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Ранни стихотворения. 1966–1970

 Ада Митрани
 Амелия Личева
 Войчех Галонзка
 Гергина Кръстева
 Меглена Плугчиева
 Мирела Иванова
 Михаил Неделчев
 Младен Влашки
 Хюсеин Мевсим
 Яница Радева

Каузата на книгите
Сергей Герджиков  
за Георги Мишев

СтоЛица
Мариана Тодорова  
за Христина Мирчева

Лице на броя
Мария Калинова

Федя Филкова завинаги

Федя Филкова

 Не си жена ти на земята –
                Ана Ахматова

В поезията само може да се издържи на всичко:
на любовта, усмихната безпътно,
на рожбата, привързала те с пъпна връв,
на него, пръв в отвъдното прекрачил,
на славата, наказваща с мълчание...
В поезията само, не в живота.
Живее някъде една старица,
а името като душа над цялата земя кръжи.

Снимките в този брой са предоставени 
от Милка Канети и от личните архиви 
на Мирела Иванова, Меглена Плугчиева 

и Яница Радева.

Защо ни липсва 
Федя Филкова
На 10 март Федя Филкова (1950–2020) щеше да празнува 
рожден ден. Вместо това, почетохме паметта є в 
църквата „Св. София“. Измъкнали се от мокрите 
шалове на снежните ветрове, бяхме се стекли нейни по-
близки и по-далечни роднини и приятели, за да споделим 
неописуемата липса. 
Особени са хората, събрани от едно отсъствие. Разбира 
се, това е отсъствие, което присъства. Но все пак, 
тъкмо в негативното чудо на смъртта се оглежда 
самотата на всеки от нас, кръжащ около мястото, 
където доскоро е имало незаменим човек.
Всеки сам може за изговори защо му липсва Федя 
Филкова. Знам, че причините са много. Заради 
изпитваната от нас необходимост тя да създава 
поезия, която с финес ни развежда из кривините на 
съществуването и не ни позволява да предадем човека. 
Заради лирическите сентенции, които можем да 
извлечем от нейните стихотворения – крилати мисли, 
които умело ни държат над земята, за да не паднем. 
Заради почтеността към други езици и текстове, 
съхраняваща великолепието на нейното преводаческо 
майсторство. Заради изящната сдържаност 
в езиковото є поведение, излъчващо красота и 
достойнство. Заради щедростта към другите, основана 
на такт и уважение. Заради силата и точността на 
всяка дума, на всеки жест и на всяко мълчание.
На всеки от нас поотделно Федя Филкова му липсва 
по различни причини. Но на всички заедно тя ни липсва 
най-вече заради нещо трудно определимо и все пак 
ясно. Казвам го направо: изгубихме един от големите 
морални авторитети в съвременната българска 
литература. Личност, която удържаше мярата между 
живеене и писане и даваше високо етическо измерение 
на почерка и поведението. Оповестяваше открито 
своя избор в поезията, без конюнктурни съображения, 
без да измени на своите възгледи и ценности. Тя беше 
олицетворение на честността към литературата, 
със съответствието между казано и извършено и със 
съзнанието, че истината не се жертва за нищо друго 
освен за още по-чиста истина.
Затова всички ние имаме нужда от Федя Филкова. 
Завинаги.

ПЛАМЕН ДОЙНОВ
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Проблемите на 
съвременността са в 
центъра на новия брой 159 
на сп. „Християнство и 
култура“. Идеологията 
превръща Църквата в 
институт за пропаганда, 
казва в интервю за 
списанието отец Георги 
Митрофанов, а тезата му 
е илюстрирана и с неговата 
статия, посветена на 
историята на Руската 
православна църква в 
периода 1927–1932 г. На 

избора на новия сръбски патриарх Порфирий е посветен 
текстът на сръбския богослов Стефан Зелкович, 
а патриархът е представен и с неговата статия 
Европейската рецепция на библейската бедност. 
Проблемът за мястото на Църквата в съвременния 
свят е разгледан и в разговора с католическия богослов 
Томаш Халик, озаглавен Жилото на съмнението ме 
държи буден и жив. Рубриката „Християнство и 
култура“ е представена с лекцията на френския философ 
Реми Браг Що е култура?, а „Съвременно богословие“ 
– с текста на прот. Йоан Майендорф Единство на 
Църквата – единство на човечеството. В рубриката 
„Пътища“ е представена статията на Ангел Димитров 
Същността на човека в антропологията на св. Тома 
от Аквино, а в „Християнство и музика“ – текстът на 
Ивайло Борисов Поставян ли е въпросът за употребата 
на инструменти в православната музика. В броя е 
представена и книгата „Светеца от затворите. 
Валериу Гафенку (1921–1952)“ с откъс от нея и с 
рецензията от Сандра Керелезова Затворът като 
обител на благодатта.  Новият филм „Рая на Данте“ е 
представен в разговор с режисьора Димитър Радев За 
паметта, прошката и промяната. Броят е илюстриран 
с творби на Микеланджело, разгледани във втората 
част от статията на Владимир Градев Кожата на 
истината.

Как „вятърът на промяната“ 
нахлу на вълните на 
Националното радио през 
1989 г.? Кога стресът от 
жестоката цензура престана 
да тегне над новините? 
Защо Let It Be на „Бийтълс“ 
се превърна в радиосигнал за 
недопустим външен натиск 
върху журналистиката? Това 
е темата на новия брой 03 на 
списание „Култура“, посветен 
на 50-годишнината от 
създаването на програмите 
„Хоризонт“ и „Христо 

Ботев“ на БНР. И още: как българските кинодейци се 
опариха от вкарването на поправки в Закона за филмовата 
индустрия в последния възможен момент? Анализ на Деян 
Статулов защо всички обичат филмовата индустрия и 
как се върнахме в годината на Оруел – 1948 г., когато е бил 
приет социалистическият Закон за кинематографията. 
Темата намира продължение и в разговорите с режисьорите 
Костадин Бонев, Любомир Халачев и Павел Веснаков. В броя 
може да прочетете още размислите на френския социолог 
Бруно Латур и на италианския архитект Стефано Боери 
за бъдещето на земята и екологията, както и разговор с 
каталонския драматург Жорди Галсеран защо човек търси 
трагедията. В рубриката „Галерия“ ще откриете гледни 
точки към мащабните ретроспективи на художниците 
Пенчо Георгиев и Никола Танев. Броят е илюстриран с 
фотографии на Фелия Барух. 

К О Н К У Р С

1. Отличията са учредени през 2014 г. от Фондация 
„Комунитас“ и предвиждат 
раздаването на годишни конкурсни награди в следните 
раздели:
– проза (сборник с разкази, повест, роман);
– хуманитаристика.

2. А също и на следните специални награди:
– две специални награди (определят се от журито  
за цялостно творчество или за изключителен принос в 
областта на литературата и хуманитаристиката); 
– една специална награда за принос към гражданското 

общество (връчва се от Фондация 
„Комунитас“).

В конкурса могат да участват само творби, 
публикувани в периода 1 януари –  

И Т А Л И Я  –  Б Ъ Л Г А Р И Я

31 декември 2020 г. Наградите ще се връчат на 1 ноември 
2021 г. в Деня на народните будители. 

3. В двата конкурсни раздела се присъждат:
– I награда (в размер на 5000 лв.)
– II награда (в размер на 3000 лв.)

За да е валидно заявлението за участие в конкурса – до 
31 март 2021 г. кандидатите трябва да предоставят 
безвъзмездно 2 екземпляра от предложените от тях 
книги, придружени от формуляр, който може да се изтегли 
от сайта http://kultura.bg/web/.
Адрес за изпращане по пощата на книгите и на 
формуляра за кандидатстване:  София 1000,  
бул. „Патриарх Евтимий“ 22, ет. 3, Фондация 
„Комунитас“ – за Годишните награди на Портал 
Култура. 
Телефон за контакти: Портал „Култура“ 02/434 10 54.

