, да носи
проблемите си и след като този,
който го е създал, го няма. Тогава
се смъкват амбалажните ризи и
словото се изчиства – по

рецептата за чирози – от някои полипи от друг
характер.

– Какво мислите за „априлското поколение”? Най-
талантливото ли е то в българската литература?
Иван Динков: Сега в това априлско поколение влиза и
Дора Габе. (Бурен смях в залата.) Мисля, че и Христо
Ботев влиза вече в него. Когато нещата тръгнат
ненормално, разбира се, че така ще бъде – когато имаме
тоталната ненормалност...
Това е едно поредно прииждане в българската
литература, едно поредно прииждане на хора, обединени
около една възраст. Това си е нормално за всяка
национална култура. И щом ги обединява една възраст,
то неизбежно ще ги обединяват и някои проблеми на
времето – всяко време си има своите проблеми.
„Априлското поколение” ние не сме го кръщавали, то
после получи такава гражданственост, така се казва –
„априлско поколение”. Явно се смята, че това е
поколение, което се е развило и утвърдило след
Априлския пленум. Ние нямахме това съзнание. Казвам го
съвсем откровено. Ние си дойдохме като поредната
литературна смяна. Това поколение, вие знаете, е
свързано с един таван на „Иван Рилски” 30. Аз не смятам,
че така могат да се поставят въпросите – най-
талантливото, най-демократично мислещото,
поколението, което е извършило поне двайсет Искърски
пролома в българската литература и т. н. Аз не споделям
тези работи.
Приемам го като едно поредно българско литературно
поколение. Но за разлика от други поколения, просто
живеехме заедно. На един таван – два метра на два
метра цимент и скосен покрив. И така живяхме 17-18
момчета на две легла и на една койка – такава, болнична,
която, мисля, Любчо Левчев открадна от Медицинската
академия. Там живеехме години наред. И това е може би
единственото поколение, което помежду си няма
проблеми, тъй като живеехме заедно и всичките бяхме
образовани момчета, факултетни момчета. Тука също
има разлика, защото редица поколения в българската
литература не са образовани, голяма част от тях. Това е
може би първото българско литературно поколение,
което дюс е образовано, факултетно поколение. Освен
това живеехме заедно и се създадоха и някои човешки
отношения. Ние сме сега единственото поколение,
което няма вражди помежду си, което няма крамоли,
което не разнася бацили, страсти няма между нас. Така
се е сложил животът, такива са житейските
обстоятелства.
Горе-долу сега те смятат, че около това поколение са
деветки и десетки хора. Нямам нищо против.
Независимо от кое поколение те смятат, как те
таксуват, въпросът е ти лично да отстоиш нещо в
българската литература и да оставиш нещо в
българската литература. Ако някой от нас остави, това
ще бъде добре, ако не остави – няма да го спаси това, че е
бил към това поколение, за което сега толкова много и
много се пише. Нали? Няма да го спаси това.
И за да бъда съвсем откровен, поколението в българската
литература, което на мен като история литературна
ми е правило най-силно впечатление, е поколението на
Дебелянов. От нищото нещо прави. От нищото – нещо.
Това е поколението, което ми се струва, че създаде
съвременната българска поезия. Аз говоря главно за
поезията. Това е поколението, което на мен ми е
правило най-силно впечатление, просто ако си

представим България какво е представлявала – народа,
културата, дори хигиената... Това е поколението с най-
големи духовни ламтежи, с много разнолики дарби, с
изключителни познания за западна поезия. Това е
поколението, което за мен е феномен в българската
литература, а не е нашето поколение. Това е лично
мнение.
Като стана дума за това прословуто „априлско
поколение”, може би трябва да кажа още, че където и
човек да отиде, трябва да се поклони на тези, които вече
ги няма. Те са вече почти половината – които не са
живи. И всеки от тях си носеше звездата на челото,
всеки от тях си имаше една бохча биография, всеки от
тях живя..., дявол го знае как живя, но беше и... много
мъчително. Дето се казва, платиха си и словото, и
всичко си го платиха, издължиха се на живота.
Както ви е известно пръв си отиде Стоян Петров,
сигурно никой не е слушал, предполагам, че и
студентите не са слушали за него. Това беше най-
надареният български литературен критик. Той беше
нещо повече от Тончо Жечев, от Здравко Петров като
дарба, като знания, като... Фанатик – всичко си даде за
българската литература. След това Пеньо Пенев и т. н.,
и т. н. Последният Андрей ли е, Германов ли е
последният?... (Дълга пауза.)

– Какво мислите за вдъхновението? Как протича един
творчески ден при вас?
Иван Динков: Мисля, че ще ме разберете, ако кажа, че
първата работа на поета е да изхвърли вдъхновението
като ненужен труп през прозореца. Аз не знам сериозен
творец, който да работи с такава категория, наречена
вдъхновение. Първата работа на писателя е да изхвърли
вдъхновението. Първата му работа.
Как протича един творчески ден? Аз в живота си не съм
имал цялостен творчески ден. И това е невъзможно –
човек да има цялостен творчески ден. Той може да се
занимава, цял ден дори може да пише, особено ако е
белетрист. Не знам, белетрист да каже дали може да
има цял творчески ден, но лично аз не знам кога ще
напиша стихотворение. Просто не ми е ясно.
Предусещане имам кога ще седна да пиша, но това е едно
предусещане. Но кога ще дойде дори това предусещане,
аз не го знам. А иначе, ако седна на масата и почна да...
така – версификаторска дейност, – мога да пиша, дето
се вика, от сутрин до вечер стихове. Но това е вече
манифактура. И за съжаление даже част от моите
връстници доказаха какво значи литературна
манифактура. Някои от тях са автори на 50, 60, 70
стихосбирки.
Та цялостен творчески ден не може да има. Въпросът е
по-сложен. Да кажем, априорно, че един човек е
талантлив, как може да подхранва лично той дарбата си,
вън от дадеността? Как може той сам да я подхранва?
Защото тя също трябва да се поддържа. И тука влизат
много проблеми, включително и този, че сега в
университетите не се говори по много въпроси, не
случайно в нашите университети не се учи психология
на творчеството. Нали? Някой трябва да отговори защо
не се учи психология на творчеството.
Но за да се поддържа дарбата, може би трябва човек да
знае как творчески да живее. Дори трябва да разберете,
че има и такива простички проблеми – как сетивата
трябва да се опресняват, как трябва да се поддържа
свежестта на сетивата. В съвременния свят това е
много трудно. Но това е друг разговор.