Портал Култура обявява годишния си конкурс за проза и хуманитаристика 2021

Госпожо Витур, да популяризира 
културата на своята държава по 
време на пандемия е нещо, което никой 
Директор на културен институт не 
си пожелава. Кои бяха най-големите 
предизвикателства на 2020 година, 
която впрочем беше и първата пълна 
година от Вашия мандат в София?
За всички ни 2020 година беше много 
трудна, както от професионална, така 
и от психологическа гледна точка. 
Пандемията преобърна напълно всички 
работни проекти и бяхме принудени 
да преразглеждаме месец за месец, а 
понякога и ден за ден цялата програма, 
като съобразявахме дейностите по 
популяризиране на италианската култура 
с действителните възможности за 
провеждане на събития, винаги спазвайки 
мерките за здравна безопасност. Най-
голямото предизвикателство, мисля, 
беше нуждата да се научим да работим по различен 
начин, включително дистанционно, да контактуваме 
помежду си, без да можем да се срещаме, и да намираме 
различни и изобретателни решения за популяризирането 
на италианския език и култура. 
Независимо от трудностите съм доста удовлетворена 
и смятам, че Институтът успя да постигне отлични 
резултати, особено що се отнася до различните 
дейности на открито като изложбите и културните 
събития в най-горещите месеци. 

Тази година отбелязваме 700 години от смъртта на 
Данте Алигиери. Важна годишнина, емблематична 
не само за Италия, но и за световната култура. Сред 
множеството събития, запланувани в Италия по 
този повод, кои Ви се струват особено интересни?
Този въпрос наистина ме затруднява – както казахте, 
събитията по повод 700 години от смъртта на 
Върховния поет са извънредно много и всe интересни. 
Хубаво е да виждаме ентусиазма относно честванията 
на Данте както в Италия, така и в чужбина: навсякъде 
кипи подготовка по организирането на четения, изложби, 
концерти, дискусии и различни събития и спектакли, 
посветени на Поета и творчеството му. За да дам само 
един пример, от месеци заглавията на две посветени на 
Данте книги фигурират в класацията на най-продаваните 
книги в Италия. Могат да се посочат академични, но 
също така и популярни събития, прояви, простиращи се 
от строго научното до по-достъпното. Цялата програма 
на Дантевите чествания цели да доближи още повече 
Данте до хората. Сред събитията има такива, които са 
много креативни, пригодени към актуалните проблеми, 
достъпни дистанционно, и много проекти, които аз 
смятам за извънредно важни, защото те се обръщат най-
вече към младите. 

Съгласно удачното предложение на прочутия езиковед 
Франческо Сабатини 25 март, началната дата на 
пътешествието на Данте в Ада, официално ще бъде 
посочена за Dantedì (Дантевден). Италианският 
културен институт в София подготвил ли е някакви 
инициативи за този ден?
Нашият Институт е готов да отбележи Dantedì 
и именно по този повод ще се сложи началото и на 
инициативите ни, посветени на годишнината на 
Върховния поет. На 25 март ще представим една от 
инициативите, които сме планирали за тазгодишните 

Данте разказва за света, какъвто е и днес
Разговор с Верена Витур, Директор на Италианския културен институт

чествания. Имам предвид една изненада, относно която 
все още не бих искала да ви разкривам твърде много 
подробности, но вече мога да ви съобщя, че  става 
дума за изложба със заглавие “Dante Plus 700 – Sofia 
Edition“, и всичко свързано с нея може да откриете 
на сайта ни и нашите канали в социалните мрежи. 
Междувременно все така на нашия сайт вече може да 
чуете аудиокнигата „От тъмния лес до Рая“ – проект, 
осъществен от Министерството на външните работи и 
международното сътрудничество на 33 езика, сред които 
и българска версия, подготвена от нашия Културен 
институт. 

От време на време в България се чуват мнения 
против изучаването на класически автори, считани 
за твърде далечни и трудни за учениците в училище. 
По Ваше мнение фигурата на Данте успява ли да 
увлича младите поколения в Италия? 
Данте е най-големият поет, който Италия някога е 
имала, и макар всички да са свикнали със строгия му 
профил, суровия поглед, увенчаната с академичния 
лавров венец глава, посланието на най-значимото му 
произведение е много по-съвременно, отколкото би се 
очаквало. И действително, „Божествена комедия“ е като 
фотография, моментна снимка на един отминал свят, 
която обаче е способна да разкаже на читателя много 
за човешката природа и за света, който и до днес го 
заобикаля.
Но Вие сте права и не мислете, че подобна дискусия не 
се води в Италия. Всяка година се подновява полемиката 
относно това полезно ли е или не изучаването на 
класиците (разглеждано като анахронизъм от някои), или 
трябва да се отдава предпочитание на по-съвременното 
и практически ориентираното. Затова ние сме длъжни 
да се опитваме да доближаваме Данте до хората и по-
специално до младите, да разясняваме колко съвременен и 
актуален е той и какво значение е имала неговата фигура 
за създаването на споделена култура в Италия. Факт е, 
че Данте не само е наречен Баща на италианския език, но 
и олицетворява националната идентичност, формирала 
се много по-рано от Италианската държава, културата 
на Красивата страна – il Bel Paese, още преди тя да е 
придобила чертите, които има днес.
Бих искала да завърша отговора си на този въпрос с един 
цитат: „… Данте говори на младите, защото сърцето 
му пламти като тяхното...“. Тази фраза е на журналиста 
и писател Луиджи Гарландо, свикнал да пише за най-
младите поколения, който току-що издаде роман със 
заглавие „Върви в ада, Данте!“ 

Ние, българите, храним голяма симпатия към 
италианския народ и неговия език. Усетихте ли това 
в хода на Вашата работа в София? 
Да, дадох си сметка за това и трябва да призная, че 
възможността да се популяризира италианският език 
и култура в България е голям късмет: независимо дали 
става дума за литература, дизайн, кино, живопис, музика, 
кухня, театър, археология, мода, танц или което и да 
е друго културно, научно или техническо направление, 
сме уверени, че ще предизвикаме интерес, възхита или 
желание да се открие и опознае по-добре Италия чрез 
предлаганите от нас културни събития.

Свикнахте ли вече да се закичвате с мартеница на  
1 март? 
Да, това е прекрасна традиция, свързана с началото на 
пролетта. Вече намерих цъфнали дръвчета, на които 
закачих моите мартеници.

Разговора води
ДАРИЯ КАРАПЕТКОВА

Верена Витур
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Г Л А С О В Е Т Е  И М  Ч У В А М Е

На тази страница публикуваме откъси 
от интервюта, дадени през годините от Федя 

Филкова за ЛВ. Първото е от бр. 35/1996 г., посветено 
на темата за своеобразието на австрийската 

литература, второто е по-обширен разговор – от 
бр. 4/2015 г., където тя коментира воденото за нея 
досие в комунистическата Държавна сигурност, а 
третото – от бр. 38/2018 г., с въпроси и отговори 

предимно за организирания от Федя Филкова 
„Поетичен Никулден“ и връчваната награда за 

нова поезия „Николай Кънчев“. Още един шанс да 
чуем отново нейния глас, с думите є на знание, 

достойнство и любов.

За своеобразието на австрийската 
литература

След като е защитимо своеобразието на Австрия 
като отделна държава, следователно е защитимо и 
своеобразието на австрийската литература, колкото 
и споровете дали съществува отделна австрийска 
литература, или съществува само една-единствена, 
обединена от еднаквия език немска литература, да не 
стихват през годините. Макар че тук бихме могли 
да споменем и за съществуващите речници като 
„Австрийски немски“ или „Говорите ли виенски?“ 
например, хвърлящи сянка върху неразрушимия мит за 
един-единствен немски език, и съвсем да се заплетем... 
И за да стане объркването пълно, ще приведа следното 
парадоксално заключение на един литературен критик: 
„Австрийската литература ли? – Това е написаното 
в Париж, Лондон или Берлин от родените в Румъния 
(Паул Целан), България (Елиас Канети) или Германия 
(Петер Хандке)“.
Но може би нещо по-ясно и по-конкретно. Голямата 
австрийска поетеса и писателка Ингеборг Бахман 
е написала в тази връзка: „Австрийците са взели 
участие в толкова много култури, че са развили едно 
съвсем различно светоусещане от това на немците. 
Така би могла да бъде обяснена и тяхната възвишена 
ведрост, и тяхната тъга, а и някои, вдъхващи страх 
черти – понякога разумни, понякога нелогични, но 
винаги плод на трагичен опит.“ За мен лично Томас 
Бернхард например не би могъл да бъде определен 
като друг, освен като австрийски писател – тъгата 
и невъзможността да съществуваш (в това малко 
и уютно, но бездуховно пространство на Австрия, 
както злорадо би добавил навярно самият писател!), 
преливащи от страниците на книгите му, са типично 
австрийски, колкото и общо да звучи това. Но в случая 
нека си припомним, че още Пенчо Славейков в „Немски 
поети“ (1911) по повод на Николаус Ленау изрично 
говори за австрийска литература и австрийска поезия.
[…]
И австрийските поети, както впрочем и българските, 
преодоляват своята ненужност, като пишат стихове.

1996 г.

Досието и любовта

Интересното е, че моето досие е фокусирано върху 
годините 1985 и 1986 – един късен, но и драматичен за 
Николай период. Искам да подчертая, че следенето ми, 
писането за мен, досието ми всъщност са следствия 
от наблюдението върху Николай. Иначе е абсурдно. 
Аз не съм била толкова важна в случая, за да бъде 
съсредоточено вниманието на ДС само върху мен. 
Цялото подслушване, следене на кореспонденцията и 
всички 14 мероприятия, които са разписали с мисълта 
да ме проучат като обект на вражеска пропаганда, 
е във връзка с интереса на ДС към Николай. Иначе 
особено един от агентите, за когото винаги съм 
мислела, че е поне полковник, никога не би си хабил 
енергията, ако ставаше дума само за мен, а не и 
за Николай, който искаха да бъде неутрализиран 
като голям поет. Това е целта. Николай беше сам 
в българската литература. Зад него не стоеше 
държавата. Никъде не беше на щат. Можеше да бъде 
ударен само чрез най-близките си. Моето досие е част 
от следенето и от стремежа да бъде уязвен поетът 
Николай Кънчев.

*
Моята първа книга престоя десет години в издателство 
„Народна младеж“. Излезе през 1982 година. Две години 
преди това, през 1980-а, бях извикана на „6 септември“, 
може би при шефа на Шести отдел, доколкото по-късно 
успях да си припомня лицето му. Проведоха с мен много 
дълъг разговор – уж добронамерен, защото ми дадоха да 

Гласът на Федя Филкова
от страниците на „Литературен вестник“

разбера, че са готови веднага да задействат издаването 
на книгата ми. Мисля, че по това време нямах постоянна 
работа, само временна заетост. Те изявиха желание 
да ми помогнат. Но тогава достигнах върха на моето 
знание за тях, защото те изведнъж поискаха да говоря за 
Николай. Да донасям за Николай! Да кажа с кого се вижда, 
с кого си пише от чужбина, какви са му плановете… Този 
разговор не е фиксиран в досието ми. Беше уникален. 
От този техен опит разбрах, че всъщност има много 
съпрузи, които пишат доноси един за друг. Когато по-
късно споделих за същия разговор с мои близки – че са ме 
карали да пиша доноси за Николай и т.н., те ми казаха, 
че вече си съчинявам. Никой не повярва. Макар че после, 
след отварянето на досиетата в бившата ГДР, се оказа, 
че това е била обичайна практика на службите – жена да 
донася за съпруга си, и обратно.

*
Винаги съм имала основен принцип: онова, което казвам, 
да го мисля. Вярно, не можеш винаги да казваш това, 
което мислиш. Но държа това, което казвам, да бъде 
истина. Защо обаче не се чувствам герой или жертва? 
Винаги съм обичала живота и съм се радвала на малките 
неща от него. Чувствала съм се обичана. Обградена 
съм била от хора, които обичам, но и те ме обичат – 
майка и татко, сестра ми, после Николай, малкото, но 
истински приятелства. Щом съм имала това, значи не 
мога да се оплаквам. Това ми беше и малката радост след 
прочитането на досието ми – никой от истинските ми 
приятели не е сред агентите, донасяли за мен. Никак не е 
малко.

*
Защо е важно да се запознаем с миналото си? Защо си 
прочетох досието, въпреки всички колебания? Първо да 
кажа, че отхвърлям крайната лустрация. Нищо не се 
постига, ако прилагаш същите средства. Така не може 
да се изгради по-справедлив свят. Но проблемът е, че 
у нас досиетата не се отвориха веднага след падането 
на Берлинската стена. Трябваше да узнаем навреме 
повече. Не биваше да се допуска да останат във властта 
хора, които са със старото мислене. А при нас те са 
навсякъде – в медиите, в политиката, по върховете 
на държавата. Те възпроизведоха чрез себе си старата 
система, която само формално изглежда като нова. 
Смисълът на отварянето на досиетата е в разкриването 
на същността на комунистическата система. Така ще 
разберем същността и на комунистическата идеология, 
която е античовешка в най-дълбинните си проявления.

2015 г.

Поетичен Никулден и наградата 
„Николай Кънчев“

Наградата за поезия „Николай Кънчев“ обявих 2012 
година и желанието ми беше по този начин да работя 
за паметта в българската поезия и литература и 
същевременно да споделям радостта си от четенето на 
добрите съвременни български поети. Ако имам „основна 
професия“ в живота си, то тя е на читател, благодарен 
читател и в този смисъл е и оправданието ми в случая 
за моята „самозваност“. Винаги съм следяла написаното 
от моите колеги, така че просто продължих да правя 
същото, с тази разлика, че сега споделям възхищението 
си публично. Възрастта ми вече го позволява. Тук 
прибавям и десетилетната си работа като литератор 
и издател и дългогодишен член на международно 
жури, където съм имала възможността многократно 
да сверявам преценката си с тази на другите – 
номинирането и присъждането на награди е „опера сама 
за себе си“, ако мога така да се изразя, иска се трупане 
на знания и опит, но и доброжелателност и любов както 
към литературата, така и към пишещите. 
Реших се на подобно начало на наградата – без жури и 
без странични фактори – по много причини. Първо, че 
никога не съм обичала да бъда финансово зависима, а то 
е неизбежно при определен спонсор. Според мен нещата 
трябва да бъдат по-чисти, дори с цената на това да са 
по-скромни с оглед например на медийно отразяване или 
вписване в модата на деня, особено когато става дума за 
поезия и за паметта на един такъв поет като Николай 
Кънчев. Другото, че многобройните журита, които 
наблюдавам на нашия литературен терен, често твърде 
безотговорно харчат чуждите пари, за да уреждат 
личните си или групови пристрастия. Тъй че реших поне 
в моя случай да се знае кой носи отговорността. Винаги 
съм харесвала правилото на един древногръцки философ: 
„Бъди верен, храбър и благодарен!“ Може би не винаги ми 
се удава, но се опитвам.

*
При връчването на наградата обичам да повтарям за 
цялата условност на подобни награди, поезията не 
е състезание! Това е само една година в живота на 
българската поезия – условно разделение – така ние 
поемаме риска да подредим времето, докато самото 
време има своя и в повечето случаи друга подредба. 
Опазил ме Бог и да бъда възприемана като съдник. 
Затова ще повторя – явявам се в ролята на благодарен 
читател.
А и колегите не бива да забравят, че наградата е 
на името на Николай Кънчев и самото име вече 
предпоставя редица изисквания, мисля, че е излишно 
да ги изреждам, поетите ги знаят. Същевременно има 
толкова много други поетични награди, които колегите 
получават, че това не би трябвало да е проблем за никой 
поет, който не е отличен с тази награда.
Тук непременно би трябвало да добавя, че статутът 
на наградата е само за нова поезия, нови стихотворения 
и изключва избрани, събрани и юбилейно/тематично 
подбрани стихотворения. Това е и причината наградата 
все още да не е връчена на няколко големи имена в 
българската поезия, на които иначе аз винаги съм се 
възхищавала през годините.
Затова, ако Ви отговоря, че критериите ми са само 
литературни, не бих била искрена. Толкова много неща 
имат значение. Единственото сигурно нещо е, че в 
избора си на номинираните и наградени поети съм 
напълно безкористна.
Но преживявам какви ли не вълнения и терзания 
понякога. Наскоро например прочетох великолепната 
нова книга на един много талантлив поет, с рядко 
срещана ерудиция, но почти по същото време прочетох 
и негов пост във ФБ, където вече нямаше помен нито 
от талант, нито от цивилизация. Думи, написани в 
живота, така да се каже, не в стихотворенията, но в 
крайна сметка думи срещу живота. В подобни случаи 
съм категорична, още повече днес, в днешния свят, 
в който все по-често имам чувството, че думите 
натискат реални спусъци и тече истинска кръв. 
Един от най-любимите ми поети Збигнев Херберт 
предупреждава: „Началото на злото е невинно“.
Знам колко несигурно и неопределимо е мястото, 
където се пресичат моралът на човека и моралът 
на твореца, но ми се иска ние всички дълбоко в себе 
си все още да различаваме добро и зло. Защото, ако 
и изкуствения интелект създадем по наше днешно 
подобие, нещата за света наистина могат 
да бъдат страшни.

2018 г.

Федя Филкова
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„Поетическото 
полувековие на 
Иван Цанев“. Съст. 
Симеон Янев. Изд. 
„Артграф“, 2021, 
256 с., 15 лв.