Разговор с Иван Динков
от стр. 9
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– Вдъхновение и настроение различни неща ли са?
Иван Динков: Вижте, разговорът ще стане много
литературен. Вие сте все пак литературни хора и
знаете, че поезия е едно, поетика е друго, но половината
на поетиката, т. е. по технологията на поезията, е
обяснено до известна степен – направена е една
максимално възможна възстановка на това как
протичат чисто творческите процеси в отделната
личност. Всеки вече може да разказва как идват нещата
при него. Общите закономерности се запазват, но при
всеки идват различно. Има поети и тъй, и тъй. Но при
големите поети според мен тяхната тема се слага,
както им се е сложил животът. Те идват в света с
предварително сложена тема. Според мен. И цял живот
те са големи поети на една тема. В тази тема се развива
цялата им битка – емоционална, мисловна, асоциативна.
Монтажните възможности идват от тука. Нещо,
което е един изключителен проблем за българската
поезия, и то особено за съвременната. Проста работа на
пръв поглед, а го виждаш, че той не може да разбере, че
най-големите монтажни възможности има
асоциацията. Но това е един много сложен проблем. И
ще видите как разказват българските поети. Като
казвам български поети, и аз се слагам там.
Да вземем дори двама изключителни български поети, за
да стана ясен – Яворов и Смирненски. Яворов започва от
място ясно и точно в темата:

От заник слънце озарени,
алеят морски ширини...

Дори един велик български поет като Смирненски
започва:

Тази вечер Витоша е тъй загадъчна и нежна...

Има нуждата от поетичен вестибюл, докато влезе в
темата:

И грамаден, и задъхан...

Но той има преди това четири стиха. Тука така
нареченият иницииращ момент е важен, т. е. на
непосредственото покриване, моментът на
себепокриване е важен – човек да има предусещането
кога ще дойде той. Едни влизат с пълна яснота. Аз не
мога да си представя, че имам пълна яснота – от
началото до тегела – за словото и за стихотворението.
Най-общо е това. Но е важно иницииращият момент да
не се пропусне. Мигът да не се пропусне. Но това не е
вдъхновението.
А може да приижда словото – Яворов казва – с музика,
т.е. с оркестъра да идва словото. При него е сигурно
така, макар че се съмнявам дали навсякъде е точно така.
Той така го казал пред Арнаудов или Арнаудов така го е
записал. Арнаудов е автор на повече от 100 книги, много
добър фактолог, много работа е свършил, но, общо взето,
е безкрил. Възможно е при Яворов да е така, но при други
може да дойде от друго. Може да дойде от една
пресована мисъл, от един внезапно родил се образ,
внезапно от асоциация, от всичко. Човек не знае откъде.

– Шилер е държал гнили ябълки в чекмеджето си и
когато е започвал да пише, ги помирисвал. Такива
външни подтици реални ли са?
Иван Динков: Аз гнили ябълки нямам. (Смях в залата.)
После, нашето поколение, ако имаше ябълка, нямаше да я
държи един миг. То щеше да я изяде веднага.

– Вашето мнение за Фурнаджиев?
Иван Динков: Вие знаете кой е Фурнаджиев. За
съжаление аз и моите връстници го застигнахме тогава,
когато той беше в една безкрайна поетична агония.
Според мен това е най-дълго агонизиращият български
поет. Известно ви е това. Там, в 1924 година ли излиза
„Пролетен вятър”, до края на живота си той не успя да
повтори словото си. Това е много трудна съдба за един
поет. Още като момче да напишеш най-силното и след
това никога да не можеш да бъдеш равен на себе си.
Другото, което беше част от проблема му, ви е
известно – „Нов път”, проблеми с него, с Разцветников, с
Георги Цанев и с Каралийчев...

Записал: ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ

В бр. 30/2007 г. на ЛВ – в края на септември и началото
на октомври – публикувахме първата серия от

стихотворенията на Марин Колев, посветени на
Николай Кънчев. Поетът Кънчев е успял да ги прочете

само дни преди внезапно да си отиде. Не успяхме да
узнаем какво мисли за тази лирическа проява на култа

към неговата личност.
Сега публикуваме втората серия от ръкописа „Хъш в

Българско” с надеждата, че скоро тази уникална книга в
най-новата ни поезия ще намери своя умен издател.

Марин Колев

Из „Хъш в Българско”
                      На Николай Кънчев

Николайче

Глухарчето не е глухо,
а се белее. Май че
трябва да му казват Николайче.

Зъбите й бели,
бели и уголемени. Май че
хапнала е Николайче.

Кафенето

Тук е нивата му. Тук той жъне
цял ден, зиме, лете, десет, двайсет,
трийсет, четиридесет години,
а на друго място – в цялата си
физика, във цялата си психика
той оре, тори, плеви, полива.
Тук без отдих само жъне, жъне.
Другите поети вършат тази
работа по служби, синекури,
а във кафенето идат да си почиват,
да се забавляват, да скучаят.
Но за него тук е всичко – хляба,
въздуха, живота. А отвънка
и пегаса бронзов ще излитне,
ще издъхне. Заради метала
може да го похитят. Но Кънчев
вътре жъне зрялата си нива,
а край него врани се сгъстяват
и той все по-светъл им се струва.

Черен бивол в Бяла вода

Божидар Божилов някъде в шейсет и трета и четвърта,
Шеф е на отдел „Поезия” в „Литературен фронт”;
Кольо Кънчев за пореден път при него влиза да научи
Няма ли да пусне най-накрая нещо за печат.
- И каква бе вашата творба? – го пита Божидар.
- За континентите – биволи полегнали във океана.
- Оригинално! Но личи – не сте си морско чедо?
- Не, не съм. От Плевенско, от село Бяла вода…
- Затова не знаете, че бивол не обича океана.
- Но все пак става дума за поезия, а не за гьол и тиня!
Кънчев вижда лист хартия под закуската на Божидар:
- Този ръкопис е моят! Целият е в мазнина!
- Наблюдателен сте, ала състрадателен не сте!
Значи вие можете да шопнете във добитъка във океана,
изранената му кожа да третирате със сол,
пък аз не мога с малко масълце да му помогна?
Нямаше конфуз да стане, ако бяхте с майката природа,
ако бяхте верен на живота – черен бивол в бяла вода!

Награда

Макар никога да не го каза,
той от всичко се отказа
заради Поезията.
Тя, като видя това,
му намери Федя.
И му я даде.
Той я взе.
Не заради себе си,
не заради нея,
а защото Поезията му я даде.
А защото си помисли:
„Кой си ти на Поезията да откажеш?”
Другото са подробности неважни.
Важното е, че тримата
посрещнаха заедно
лятото, есента и зимата.

Литературен вестник 12-18.03.2008

Очаквайте началото на поредицата „Личности” (изд.
„Кралица Маб”) с нови изследвания, статии и есета за
емблематични фигури от българската литература,
белязали с присъствието си епохата на НРБ (1946–
1990) и първите две десетилетия на Втората
българска република (след 1990 г.).
През тази година ще се появят:

Книга първа: Николай Кънчев в българската
литература и култура
Книга втора: Иван Динков в българската литература
и култура
Книга трета: Иван Теофилов в българската
литература и култура

Предстоят нови публични форуми, които ще фокусират
вниманието и върху други български писатели.
Текстовете от тях ще влязат в основата на
следващите издания от поредицата.
Инициативата е част от научноизследователската
програма „Литературата на Народна република
България (1946–1990)”, реализирана от департамент
„Нова българистика” на Нов български университет.
Тук публикуваме част от уводните думи на сложената
под печат първа книга от поредицата.

За Николай Кънчев

За творчеството на поета Николай Кънчев (1936–2007)
тепърва ще се търсят все по-точни, по-аналитични и
повече думи. Този сборник се опитва да задълбочи
истинското осмисляне, интерпретиране и разбиране на
неговата поезия, положена в контекста и на теорията,
и на историята. Усилията за това като че ли бяха
отлагани твърде продължително време – както до 1989 г.,
така и след нея. Само студията на Светлозар Игов
„Поезията на Николай Кънчев” (1990) донякъде успя да
фокусира вниманието върху уникалното място на поета
в българската литература от втората половина на ХХ
век. Останалите критически думи и жестове на
признание обаче, въпреки своята публична
добронамереност и понякога завидна проникновеност, си
останаха спорадични и някак незабележими.
Николай Кънчев – един от алтернативните авторитети
в литературата от епохата на Народна република
България и може би най-яркият реформатор на
българския поетически език през ХХ век – остана през
десетилетията недооценен колкото от бързо
реагиращото „обществено мнение”, толкова и от по-
търпеливото литературознание.
Едва по повод неговата 70-годишнина в края на 2006-а
академичният интерес се трансформира във воля за
проява на сериозен аналитичен ангажимент. Ето защо в
основата на този сборник стоят текстовете,
представени за първи път в юбилейния вестник
„70 години Николай Кънчев” и по време на научната сесия
„Николай Кънчев в българската литература и култура”,
станали възможни през декември 2006 г. благодарение на
департамент „Нова българистика” на Нов български
университет. Сякаш в началото на ХХІ век вече беше
натрупана необходимата критична маса от епизодични
оценки, трайни премълчавания, инцидентни рецензии и
многозначителни публични паузи, откъдето се яви
желанието на част от академичната и литературна
общност да подложи творчеството на Николай Кънчев на
по-бавно, по-подробно и по-задълбочено четене, за да
открои фигурата на един от най-големите ни поети.
С тази книга се стремим да постигнем две дълго
отлагани от българската литературна мисъл цели.
Първата е да бъде представен сравнително пълен
съвременен прочит на творчеството и на ролята на
Николай Кънчев в българската поезия и да бъде изграден
цялостен критически портрет чрез събирането на
отделните думи и гласове за него, писани или прозвучали
от литературоведи и писатели от края на ХХ и
началото на ХХІ век. Към всичко това прибавяме и
минимумът от справочни данни (биографична скица,
библиография от и за автора), които заострят
академичния профил на изданието.
Втората ни цел е да бъде сложено началото на
критическата поредица „Личности”, в която чрез най-
новата критика ще бъдат представени емблематични
фигури от българската литература, белязали с
присъствието си епохата и на Първата (Народна) република
България, и на Втората българска република (след 1990 г.).
Така в бъдеще ще се получи онзи невидим или едва видим
днес канон на българската литература – редицата от
личности, които всъщност задават нейния висок смисъл.
Представянето на личностите на българската
литература и култура след средата на ХХ век започва с
Николай Кънчев. Закономерността или случайността
избраха да бъде първият. Първият
– във всички силни значения на
тази дума.