Със съставения 
от Симеон Янев 
сборник навлизаме 
в юбилейната 
година на Иван 
Цанев (1941) както 

подобава. Текстовете са преизобилни 
откъм наблюдения и тълкувания – от 
първия отзив за дебютната книта на 
поета в „Студентска трибуна“, написан от 
съставителя на тома  през 1968 г. (тогава 
млад критик) до критическия портрет 
от Никола Иванов от 2018 г. – половин 
век прочити. Можем да се стъписаме 
от факта, че в книгата няма нито една 
„отрицателна рецензия“, но това е защото 
такава наистина никога не е създавана за 
творчеството на Иван Цанев. Вместо 
това, рецепцията на неговата поезия съвсем 
видимо се надгражда във времето – идеите 
от първите отзиви и статии се доразвиват 
теоретично в следващи студии и анализи, 
трупа се истински архив на разбирането. 
След по-фриволната книга „Между два 
разтовора с И. Ц.“ (2017) сега се демонстрира 
литературноисторическа строгост. 
Вярно е, че можеше да бъде проявена повече 
библиографска точност при посочването 
на източниците, от които са взети 
текстовете, но и така книгата е повече от 
полезна. Истински колективен 50-годишен 
критически портрет на големия ни поет.

Георги Гроздев, 
„Лабиринт“. Изд. 
„Балкани“, 2021,  
128 с., 13 лв.

Този роман стъпва 
върху раменете 
на предишните 
романи на Георги 
Гроздев – „Плячка“, 
„Непотребния“ 
и „Ентропия“. 
Затова ги цитира, 

(пре)разказва историята на невъзможната 
любов между Хънтъра и чужденката 
Мери, но и скита в личните пространства 
на собствения си автор. Книгата е силно 
авторефлексивна – ту мемоарно-есеистична, 
ту сплитаща различни истории между 
световете, ту направо „оголваща похвата“: 
героите проникват в живота на автора, 
но и той се намесва в техния, сякаш за 
да ги разгадае отблизо. Всъщност това 
е Лабиринтът – колкото метафора на 
съвременното битие, толкова и назоваване 
на техниката на този роман, преплитане на 
фикция и реалност, в което истината търси 
брод към светлината на междучовешкото 
разбиране.

„Петко Ю. Тодоров. 
140 години от 
рождението на 
писателя. Нови 
изследвания“. Съст. 
Димитър Михайлов. 
Изд. „ДАР-РХ“, 
2021, 240 с.

Още един том 
към поредицата с 
нови литературно-
исторически 

изследвания на Катедра „Българска 
литература“ на Великотърновския 
университет. Книгата включва общо 20 
статии и студии, представени за първи път 
на конференцията от септември 2019 г. в 
град Елена. Образът на Петко Ю. Тодоров е 
съграден цялостно – едновременно юбилеен и 
неюбилеен, многоизмерен, не винаги светъл, 
но с проявена почтеност в тълкуването 
на творби и документи. И както посочва 
съставителят Димитър Михайлов, създаден 
от „представители на националната 

литературоведска общност“. 
Знаково назоваване!

Автоантологичната лирическа книга 
на Федя Филкова „Толкова е кратко“ 
се появи преди около година. Пиша 
„автоантологична“ без колебание, и то 
не само защото подзаглавието уточнява 
„Стихотворения 1969–2019“. Между 
двете години е събрано времето, в което 
е създавана цялата авторска лирика на 
поетесата, чиято дебютна книга „Цветя 
с очите на жени“ се появява едва през 1982 
г., но след като ръкописът престоява в 
издателство „Народна младеж“ поне десет 
години1, в него е съвсем естествено да са 
били включени текстове, родени още в 
края на 60-те. В този смисъл и добавянето 
към заглавието на точна хронологизираща 
линия и бележката на финалната страница, 
указваща книгите, текстове от които 
влизат в съдържанието на „Толкова е 
кратко“ (а това са на практика всички 
издадени книги с поезия и проза на Федя 
Филкова), са аргументи, посочени с 
присъщата на авторката прецизност 
в полза на убедеността, че става дума 
именно за автоантологичен модел. Роден 
в годината, когато поетесата навърши 
70 години – чест, макар и невинаги 
задължителен повод за отпечатване на 
автоантологични книги. И макар да е 
видно, че и в предишни свои лирически книги 
поетесата ползва модела на включване на 
вече известни творби сред новите, т.е. 
измежду издаденото в годините проблясват 
отделни антологични предчувствия, макар 
появилата се през 2000 г. „Крехко разпятие“ 
да е своеобразно очертаване на антологична 
постигнатост, именно „Толкова е кратко“ 
от 2020 г. е същинската лична антология. 
Първата автоантология на Федя Филкова. 
Ако погледнем времето отпреди появата на 
„Толкова е кратко“, вероятно не без риска 
на някаква неволна макар преднамереност, 
няма как да не забележим, че „Крехко 
разпятие“ стои наистина в силна 
антологична позиция. Не само защото е 
на ръба на приключващ век и в житейско 
юбилейно време, а и защото е в центъра 
на редицата от издадени стихосбирки. 
А те са три преди появата на „Крехко 
разпятие“, три са и след това. Дебютната 
стихосбирка от 1982 г. е последвана от 
„Нежен въздух“ (1988) и „Рисунки в мрака“ 
(1990). А след 2000 г. се появяват „Моята 
твоя любов“, „Второ сърце“ (2009) и 
„Нищо тъмно“ (2014). Важно е обаче 
да се отбележи и още една граничност 
в поредицата. Трагичната граничност 
на 2007 година – годината, в която си 
отиде поетът Николай Кънчев, съпруг на 
Федя Филкова. „Моята твоя любов“ и 
„Второ сърце“ се появиха две години след 
смъртта му – едновременно и в обща 
полиграфична заедност. По същия начин 
лириката през 2014 г. „Нищо тъмно“ беше 
сглобена с прозата от „Третата жена“. 
След смъртта на Николай Кънчев, съвсем 
неслучайно, четирите книги, издадени на 
два пъти от Федя Филкова, се появиха 
сдвоени. Като в общо реквиемно сърце, в 
което сегашността и все по-безпощадно 
нарастващата болка на паметта от 
билїто се бяха съшили в своето вечно 
време. И вече нямаше как да бъдат 
разделени.  
Сега, когато вече сме обречени на 
невъзможност да разберем от Федя 
Филкова избора на лична стратегия в 
съставянето на автоантологията, можем 
само да се лутаме в предположения с 
измамна убеденост. Но книгите, изградили 
тялото на „Толкова е кратко“, са тук, в 
света, те са все още и винаги живата ни 
връзка, крепителите на всяка полезност 
в осъзнаването на характера на добре 
познатите контрол над себе си, воля за 
себе си, съпровождащи всеки персонален 
антологичен лирически модел. В „Толкова 
е кратко“ той последователно се движи 
в перспективата на хронологията – 
съдържанието, което следва поредността 
на книгите є във времето, е изградено в 
осем цикъла, седем от които са озаглавени 

1 Вж. Приятелства и предателства, любови 
и отрови. Фрагменти от разговор на Пламен 
Дойнов с Федя Филкова. // Литературен 
вестник, бр. 4, 2015 г., с.12.