ПЛАМЕН ДОЙНОВ

Нова поредица
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Венцислав Божинов

Войната ме завари в библиотеката, ако кашоните, пълни
с книги, изобщо могат да се нарекат библиотека. Една-
единствена снимка пазеше спомена за работния кабинет,
т.е. и за някогашната библиотека на моя прадядо, на
дядо и съвсем за малко на моя баща. Можех само да гадая
за приятния дъх на червен дъб, докато гледах снимката.
(Мисля, че е неизменна за подобни елитарни кътчета.) За
съжаление никога няма да усетя омаята на подобна
миризма, смесена с тежкия загадъчен дъх на туткал,
хартия и телешка кожа. Та тази насипна библиотека
беше единственото успокоение за моя баща (до смъртта
му), след като болшевиките настаниха в апартамента
ни още две семейства, като преградиха хола, в който
дядо и баба бяха посрещали гости. Все пак, за да запазим
някаква самостоятелност, се настанихме в двете
бивши слугински стаички, до които се стигаше по
черното стълбище. Трябва да призная, че това беше
реверанс на властта към нашето семейство, който по
всяка вероятност се дължеше на премисленото
безропотно поведение от страна на родителите ми.
Читателю, искам да бъда искрен с теб и да призная, че
еврейският ми произход е твърде спорен, що се отнася
до чисто антропологичните белези, характерни за
външността ми. Висок, рус по славянски или може би по
германски, натрапчиво сини очи и мускулатура, за която
не полагах никакви грижи, но която упорито растеше,
сякаш не бях студент, а мужик, който в моменти,
трудни за впрегатния си добитък, е склонен без усилия и
на драго сърце да го замести. Приличам на ония хищници,
на които ежедневната летаргия не причинява атрофия
на мускулите, напротив – стават по-големи и по-силни.
Сигурно щях да преживея с илюзията, че съм
превъзмогнал режима, намирайки спасение в
библиотеката. След университета да стана примерен
чиновник, за да не давам повод да рушат магичния ми
втори свят, ако не беше онова събитие, което някои
философи определят като диалектично стъпало, други
просто като разруха.
Сега съм в окопа на един от безбройните фронтове
(държа да подчертая, че наистина не знам на кой, защото
до този момент не се поинтересувах), зарит в черната
лепкава кал на степта, безропотно чакам поредната
атака. Принадлежа на разузнавателен взвод, изнесен
около двеста или триста метра пред основната
отбранителна линия, но по същество аз и останалите с
мен сме пушечно месо, което в подходящия момент
трябва да засити настървението на германците. Все пак
ролята на жертва ми харесва. Толкова съм безропотен, че
дори си позволявам да заменя мислите за войната с
мисли за безпредметния характер на старата тенекия
от сирене, в която се облекчаваме. Скромното й
съдържание подсказва, че отдавна сме забравени, а
обилната кал, в която тънем, е толкова лепкава, че
изглеждаме като овъргаляни в собствените си лайна.
Сякаш сме оставени в онзи предел на божествения
цикъл, в който хумусът на чернозема и лайната са си
съвсем близки.
Мисля и за времето. Очаквам зимното слънце да разсее
мрачните облаци и да ни стопли, степта да изпръхне и да
стане по-удобно място за живеене. И за птиците мисля,
т.е. за отсъствието им – от дълго време не съм виждал
птица. Тътенът на избухващите снаряди се е превърнал в
естествен шумов фон, но само за нас, хората – за
птиците е непоносим. Тук всичко, което лети, не се
вижда и свисти, причинява смърт. Ако се случи да
оживея, може би няма да успея да преодолея почудата
при първата си среща с птица и ще заприличам на ония
клатещи се моряци, които слизат за пръв път от месеци
на суша и за които твърдата земя е станала
противоестествена. При вида на летящо същество
сигурно ще ми се доповръща, защото вестибуларният ми
апарат веднага ще се допита до съзнанието, а то няма да
може да отвърне с подходящ спомен за птица, въздух и
пърхащи криле.
Убивам времето, като правя малки фигурки. Казват, че
имам талант. Наоколо има в изобилие изкопана пръст
(немците се грижат за тази работа и копаят неуморно с
едрокалибрените си снаряди), само трябва да се
протегнеш и да си вземеш, колкото ти е необходимо.
Напоена е с толкова кръв, че прилича на полуфабрикат за
правене на хора. Заравям пръстите си в малко

полуфабрикатната кървава
пръст, вземам колкото ми е
необходимо и правя хора. Правя
и мъже, и жени с шапки с