по имената на лирическите є книги. И само 
финалният, който подбира специфична част 
от прозата є, носи заглавието „Стрелци по 
стихове“, различно от това на прозаичната 
книга от 2014 г. –  „Третата жена“. Така 
подредени, циклите дават ясна видимост 
към избора. Може лесно да се проследи 
онова, което е останало встрани от него. 
Но защо? Дали например сред осемте, 
невключени тук текста от дебюта „Цветя 
с очите на жени“, са отпаднали стиховете, 
в които настойчиво се повтаря темата за 
завръщането и/или безсилието („Дворът“, 
„Татко“, „Слана“)? Или тези, които, 
подредени в младежкото време 
като лирически цикли 
от малки етюдни 
фрагменти, 
днешното е 
видяло като 
недостатъчно 
стабилни, като 
изговарящи все още 
„невръстни думи“ 
(„Очакване“, „В 
края на септември“, 
„Превратности“)? 
Или е прозряло, че 
констатацията, 
съпроводена с въпрос 
„предлагат думите 
убежище, но кой от нас 
ще оцелее“ вече има своя 
окончателен и трагичен 
отговор… Всъщност 
лирически текстове във 
формата на диптих или 
триптих отпадат и от 
избраното за цикъла „Нежен 
въздух“. Сред петнайсетте 
текста от втората 
стихосбирка на Федя Филкова, останали 
извън антологичната подборка, са и такива, 
които се обвързват повече или по-малко 
с някакво конкретно преживяване, тези, 
в които вероятно е разпозната следа от 
някаква по-ефимерна мимолетност. 
Откъм сърцевините на книгите към 
началото на антологичните цикли обаче 
са изтеглени онези творби, в които се 
съдържат стиховете, превърнати в заглавия 
на лирическите книги. Така „Хоризонт“ от 
книгата „Цветя с очите на жени“ застава 
начело на антологичния цикъл. А  „Желание“, 
което е почти на финала в стихосбирката 
„Нежен въздух“, отваря едноименния дял в 
антологията, както пък „Предпазливост“ 
се придвижва от средата на книгата към 
началото на цикъла „Нищо тъмно“. „Крехко 
разпятие“, от която в антологията влизат 
петнайсет текста, задържа акцентите, 
оформили отделните цикли в книгата от 
2000 г., но привлича най-активно творби от 
„Припомняния“. Почти цялото съдържание 
на „Второ сърце“ е в антологията. А 
изцяло новият през 2009 г. цикъл „Без 
снежинка милост“ от „Моята твоя любов“ 
е антологичният избор, посочващ тази 
именно книга – тук са стиховете, родени 
след смъртта на Николай Кънчев. 
Към фактологическата детайлировка 
в изграждането на антологичната 
композиция могат да се добавят още 
наблюдения. Но сред тях бих настояла 
над едно: липсата на сериозни авторски 
редакции. Лириката на Федя Филкова – от 
самото начало до автоантологичната є 
окончателност – не изпитва необходимост 
да се съобразява с предизвикани от и във 
времето компромиси. Нищо в създаденото 
от авторката през всичките десетилетия 
не провокира автокорекция на образа 
є, нищо не поражда повод да бъдат 
отменени, съзнателно забравени строфи и 
стихове. Написаното от ръката є винаги 
е съвпадало с роденото изпод сърцето. 
Лукавата разсеяност, подозрителната 
нехайност, с които мнозина поети, 
наченали творческото си време в епохата 
на социалистическия реализъм, създадоха 
през 90-те и насетне своя нов антологичен 
ред, са напълно непознати процедури за 
тази поетеса, за тази поезия. Длетото, 
създаващо трайния лично-антологичен 
релеф на поезията в „Толкова е кратко“, е 
движено от респектиращо съхранена етика 

на устояването. За стъписващата самия 
теб сила да останеш стабилен, изправен 
сред разтичащата се лава от зловещи 
страхове припомня „Стрелец на стихове“ 
– последният цикъл в антологията, част 
от „Третата жена“, книгата с проза на 
Федя Филкова. Той обяснително настоява 
над ненадейно доказаната документалност 
в историята на един опит за убийство и 
сякаш иска да проумеем как би могло да 
е възможно животът да бъде опазен под 
неоттеглящата се сянка на смъртта. И 
ако крайно спорадичните, леки промени в 

лирически текстове, които  
можем да припознаем като 
движени единствено от 
естетико-художествени 
мотиви, превръщат 
сдържани в конкретиката 
си заглавия като 
„Посещение“ в „Без да 
почука“ и „Разстояние“ 
в „Сутрин, обед, 
вечер“, то връзката 
им с темата за 
смъртта, доминиращо 
и в множество 
вариации изведена в 
автоантологията, 
ни дава възможност 
да провидим 
ежедневното є 
„съжителство“, 
ритмичния 
коварен 
график на 
присъствието 
є – в дома, в 

света, в живота.  
Привидно дребна, крехка до 

незначителност, за която можем да 
останем и слепи, е една от действително 
малкото редакции в лирическите текстове, 
включени в автоантологията. Тя е в 
стихотворението „Първият и последен 
поет – Николай Кънчев“, с което е финално 
затворен цикълът „Крехко разпятие“. 
Стихотворението е запазило статута си 
от именно тази лирическа книга на Федя 
Филкова. По-късно, в „Моята твоя любов“ 
то се превръща в заглавие на цял отделен 
цикъл, побиращ шест стихотворения, 
сред които и „Свобода“ – с мото от стих 
на поета. Но до появата си в „Толкова 
е кратко“ финалните стихове са тези: 
„Светлината сияеше над човешка глава./
Първият и последен поет в лятото на 
моя живот.“ Автоантологичната версия 
отмахва лятото от последния стих и той 
зазвучава така: „Първият и последен поет в 
моя живот“.
Тази метафорична нишка и в първата си 
версия би се съпротивлявала на лесен пренос 
–  сезонът като време на първата среща. 
Или като късче време от възрастта. Или 
като фигура на кратката, но дълбока 
щастливост на възторга в дните, в които 
„приспивна песен пее чайка и буди всичко“… 
А тъкмо в стихотворението „Лято“ 
от дебютната книга на Федя Филкова се 
появява стихът „Толкова е кратко…“. И 
именно лятото е отменено във финалните 
думи на „Първият и последен поет“ – 
този пределно лаконичен и огромен като 
вселената любовен разказ, в чието сплитане 
на началото и края изтънява и се разтапя 
крехкостта на сезона. На този конкретен 
сезон. Защото в сезон се превръща целият 
живот. С неистовата му кратка нежност 
да посочи, да избере и сътвори себе си през 
светещата нимба на любовта. На поезията. 
И тогава първият и последен поет става 
единствен. Първата и последна книга става 
единствена. 
Така пожелавам да мисля лирическата 
автоантология на Федя Филкова „Толкова е 
кратко“. Не просто като първа. И не като 
последна.
Като единствена.

ГЕРГИНА КРЪСТЕВА

Федя Филкова. „Толкова е кратко. 
Стихотворения 1969–2019“. Изд. Small-
Station-Press, 2020, 184 с., 14 лв.
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„Крехкост“, „женственост“, 
„нежност“ са думи, които се вплитат 
в озаглавяванията на стихосбирките 
на Федя Филкова и ги определят. 
Антологичната книга „Толкова е кратко“ 
беше издадена през март 2020 г. от 
издателство „Small-Station-Press“. Тя се 
появи като юбилейно издание, каквато 
е и стихосбирката є от 2000 г. „Нежно 
Разпятие“. 
Федя Филкова дебютира в началото на 
80-те години. Първата є книга е в малък 
формат, характерен за изданията от 
поредицата „Смяна“ за дебют, но за 
начало на творческия си път тя поставя 
1969 година. Затова и в антологичните си 
книги тя винаги откроява това начало. 
В „Толкова е кратко“ то присъства 
чрез подзаглавието „Стихотворения 
1969–2019“. Началото е важно, защото 
чрез него поетесата деликатно се 
заявява като принадлежаща към друга 
поетическа генерация, но също напомня 
нещо непознато за съвремието ни – 
десетгодишното чакане за публикуване 
на поетична книга. В интервю за сп. 
„Страница“ (бр. 1 от 2010 г.) пред Гергина 
Кръстева тя споделя, че първият є 
ръкопис за поетична книга е изготвила 
като студентка през 1969 г. „През 
годините от първоначалния ми ръкопис 
почти не беше останало нищо, на всеки 
шест месеца завеждах в издателството, 
за да пази ред, нов вариант, подменях 
стари стихотворения с нови, едва ли това 
е естествената представа за работа над 
един ръкопис.“1

Последната издадена книга на Федя 
Филкова „Толкова е кратко“ добавя 
и последния щрих към образа є на 
поетеса. Автоантологията не само 
преподрежда света, тя прозвучава 
още с озаглавяването като сбогуване, 
независимо че наречието „толкова“ 
е често срещано в поетиката на 
Федя Филкова. „Толкова е кратко“ 
събира текстове от всичките є 
книги, включително и от сборника с 
разкази и документи „Третата жена“. 
Отделните части на  книгата са 
озаглавени с имената на стихосбирките. 
Изключение от тази композиция прави 
последната част „Стрелци по стихове“. 
Тази част е и формално различна от 
останалите текстове в антологията, 
тя е художествено-документална по 
същност, и с нея Федя Филкова цели да 
изкаже и покаже някои от разкритията, 
които прави през 2011 г., изисквайки от 
съответните органи да разгледа „досието 
си“. 
В „Толкова е кратко“ нова творба е само 
едно стихотворение, но въпреки това е 
възможно да бъде направен нов прочит 
на тази поезия, добила с изданието 
неочаквано своята окончателност и 
завършеност. Така наред с верността към 
любовта, новата книга на Федя Филкова 
поставя пред читателя и проблемите 
за верността към честността, за 
разочарованието от приятели, които 
са се оказали предатели, и за смъртта – 
неизбежна, нежелана и  непозната.
Това е поезия, устойчива и вярна на 
стила си още от първото си заявяване 
в книга. По-късно Федя Филкова не 
експериментира нито с формата, нито 
твърде много с темите. Символиката 
на поетическите є текстове търси 
съответствие с николайкънчевските 
възприятия. Лаконичността и 
словесната пестеливост са характерна 
особеност на почерка є и в „Нежен 
въздух“. Склонността да се удивлява 
и пита я съпътства дълго, надеждата 
си отива най-накрая. В последното 
стихотворение, което Федя отбелязва 
като единственото ново в „Толкова е 
кратко“ – „На баща ми“ от 2019 г., тя се 
явява с онова светло чувство, с което 
лирическият є аз гледа света от по-
1 Гергина Кръстева и Федя Филкова. 
Поетичното родство е родство по избор.  – 
Страница, 2010, бр. 1, с. 117.