широки периферии, малки рицари и коне. Понякога за
цигара майсторя голи женски фигури. Момчетата
настояват за подробности, но смятам, че дори тук, на
фронта, не бива да убиваме изкуството с кич. Доволни
сме всички – мисля, че жените ни липсват. Мой
съратник е зимното слънце, иначе отдавна да съм спрял
цигарите. Колкото и да е рехаво, суши чернозема, който,
за разлика от глината, се разпада, и от фигурките
остават купчинки от мънички землени трохи с
големината на захарни кристали – малки черни
мравуняци. Услужливо правя нови – не мислете, че е само
заради махорката. Радва ме щастливият блясък в сините
очи на славяните.
Извини ме, читателю, но ще спра за миг – изглежда,
предстои нападение. По-хубаво от цигарите е канчето
водка, което ни дават преди атаката. Нямаме много
време да му се насладим, но поне остава приятната
топлина и онова странно чувство на безтегловност,
което е особено силно при такива като мен, късно
усетилите алкохолното блаженство. Между глътките
чувам шум. Не е познатият на танковете и камионите.
Започна артилерийската подготовка и снарядите се
сипят като презрели шишарки. Напъхани сме в
укритието и само чакаме бомбардировката да спре, за да
посрещнем врага. Спомням си как мислех за войната,
преди да я усетя отблизо. Смятах, че нищо не е в
състояние да ме накара да се бия за нечия кауза, пък била
тя и национална. Не че съм руски евреин – но не бих го
сторил дори и за израилтянския род, ако ще да е обещано
повторното съграждане на Соломоновия храм. Аз, Давид
Леви, никога не бих простил на баща си, Соломон Леви,
ако той приемеше ролята на Аврам и пожелаеше
богоугодно аз да съм Исак. Обичах го безпределно и
егоистично смятам, че неговата любов към мен трябва
да е същата, като не допускам и за миг Йехова да
застане между нас. Не знам дали, скъпи читателю, си
чувал онази кошмарна песен, рожба на народния гений, в
която син-жертва моли бащата да върже крайниците
му, за да не стори грях, като помръдне. Убеден съм, че
само съзнанието на славянин може да роди подобна
лицемерна преданост, а след това да я приписва на нас,
евреите.
Няколко снаряда се изсипват досам укритието, един
пада вляво, точно в гнездото ми и ме доядява, като се
сещам колко фаса във вид на готови фигурки ми съсипа.
Сигурно гнездото ми прилича на огромна черна вагина,
раждаща смърт. (В този миг не се радвам, че съм се
отървал от смъртта, защото отсъствието ми от
гнездото е логически предопределено от стратегията на
фронтовата отбрана, а не от късмета.) Представих си
изящните черни крака на жените, натрошени и
разхвърляни, и лицата на малките глави, продължаващи да
се усмихват.
Откъм северната дъга отново се разнесе вчерашният
шум. Непознат рев на мотори, приличащ повече на
крясък. Втурваме се по окопите и всеки заема позиция.
Лягам в разбитото гнездо (то наистина е разбита
вагина) и усещам, че съм жертва на перверзни мисли – не
съм сигурен, че сега е моментът за тях, но са по-силни
от разума ми. Светлият процеп на хоризонта, между
билото на далечните хълмове и мрачното небе,
потъмнява, превръща се в тъмна лента, която набъбва,
потича по склона и се разпада на малки черни точки,
подобни на забързани мравки, които след малко отново
се скриват зад по-близките хълмове. Миг, два или три и
хълмовете се превръщат в огромни гнойни мехури –
пукат се и от тях руква лавина от застинали магмени
късове, черни и хаотични. Грохотът е неописуем. Все
още не знам какво ни очаква.
Съвременната военна тактика се е погрижила за
спокойствието на войника в окопа, като е свързала
всяко стрелково гнездо с траншеи, за да не се чувства
самотен, но това в случая въобще не ми помага. Пред
очите ми постепенно едрее страховита гледка –
мотоциклети, обяздени от съвсем голи хора с дълги коси.
Степният вятър и скоростта на мотоциклетите,
изглежда, са причина телата да са зачервени и да
приличат на торсове на страховити огнени божества.
Завива ми се свят, мотоциклетите заприличват на
огромни кълба, които всеки миг ще ме пометат,
получавам спазъм и треперя. Стотици валкирии (но
мъжки) на железни коне сякаш са се устремили не към
дулата ни, а към блясъка на златния Валхала. Незнаен,
невиждан Один ги направлява по божествения им път
към смъртта, към щастието, изписано на лицата им.
В корема си усещам не черва, а тръпнеща ламарина.
Спазъмът обхваща гениталиите ми, стискам колене, но
неконтролируема топлина се спуска по краката ми и
пълни ботушите. Сигурен съм, че от насиране ме спасява

гладът от последните дни. Опитвам се да преглътна
несъществуваща слюнка, но само изсушените ми сливици
се затъкват в гърлото и за миг спират дишането ми. Не
искам и да си представя, че с нас ще изпълнят повелята
на своя бог, като изтъкат плат от червата ни.
Почти механично намествам карабината, прицелвам се и
стрелям… Червеното божество рухва върху кормилото
на мотоциклета, предното колело рязко свива и
машината заедно с ездачите си прави невъобразимо
премятане. Успява да се изправи само един, но бързо го
пращам на пиршество в божествения град. Случайният
успех на изстрела ме връща в реалността. Няма нищо
рационално в атаката, но мисля, че целта на елитните
СС части е изпълнена. Смразяващ страх е сковал
окопите и ни е превърнал в лесна мишена за картечните
пистолети на атакуващите. Тичам в траншеята и
търся място, което да е фронтално към някой от
мотоциклетите – така игнорирам неудобството,
което имат движещите се цели. Избирам един и
стрелям в този на кормилото… За миг помислям, че е
приятно да убиваш божества.
Колкото повече наближават, толкова не страх, а
смущение ме обзема. Подивелите валкирии стоят върху
степенките на мотоциклетите, крясък и гримаси на
божествена страховитост са застинали на лицата им и
един необясним предсмъртен нагон. Степта, небето,
изсъхналата зимна трева и пръстта, от която правя
човеци, се свиват в малката точка на предкосмически
взрив, за да бъде оплодена от червените божества с дълги
руси коси.
Отрезвява ме силният трясък на големокалибрените
картечници – бавен (отчетливо се различава всеки
изстрел), прецизен, рационален. Славяните стрелят
хладнокръвно, на месо. Каша от желязо и човешки части.
Вече не стрелям, чувствам се измамен. Славяните само
са се престрували на уплашени. Отнеха ми екстаза.
Времето връща нормалния си ход и убива мита,
забързвайки забавения каданс.
Току пред гнездото ми рухва машина с три човешки
трупа. Нагонът им, въпреки смъртта, отново ме връща в
приказката. Не знам кой съм, какво правя тук, но в очите
ми е блясъкът на Валхала. Огненият Один е вдигнал
страховития си жезъл и ме призовава. Отново
мотоциклетен устрем, този път мой. Степният вятър
брули голото ми тяло – къс нажежен метал.
Стрелковото ми гнездо е застлано с дрехите ми и
прилича на полог, но аз съм все по-далече от него,
устремен назад, където ме чакат усмихнатите дула на
славяните…

Шепа пръст и капка кръв
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Двама мъже в живота ми
Монолози

1. Дядо Мраз

Хубаво чувай, кротушке,
струваш - не струваш оглушки,
комуто залудо е слушкал
дарувам частушка-разтушка:

кухо павурче, сладурче,
щурави букви и думи -
сума ти дупки в кратуни.