„Толкова е кратко“: 
вместо сбогуване с Федя Филкова, да прочетем стихотворения

ранните є творби, но възгласът „колко е 
хубаво“ бързо се насочва в друга посока, 
има нов смисъл. Финалът горчи, защото е 
възможно най-човешкият. Но да си човек е 
изпитание.
Федя Филкова никога не изоставя белия 
цвят. Той е отличителна черта на 
поезията є. Не само белотата, като 
бял сняг, зима, чистота, била тя вода, 
роса, снежинка, са важни, важна е и 
амбивалентността на този цвят и на 
този сезон. Той е не само сезон на раздяла 
и смърт – „Триглавата зима те чака на 
ъгъла“ („Есенен триптих“), но и сезон 
на празник, на среща и на радост. Това е 
сезон, наситен с житейска символика. 
Докоснала се до бялото, до чистото, 
поезията на Федя Филкова винаги 
настоява да остане при него, а най-
честният начин да останеш там е да не 
се отдалечаваш много от природата, но 
не за да търсиш пасторални картини, 
а нужните отрязъци – от небе, очи 
на елен, сълзи за гларус. Федя Филкова 
антропоморфизира природата, тя 
става нейна близка позната. Поетесата 
продължава да приписва антропоморфни 
характеристики на явленията и в 
късните си творби, такива черти 
получава накрая и смъртта чрез образа на 
„безцеремонната жена“ („Без да почука“).

Много пъти започвах да пиша за тази 
книга на Федя и много пъти не успявах. 
Казвах си, има време. Но така се случи, 
че през зимата, емблематичният сезон 
още в дебютната є стихосбирка „Цветя 
с очите на жени“ (1982), Федя Филкова 
замина. И понеже „дори смъртта не 
разделя така, / както разделя животът“ 
(„Спря“), се надявам, дори Федя да не 
прочете тези бележки върху поезията 
є, то написаното от нея да намери 
своите нови читатели, защото това е 
поезия, която деликатно търси смисъла 
в дребните неща и в уж незначителните 

действия и жестове, но извежда 
поетическото послание до екзистенциални 
равнища.
Поетическите жестове на Федя Филкова 
винаги са ми напомняли други жестове 
на друга наша поетеса – Мара Белчева, 
на която тя посвещава стихотворение. 
Но в това отношение Федя може би 
дори я надмина. Тук, разбира се, не става 
дума само за посветените на любимия 
стихотворения, или за преводите є, но 
и за Поетичния Никулден, който тя 
организираше от 2007 г. и наградата за 
поезия на името на Николай Кънчев, която 
връчваше от 2012 г. до 2020 г. Именно 
с Поетичния Никулден беше свързан 
последният ни разговор на  
6 декември, когато се чухме, аз, за да 
я поздравя за Никулден и признанието, 
което беше получила неотдавна, тя, за да 
ми каже, че е определила новия носител на 
наградата и до час ще ми прати да обявя 
номинираните в страницата и в сайта на 
Поетичния Никулден. Гласът є звучеше 
отпадал, но с надежда да прескочи онова, 
което я е беше постигнало. В разговора 
ни беше влязла мисълта за бъдещето. 
Това ми беше дало увереност за добра 
развръзка на всичко. Няколко дни по-късно 
разбрах, че може би писмото с имената 
на номинираните е било последното, 
изпратено от пощата на Федя, досетих 
се, че не е прочела отговора ми за 
отзивите на посетителите на Фейсбук 
страницата. 
С Николай Кънчев беше започнала и 
завършила нашата човешка среща. Някак 
неусетно зародилото се около Поетичния 
Никулден доверие обаче не е свършило. 
Защото доверието е онова, което прави 
един срещнат сред многото хора човек 
специален и тогава израства цветето 
на приятелство. То остава, докато 
споменът за този човек се завръща. То 
е с лице на жена, то е крехко, изящно и 
проницателно. Ако някой не е могъл да 
се запознае с Федя или да я опознае, може 

да стане приятел на 
поезията є, същата 
деликатност и 
искреност ще открие 
и там. Така Федя 
Филкова ще стане 
и негов приятел, а 
взаимното доверие и 
него ще радва и топли.

ЯНИЦА РАДЕВА

Федя Филкова. 
„Толкова е кратко. 
Стихотворения 
1969–2019“. Изд. 
Small-Station-Press, 
2020, 184 с., 14 лв.

Федя Филкова, 2016

Статуетката на наградата „Николай Кънчев“

Ламар, „Утро 
над родината“. 
Изд. „Български 
писател“, 1951,  
120 с., 150 лв.

От годината на 
романа „Тютюн“ –  
1951 – вече ни делят 
70 години. По повод 
този скромен 
юбилей нека хвърлим 
поглед и към други 
емблематични 

заглавия от библиографския списък на 
годината. Първа е крайъгълната книга на 
Ламар, заради която – наред с друга своя 
стихосбирка „Строителни години“ – той 
за втори път взема Димитровска награда 
(втора степен). След края на  
40-те Ламар произвежда огромно количество 
соцреалистическа продукция, доказвайки, че е 
„преодолял анархистичните си заблуждения“. 
В „Утро над родината“ има всичко от 
арсенала на епохата – календарни и плакатни 
стихове; цикли, създадени при посещения 
в ТКЗС – Грозден и на трудови обекти в 
Родопите, Пирин и Рила; антититовски 
строфи; „радиопоема на мира“; шестват 
образите на Сталин, Димитров, Червенков и 
пр. Казано иначе, книгата отбелязва края на 
Ламар като свободен поет.

Иван Радоев, 
„Шумят 
знамената“. 
Изд. „Български 
писател“, 1951, 64 с., 
80 лв.

Това е началото 
на Иван Радоев 
като униформен 
поет. Дебютната 
му стихосбирка, 
посветена на 
Димитровския съюз 

на народната младеж (ДСНМ) идва след 
няколкогодишен стаж сред бригадирското 
движение. Името на Радоев изцяло се 
свързва с „младото племе“, израснало заедно 
с Хаинбоаз и Димитровград. Той минава за 
най-надарения поет сред генерацията от 
поети-бригадири. Стихотворенията от 
книгата тематично обхождат строителни 
обекти, международни младежки срещи, 
външни и вътрешни врагове... И разбира 
се, отново Сталин, Димитров и прочее 
вождове. Стихосбирката е типичен продукт 
на създаването на млади писатели в НРБ 
– tabula rasa, върху която заедно с автора 
пишат маркисистко-ленинската идеология и 
дискурсът на властта. Почеркът на съвсем 
младия Иван Радоев сякаш е изначално 
деперсонализиран, иззет за нуждите на 
лирическата пропаганда. И все пак дори 
тук на места – в пейзажен щрих, в момент 
на интерес към интимния свят на иначе 
плакатния герой – се долавя бъдещият 
голям освободен поет. След репетицията 
в „Пролетно разсъмване“ (1953) ще започне 
истинското време на поета и драматурга.

„Димитровград. 
Стихове и очерци“. 
Изд. „Български 
писател“, 1951, 392 с., 
270 лв.

Една от най-важните 
теми в ранната 
Народна република 
свиква под шапката 
си почти всички 
поети и белетристи –  
от Багряна и 

Марангозов до Иван Пейчев и Пеньо 
Пенев плюс най-отдадените соцреалисти: 
Исаев, Мартинов, Божилов, Орлинов, 
Босев, Коралов, Матев, Голев, Бурин и 
т.н. Утопията Димитровград оживява в 
тухли от такива книги. По-същественото 
е, че сборник като този символизира 
преобразяването на цялата новосъздадена 
българска литература през 1951-ва – 
годината на тържествуващия 
социалистически реализъм.
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„Бележките под 
линия“ в два тома: 
„Мир на страха 
ни“ и „Мир на 
кумирите ни“ са 
като дълъг сериал 
за едно минало, 
което още пулсира 
в нашите мозъци. 
То е разказано 
сякаш лично 
на читателя. 
Жанрът е 
мемоарен, а 
темата е България 
завчера и вчера 
през очите на 
един писател 
и гражданин, 
спечелил 
мястото си в 
ума на българите. 
Една пъстра 

микроистория в първо лице от живи епизоди и 
равносметки. И двете книги се „гълтат“ с добре 
поддържан от автора апетит. Има нещо уникално в тази 
върволица от спомени и размисли. Следвах автора във 
всеки епизод и увлечен, не усещах кога съм въвлечен в друг, 
идващ по спонтанна асоциация. Времената и местата 
се сменят като калейдоскопа в главите ни. При това 
авторът-герой постоянно не се натрапва, не се изтъква 
и гледа да остане „зад камерата“. 
Тези филмови метафори не ми идват случайно. Аз съм 
горещ фен на сценариите, написани от Георги Мишев – 
ярък автор в българското кино, потопил ни в малкия град 
на влюбения Ран. „Момчето си отива“, но всъщност не 
защото не пораства. Автентични са битовите страсти 
на вилната зона (1975) и атмосферата в „хубавия край“, 
където идва човек (Ицко Финци), за „преброяване на 
дивите зайци“– една страхотна метафора на утопията 
(1973). Мишев разказва живо и с любов за Едуард Захариев, 
за Гец и другите си партньори в киното. Спомням си 
откъса от „Селянинът с колелото“ в „Съвременник“, 
преди да гледам филма (1974). Историята ме всмука със 
своята искреност и тъга на един мъж на колело, сполетян 
от една Маглена. „Ако зажалиш някой ден“ звучеше в 
опушен ресторант в края на филма, а Гец/Йордан се 
хвърли към оркестъра, за да се бие за своята поругана 
песен. Бях присаден „софиянец“ с подобна на авторовата 
сага с жителството – истински параграф 22. Разказът 
на Георги Мишев за журналистиката и ветеринарната 
медицина, за сътрудниците в редакции и творчески 
съюзи, е нанизан от хлабаво свързани случки, но напипва 
атмосферата на сивота и цвят, на характерните 
за времената събития и теми, персони и вицове. А 
времената на невиждани преломи се проточват колкото 
един човешки живот. Животът на нашите поколения, 
разсечен на две от края на Студената война. Позицията 
на участник във всички фази на тази най-нова история 
на България носи дъха на опушените кабинети и жилища, 
зали и почивни станции, и на Панчарево, сгушено над 
езерото в полите на Витоша.
Заглавията на двата тома звучат като панихидно слово 
за социализма. Мир не на тленния човешки прах, а на 
„нетленните“ страхове и кумири. Едно задъхано слово за 
времена на утопия, илюзии и разруха, на страхове и нова 
надежда. Смешните до фарс и тъжни до трагедия случки 
и фрази на писатели и съчинители като Радой Ралин, 
са разказани сякаш поверително на ухо. Те потапят 
в омагьосания кръговрат на започването „от нула“ и 
навяват песимизъм. Впрочем аз не виждам българския 
преход така негативно. Иначе трябва да се съгласим, че 
сме нация, неспособна да съгражда своята съдба. Нямаме 
оправдание, доколкото сме свободни и отговорни.
Върволицата от хора и случки има стойност на 
исторически извор за социализма и началото на прехода. 
Писателските, театралните и филмовите кръгове 
бяха места специални. Влизането в творческите съюзи 
носеше изкушения и привилегии, растящи с близостта 
до ловната дружинка на Тато. Навлизаме в малък свят, 
достъпен за малцина. Партията даваше и вземаше, 
използвайки човешките нужди и слабости, страха и 
кумирите. Водачите, готови да продадат родината за 
рубли, „държат на творческата интелигенция“, като 
я държат изкъсо. Епизодите в редакции и кафенета, в 
ресторанти и станции са реликвени кадри за блокажи и 
пробиви през страха и кумирите. Автентични личности, 

фалшиви герои и уникални типове шестват 
в редколегии и комисии, в кабинети и 
вилни зони. Цената на големия пробив е 
съвестта, за който я има, и стойността 

на изкуството, 
поразено от лъжа 
и бягащо в теми 
отвъд Системата. 
Авторът намира 
своя път без лъжа 
и бягство и без 
героизъм, но с 
цената на стотици 
перипетии 
в „кръга“. 
Финансово мощен 
творчески съюз с 
вярно партийно 
ръководство, 
почивни творчески 
домове, жилища 
за близките до 
режима, вилни 
места. Георги 
Мишев не е между 
избраниците. 
Историята с 

вилата и Панчарево е дълга и позната за българина, 
търсещ своето място на дистанция от властта. Ние 
строяхме своя живот, минавайки през иглени уши и 
покрай вездесъщото ухо на Шесто, а подочувахме и за 
лагерите. Лагерът в Ловеч е нарисуван в „бележките под 
линия“ отвън, както е било единствено възможно.
Ние се приспособявахме, някои с убеденост и комфорт, 
а повечето с компромиси, с горчивина и гняв, който 
премина от фалшиви кумири и истински страхове 
до реална съпротива, когато проумяхме, че краят на 
фалиралия режим е близо. Светът показа, че скоро ще 
изхвърли утопията на живо. Роди се и българското 
дисидентство и опозиция: в нашия край на Европа, в 
сателитната на Съветския съюз държава съпротивата 
беше неизбежно объркана и разнопосочна. 
Малките навързани епизоди на Георги Мишев са ценна 
вътрешна история на тези преломни събития. Разбира 
се, всеки от нас има какво да разкаже. Писателят не 
натрапва своята драма, възгледи и визия. Той обаче е 
безкомпромисен за онова, което му е близко до болка: 
селото и неговото убиване първо с колективизацията 
и още веднъж с ликвидацията. Селото не просто като 
място за живеене, а като начин на съществуване. 
Плодовете на земята са абортирани и пометени от 
безумен експеримент и некомпетентни реформи. А 
жадуваната столица е арена на егоизъм, безчестни 
сделки и неравни битки. Българският живот е нарисуван 
предимно в тъмния спектър, макар и в смешни епизоди. 
Ярка е историята на Русенския комитет, в самата 
зора на прехода. Авторът, лидер на комитета, попада 
в погледа от горе и Първият го „удостоява“ с лично 
мъмрене на кафе. Портретът на Живков е автентичен 
и впечатляващ с фамилиарния стил на Тато, с неговата 
осведоменост и „съкрушаващия аргумент“ Чаушеску за 
мълчанието на властта пред кошмара в Русе. После Тато 
уж го свалиха, а си бил подал наистина оставката. Оказа 
се, че държавата е фалирала, но комунистите размахваха 
пръст: „Взехме властта с кръв, с кръв ще я дадем“. 
Е, кръв нямаше, стана мирен преход, но с висока 
цена. „Реалсоциализмът“, на който не се виждаше 
краят, свърши рязко: за някои като тежък сън, а за 
привилегированите – като рухване на света. Малцина 
го очакваха и поискаха, още по-малко се бориха, за 
да го демонтират, а мнозинството, включително 
интелигенцията, остана вкъщи да гледа зрелища 
по телевизията. Мишев рисува вихъра от случки 
в писателските среди. Творците от Съюза се 
„разпръсват“: някои се спотаяват, други излизат напред, 
а Джагаров, приятел на Живков, се оказва противник 
на режима. Георги Марков, представен в бележките 
като талантлив, честен и смел творец, е допуснат до 
ловната дружинка и до тайните архиви на партията. Той 
е потресен от истината за комунистите, емигрира и 
както знае светът, е убит от службите. Изключителни 
са случките и разговорите в реминисценция за Йордан 
Радичков, Блага Димитрова, Любомир Левчев („Другарю 
Живков, никой не може да ми забрани да Ви обичам“). 
Георги Мишев разказва своята история. Всеки от нас има 
своя история за онези години. Докато авторът е дишал 
атмосферата на едно назряващо възмущение, въплътено 
в лентата „Дишай“, аз чуках на пишеща машина на един 
таван книга за феномена комунизъм, слушах „Свободна 
Европа“ и чух за обиск и арест на Илия Минев, лежал 
по затворите противник на режима. Инициативен 
комитет с Георги Мишев основават Клуба за гласност 
и преустройство в моята Алма Матер, а аз ходя в 
студената мъгла на Южния парк. Там в есента на 1989 
вече не гонеха, там се подписвахме за освобождаване 
на Ахмед Доган, а в един апартамент в „Лозенец“ 
Тренчев основа софийската „Подкрепа“. Няма защо да се 
срамуваме: все пак протестът проби паралелно с този 