Ей тука ботушчето цуни!

2. Другият

Кво се разбрица,
ма селянко клета,
като лунна девица
на лунна диета.

Времената са други -
Дядо Мраз го катурнах.
Дядо Мраз си отиде,
да го кажем културно.

Всъщност не че не мога
да говоря изящно,
ма за тва има хора,
на които си плащам.

Но напоследък често ми допада
да бъда мил и някак по-различен,
да смесвам със дрогираща наслада
картечници, картини и къртичини.

Да знам страстта, с която притежавам
по-скъпи думи, жестове, условности,
с око на познавач да съзерцавам
жени, които ми отиват на часовника.

И приютил под новата си кожа
добрия стар забравен Дядо Мраз
да съм - чрез теб - единствено възможен
олигарх на Коледата: Аз.

* * *
блажен снегът на малките лавини
по сенници над цветните балкони
тук всяка бяла пролет ще премине
утихнала в старозаветни спомени

когато надоле надоле
надоле слезни
цъфтят сърца полуголи
в саксия по три

умират и кротко се раждат
тъй както преди
и вехта предпролетна жажда
в сърцата мълчи

изгубени думи тропосват
небо и звезди
и съхнат очи и се ронят
под дъжд от искри

и никнат от очите хищни погледи
но всяка радост вече е купувана
и нищо ново ниско над тополите:
и с тази пролет вече сме мърсували

За завръщането на думите

На Ив. Груев

В коритото на Старата река
са легнали изсъхнали езици.
Днес ложето на гладката вода
е грапаво от думи и къртици.

От Старата река остана име-
то надпис на очукана табела.
Ако оттам в душите ни попие,
Старата река ще е спасена.

Но трябва бавно-бавно да го помним
и а-то във гърлата да бълбука.
Да скрием смисъла му в триста стомни
и после плахо-плахо да ги счупим.

И нека влезе първо през очите
и към ума ни дълго да се стича,
да отлежи, да кипне през езика
и да го кажем, както се нарича.

И тука патосът се редуцира,
но независимо какво целиме:
старата река
ще заизвира -
през изговореното й
наново
име

* * *
ето -
лозата расте
и обгръща
вътрешната страна на прозореца
обръща посоките
подменя сезоните
и вече не знаеш
кое е вътре
и вън
дошло ли е времето на новата къща
или този прозорец
в тази самотна стена
и тази лоза
вкоренени
омаяни
в това толкова тясно
и толкова тяхно наоколо
още дълго ще пълнят
скритите улици
на ума

* * *
перести облаци
рибешки скелети
небето
избистрен стар океан
потъваш дълбоко
дълбоко нагоре
безтегловен
спокоен
и сам

няма хора.
клонирани мънички принцове
се люлеят по мостчета
от рибешка кост
не се чува глас
и бог не се вижда
- ти ли си всъщност
първият гост

* * *
когато си спомням за спомена в който ме помниш
кой знае защо си представям мост сред морето
път с отрязани краища вече не е път а убежище
в добрия случай но в лошия смисъл на думата

и тази сегашна вода занапред и отвсякъде
и тези звезди дето мъртви потъват из нея
продължава-започва сезона на голямото чакане
и най-добре оцелява който не оцелее

Николета Ганева

Някои движения на паметта

                     …Линее нашто поколенье

                                     Ив. Вазов

Ослепената памет залостихме в къщите,
край които пробягват стърнища и синури…
Ала нощем, когато забравим насъщния,
пак се връщат Онези – от дните отминали.

Паметта ти отключват с обети забравени
и размахали в тъмното белите ризи
сякаш дишат наоколо и пристъпват насам,
И отмахват резета, и в душата ти влизат.

Те за нищо не питат и нищо не искат,
само гледат със укор. Без гняв. Без закана.
После тръгват нагоре. Ти оставаш във ниското.
А цъфтят на гърдите им букети от рани…

И на изгрев, преди да строиш битието
в разноцветната, важната, строга програма,
ще потърсиш ли своята бяла риза в прането
или нея дори в паметта ти я няма?

Докосване

Бяло. Тази нощ стъклата са докрай платна на зимата.
Съвършен, внезапен Ермитаж от лед.
Не протягай пръсти – още в дланите си имаш
тъмен, смъртоносно топъл, летен дъх на слънчоглед.

Протегни очите си. Спри до белотата.
И кимни й във нощта.
Утре сутрин слънцето ще пои земята
с топлите сълзи от тая белота.

*   *   *
Пукнатина от тънка струя дим във въздуха.
В заслона старецът вари ракия.
Приседнал ниско край жаравата, не бърза –
за всеки спомен глътка ще отпие.

По него хвърля залезът стрелите си последни.
Ще го уцели някой ден избраната.
Прелял от здравата си кръв, сина си ще погледне
и после кротко ще приеме раната.

И щом докрай в небето се разтвори пушекът
в спиралата, която Н-И-Щ-О  С-В-О-Е  не огражда,
преминал хребета, последният му стон ще се полюшне
и ще се върне, влял се в нечий вик при раждане.

Н О В А  Б Ъ Л Г А Р С К А
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П А М Е Т  З А  А Г О П  М Е Л К О Н Я Н

   Агоп Мелконян

 Винаги съм искала да изсвиря тази
сонатина, харесвам я от дете. Сега я
слушам по цели дни. В наистина гениално
изпълнение. Но не мое…
Преследва ме тази музика, госпожо.
Настанила се е в цялата къща, няма къде
да избягам от нея… И в градината
пристъпва подире ми, и в старата
работилница на татко не мога да се
скрия. Хищна музика, агресивна. Оставя
ме на мира само на улицата, но човек не
може да живее на улицата, нали така?
Наведете се да ви кажа на ухото цялата
истина, госпожо: тази музика иска да ме
изгони от къщи. Иска да ме изгони от
родната ми къща и да се настани сама в
нея завинаги. Къде тогава ще ида аз? Аз
съм самотна възрастна жена, мома съм,
нито брат имам, нито сестра. Питам ви
– къде тогава ще ида аз? На стари години
ще бъда принудена да стана скитница, да
спя по парковете. Не съм съгласна да
ставам скитница заради някаква си
музика. Права ли съм? Затова се обръщам
към вас, госпожо. Казаха ми, че този
отдел на общината се занимава с
имотите. Ето, написала съм молба:
общината да ми помогне да изгоня от
дома си на ул. „Минзухар” номер осем
сонатината в си бемол на Равел, която
живее там, за да мога да се настаня аз,
защото съм законната собственичка на
имота. Нося нотариалния акт и
декларацията за наследници.
Да ви кажа, всичко започна от дървото.
Обикновено дърво, липа. Татко го засади в
деня, когато за първи път отидох на урок
по пиано. Засади го близо до прозореца на
стаята ми, за сянка. Значи е било преди
повече от шейсет години. Тези шейсет
години, госпожо, аз прекарах пред
пианото, загледана в липата. Свирех по
цели дни, обичам да свиря, после
четиридесет години давах частни уроци.
Много деца се извървяха през моята стая,
но бях щастлива. Безумно обичах
музиката, тя беше всичко в моя живот.
Не се влюбих, не се задомих, не си взех
дете – чуждите деца запълваха тази
празнина в живота ми. Музиката и само
музиката. Исках да постигна
съвършенството, за да изпълня една
сонатина от Равел. Да, да, същата тази…
Какво да ви разказвам, дълъг и еднообразен
живот. Толкова дълъг и толкова
еднообразен, че отдавна ми е омръзнал.
Нали знаете, на стария човек му остава
само инерцията да живее. Погребах
татко, после мама, останах съвсем сама.
Тогава започна кошмарът. Една нощ…
Една нощ се събудих от страхотни удари
и пращене. Когато живееш съвсем сама,
това може да спука сърцето ти. Заслушах
се – странно, не беше откъм вратата, а
от пода. Стара къща, знаете, подът е
дъсчен. Та нещо удряше по дъските, като
с юмрук! Една нощ, втора нощ, трета…
Чукаше само през нощта, денем не. Горе-
долу определих къде Нещото иска да влезе
през пода и примъкнах отгоре тежката
ракла на мама. Успокои се седмица, две,
после пак започна на друго място. Изобщо
не можех да предположа какво е, пък е
смешно да идеш при някоя съседка и да и
кажеш, че нещо иска да влезе в къщата ти
през пода…
Този ужас продължи през цялата зима.
Напролет Нещото се показа на белия
свят – през две-три счупени дъски, стара
къща, знаете, се бяха показали израстъци.
Тънки клончета, едни такива нежни,
направо в стаята ми, съвсем до пианото.
Повиках съседа и той ми рече, че са

леторасли от корена на  липата.
Корените избили изпод земята.
Представяте ли си, госпожо, липата беше
влязла в стаята ми!
Не посмях да ги махна. Грехота е да чупиш
тези крехки и изящни филизи с мънички
пъпчици по върховете. Още повече от
липата, която обичаш. Беше ми спомен
от татко и от деня, когато за пръв път
разперих пръсти над клавишите. Как
тогава да ги прекърша! И заживях с тях.
Бяха от двете ми страни, вляво и вдясно
на стола, който е пред пианото. Когато
сядах да свиря, те се поклащаха в такт с
музиката и като че ли им беше приятно.
Като че ли живееха с музиката. Нищо
чудно, казвах си, все пак липата цели
шейсет години слуша музика, все нещо и е
останало…
Нали знаете, госпожо, липата е музикално
растение, от нея стават добри
инструменти.
Така си живеехме – липата и аз. Заедно в
моята стая. Бях вече на възраст и
престанах да давам уроци, та не се
налагаше да обяснявам защо
съжителствам в една стая с дърво. С
времето свикнах, престана да ми прави
впечатление. Вярно, корените ставаха
все по-груби, изпочупиха още две три
дъски, да не  ви  описвам как изглеждаше
стаята,  но все не ми даваше сърце…
Вие вглеждали ли сте се някога в
собствените си ръце, госпожо? Няма
нищо по-сложно и по-красиво от
човешката ръка. Цял живот съм
преподавала пиано, виждала съм хиляди
ръце. Всъщност това е истинската
работа на учителя в началото- да научиш
как детето да държи ръцете си над
клавишите. Милиони пъти съм казвала:
китката така, пръстите малко по-
разперени, кутрето по-отдалечено…
Разказвам ви всичко това, за да ми
повярвате, че разбирам от ръце.
И ето защо. Клоните в моята стая
станаха груби, възлести и изпочупиха
дъските наоколо.Това понасях с
търпението на кротка жена, която обича
своя спомен от детството и не иска да
наруши реда в този свят. Щом Бог е
решил липата да влезе в моята стая,
значи това го изисква неговото разбиране
за красота и хармония, права ли съм? Едва
ли случайно Бог ще реши да е така.
Докато един ден открих… Не съм  луда,
госпожо, можете да ми вярвате…Докато
един ден открих, че двата израстъка
завършват с по пет плътни и много
гъвкави разклонения, които много… Да
продължавам ли разказа си?  Да,
заприличаха ми на пръсти. На човешки
пръсти. Започнах да ги наблюдавам,
променяха се всеки ден. Надебеляха,
покриха се с плътна, леко напукана кора.
Но най-много ме изуми китката - съвсем
като моята и вашата; дори тук, където
е тази кост, там също беше издуто. На
мястото на ставите имаше леки
подутини, меки, може би пълни с някакви
сокове.
Наблюдавах ги всеки ден. В началото бяха
като детски ръчички – нежни и крехки,
после станаха юношески – груби и
несъразмерни, а накрая съвсем мъжки.
Кожата, извинете ме - исках да кажа
кората, загрубя, стегна се, стана някак
грапава, китката заякна, втвърди се, но
без да губи своята подвижност…
Да, госпожо, това бяха ръцете на липата.
От двете страни на стола пред пианото.
Ако ви кажа цялата истина, сигурно ще
ме изгоните от стаята си, пардон – от
кабинета. Ще си кажете: откъде се
домъкна тази откачена бабичка? А аз не
виждах нещо странно в това моята липа
да има ръце.

Добре, като съм започнала…Веднъж,
докато свирех, усетих леко докосване по
бузите. В началото като че ли не осъзнах
съвсем, но щом извърнах поглед…Да,
разбира се, това бяха ръцете. Погалиха ме
много нежно, като полъх, дори се зачудих
как е възможно тези груби ръце да галят
толкова нежно. Погалиха ме съвсем
боязливо, сякаш самите те се страхуваха
или срамуваха от своя жест. А аз, бога ми,
не се изплаших; кой знае защо го приех
като нещо нормално. Щом аз обичам
липата, значи и тя трябва да ме обича,
нали? Е, тогава не е ли нормално да ме
погали? И тъй като не реагирах, ръцете
станаха по-настойчиви – едната се
отпусна на рамото ми, другата започна
да гали косите ми…
Лудост, нали, госпожо? Е, може би малко
съм откачила в самотата си, не е
изключено. Вие сигурно имате съпруг,
деца, а аз си нямам никого, говоря си сама,
може мъничко и да съм мръднала.
Така беше всеки ден. Защо да ви лъжа, на
мен ми беше приятно. Сигурно и на
ръцете им е било приятно, защото едва
изчакваха да седна на стола и да засвиря…
През зимата ръцете помръкнаха. Станаха
бавни, започнаха да треперят, съвсем
като старчески. Но аз знаех, че напролет
всичко ще се повтори. Че напролет
отново ще бъдат меки и нежни, покрити
с млада кожа и пълни със сокове…Така и
стана.
Докато една нощ… една кошмарна нощ…
току-що бях угасила осветлението и се
мъчех да повикам съня, когато чух
музиката. Да, същата сонатина на Равел.
Някой я изпълняваше майсторски, не,
направо гениално! Както аз бих искала да
мога. Както аз цял живот съм мечтала да
я свиря. Както единствено трябва да бъде
изпълнена. Тази сонатина звучеше от
моята стая, някой я изпълняваше на
моето пиано…
Защо казвам „някой”? Вие се досещате
кой може да бъде, нали? Не е толкова
трудно човек да се досети, че бяха ръцете
на липата. С тихи стъпки се промъкнах и
отворих вратата. Гледката беше
наистина потресаваща: две възлести
коренища, покълнали направо от пода,
свиреха най-изумителната музика, която
някога съм слушала!
И тогава в мен нещо се преобърна,
госпожо. Или може би пречупи. Моят
живот изведнъж изгуби смисъл и сладост.
Аз чух тази сатанинска музика в едно
божествено изпълнение – какво повече да
очаквам от този свят?
Тогава се сетих, че в килера има брадва!
Липата още цъфти, но вече не може да
свири.
Това е. Позакърпих пода, сега  всичко  е
наред. Но остана музиката. Тя е в цялата
къща – в кухнята, в банята, в моята
спалня, навсякъде. Не мога да избягам от
нея. Настанила се е най-безцеремонно с
едничкото желание да ме тормози.
Няколко пъти каня съседки на кафе и
сладки, не им казвам защо, внимателно ги
следя – те не я забелязват, имам предвид
музиката. Те не я чуват. Ето, виждате
ли, значи тя нарочно тормози само мен!
Тя иска  аз да се махна и да заживее сама в
цялата къща. Да се разположи нашироко и
непритеснявано – а аз? А аз да стана
скитница, така ли?
Та казвате, че трябва да заверя молбата
си в деловодството – да има входящ
номер, да внеса някаква такса и после да
чакам експертна комисия. Добре,
госпожо, благодаря ви за търпението.
И един съвет от мен: бъдете много
предпазлива, ако чуете почукване откъм
пода.

Сонатина от Равел

Свърши.
Усмихва се звезда – небесна рана,
една топола клони кърши,
а на утрото ги няма.

Залепва някой в мрака силуети,
старателно снагата му разнищва.
До утро тъмнината ще посвети,
а на утрото – отново нищо.

Едри капки вишните целуват,
капки като момини мъниста.
До утро тъмнината ще тъгува,
а на утрото – отново нищо.

Една топола с голи клони
от дъжда небето ще избърше.
Няма нищо. Бляскав ромон.
Свърши.

*  *  *
Четири тъжни куплети,
без барабани и без тромпети,
без медали, без фрази,
с неспестени солени паузи.

Три крачки спечелена територия,
недокосната от позори,
изпитание на силата
за три крачки могила.

Две крила – остри резени,
под небето обесени,
разпънати вместо проклятие
към светото разпятие.

Едно цвете, но с корена,
за да не го съборят
и пчелите, и капките,
и любовите кратки.

Нищо друго. Отстъпи на времето
и на клетъчното горене.
Ще чуеш, ако не говориш,
как всичко ще се повтори.

НА СЕБЕ СИ

Разтваряй се, разтваряй се в далечното.
Дочуваш ли – една изнервена Вселена
е тръгнала от нищото към вечното.
Така ще стане някога и с мене.

Ще стигна онзи бряг, след който
вече няма други брегове.
Седнете покрай мен, налейте си от мойто
и кажете: „Него вечността го взе.”

И дълго, дълго ще се сливам с трайното,
плътта ще стане пръст, кръвта – вода.
Ще каже Бог: „Тоя да върви на майната!
На всичките съблазни каза „да”.

Във всичко в този свят ще се превърна,
ще се включа в кръговрат голям.
Но никога като Агоп не ще се върна –
по-тъжно нещо от това не знам.