в Чехословакия и с падането на Берлинската стена. На 
3.11.1989 няколко хиляди души стигнахме до парламента 
с подписаната екологична декларация, и за пръв път 
публично скандирахме „Свобода“ и „Демокрация“. На 
9.11. падна Берлинската стена, а на 17.11. беше разгонен 
студентски протест в Прага. На 18.11. беше първият 
митинг на опозицията. 
Авторът на записките разказва от свое име, но всички 
помним. Комунистите бяха в тотален шок, но скоро 
се окопитиха. Мишев ни напомня за новите комунисти 
без партийна книжка. Опозицията се съгласи на „Кръгла 
маса“, която се превърна в съвместна и взаимна 
легитимация на власт и опозиция. Новопокръстената 
БСП остана да контролира процеса. Преходът започна 
нечисто, заговори се за парите на Партията и на 
Комсомола и за изнесените милиарди, „риформата“ 
тръгна добре с реституцията, но продължи мъчително 
с приватизацията, а творческата интелигенция се 
разпиля. В разказа на Мишев се мяркат и шестват 
местни творчески величия, някои от които нелишени от 
замах. Големи червени усти на хора като Юлиян Вучков, 
които блокираха всеки порив за истина, мутират в нова 
„социална критика“. Авторът е разочарован до отчаяние 
от рухването на надеждите за бързо възстановяване. 
Заживяхме в стихия на хаос и спънати реформи, в потрес 
от духовния упадък. Георги Мишев изразява своя тъжен 
скепсис относно прехода. Просто направихме каквото 
може в една Балканска страна. Все пак свободата ни 
въвлече в отговорно живеене и при всички свои недъзи 
(те не са само български), сплавта от пазар и демокрация 
е лоно на растеж. През зимата на 1996-1997 ударихме 
дъното и тръгнахме нагоре. Болката на автора от 
порочния преход е за мен преодоляна. Нещата идват на 
местата си, доколкото човешката природа, Европа и 
местната специфика позволяват. 
Георги Мишев е сред организаторите, в активното 
ядро на Клуба за гласност и преустройство, оглавил 
Русенския комитет. Разказът за тези дни и особено за 
една среща при Вагенщайн за датата на първия митинг 
е исторически документ. Появяват се „Яйцето“ в 
Ректората (с микрофони под масите) и прашната 
зала на Социологическия институт. СДС се създава на 
една среща в жилището на Хайтов над съседа Луканов. 
„Бележките“ ни правят свидетели на ключови събития, 
„насочили“ лъкатушната линия на нашия преход. 
Странната симбиоза между власт и опозиция на всички 
нива даде спасителен кислород на Партията, изпаднала в 
шок от световните събития, и създаде огромни съмнения 
за в бъдеще. Спънатият преход не беше конспиративен 
проект, просто за толкова сме били готови.
Пред читателя зрее една недоносена опозиция и се разделя 
на две. Едните се връщат под знамето на социализма, а 
другите прегръщат Синята идея. От първо лице узнаваме 
как пониква и покълва опозицията и как се обсъждат 
първите стъпки. Желев си оставаше марксист, макар 
че беше описал и отписал тоталитарната система. 
Събитията бяха скоротечни и ние се променяхме с дни. 
Занизаха се митинги и бдения, на 14.12. бях на площада 
пред парламента за успешната атака на член 1., Петър 
Младенов беше казал „танковете да дойдат“, а накрая 
Желев призова да се приберем и порица „екстремизма“. 
БКП се беше окопала, донякъде подготвила за своя 
капитализъм и една сутрин комунистите се събудиха 
социалисти. Политически ход, който внесе нечистата 
струя в кривия поток на промяната, заедно с червения 
капитал и зародиша на групировките. История позната, 
разказвана в ред мемоари, но още далеч необяснена. 
Затова авторовата картина и обяснение са важни.
Текстът на „бележките“ е свободен от помпозна 
естетика, езикът е прозрачен и отваря към самите 
истории. Няма претенциозни концепции, нито 
художествени експерименти. Няма стилови игри освен 
един „поток на съзнанието“ по спонтанни асоциации, 
които ни въвеждат и извеждат от несвършващите 
истории. Многоликият разказ мирише на изповед на 
чашка пред камината. Искаше ми се повече ред в това 
четиво за по-ясна ориентация на читателя. Очаквах 
повече за сценариите и романите на Георги Мишев, за 
това как той работи в своята „лаборатория“. Но явно 
тук авторът следва свое решение: да не ни занимава с 
творчеството си отблизо. Може би в една друга книга... 
Двата тома „бележки под линия“ са ценен извор за 
историческата ни памет. Четенето отначало докрай е 
вълнуващо, поражда и поддържа симпатия.

СЕРГЕЙ ГЕРДЖИКОВ

Георги Мишев. „Мир на страха ни. Бележки 
под линия“, „Хермес“, Пловдив, 2014; „Мир 
на кумирите ни. Бележки под линия II“, 
„Хермес“, Пловдив, 2020.

Кадри-реликви от вчера и завчера
За „бележките под линия“ на Георги Мишев
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Може ли поезията да върне времето назад, за да се сбъдне 
онова, което не се е случило?, въпрос на Христина Мирчева 
от първата нейна стихосбирка „Минава нощ, минава ден“ 
(2012). После, във водовъртежа на все по-омъдряващите 
години, терзанието є не загубва своя чар – 

Пътувам, не помня откога

 – стихотворението е „Бягащ хоризонт“ от новата є 
книга „Риф“. В тази поезия пространството и времето 
са свързани изключително силно1. Художниците доказват, 
че само майсторът на светлината може да създава 
верни обеми на картините. Коментирано в по-разгърнат 
мащаб, постигането на всеки обект в космическото 
пространството се измерва чрез скоростта на светлината 
до него. А скоростта съдържа опцията за време. Тоест 
владееш ли светлината, владееш и времето. Може 
би затова човешкото сърце, като вселенска рожба, 
винаги копнее да улови, да притежава чрез своите лични 
пространства Времето. Поетическото става негов 
естествен компонент: 

Бъдещето е зад мен, пред мен е бягащият хоризонт.

Усещането за непрекъснатост на пространството и 
времето чрез опциите на светлината в нейната поезия е 
особено важно: Христина Мирчева пише така, че да не ни 
оставя никакво съмнение за нейната толерантност спрямо 
статичното или ортодоксалното.
Още  заглавието на първия цикъл „Акробат над гърмящите 
води нощем“ издава характера є на поетеса с особена 
страст към изпитанията на човешката воля. 
Случката над Ниагара не е измислица: 
обгърнат в светлини 
акробат зрелищно 
прекосява по въже 
пространствата над 
Ниагарския водопад. 
Акробат!? Предполага 
се, че това е физически 
здраво и упорито 
същество, но с особени 
артистични уклони 
в характера си. В 
книгата „Риф“ той е 
позициониран високо над 
своите „обекти“, които 
могат да го превърнат 
в публична жертва, или в 
индивидуален, но самотен 
„победител“. А най-вероятно 
изборът му е такъв, защото 
„изпълнителят“ иска да 
събере наблюдения, за които 
мечтае (или е принуден), чрез 
които да достигне по собствен 
път до видимата и невидима 
същност на нещата от живота 
– изглежда това е много важно 
за психиката му. Иначе рискът 
не би си струвал. Особено когато 
се прави над „гърмящи води“, над  вълноломи „с насечени 
камъни“, над  „обгорени от задух промишлени зони“...  
Самодоволното общество е от „лениви летуващи“ („бели 
платноходки, шампанско“), за разлика от човека на въжето 
те предвидливо и овреме са завладели пространството 
на сухоземните детелини. В сравнение с акробата – са на 
равнинния терен, на безопасното място – изглеждат нелепо, 
но подсигурени, така ги вижда и рисува авторката:

…навеждат се и пият направо от водата 
 с нежната жажда на животни от рая.

Поезията е удачен способ да ни се внушават социални 
истини за човешкия живот. Акробатът е персонаж с 
централна роля в нейната нова книга, без поетесата да 
ни натрапва това. А то е привлекателно при всяко добре 
стилизирано творчество. Стихотворенията є граничат с 
драматизма  на стрес тестовете при изпитание на всяка 
човешка цел в нейния завършек – в случая поставяне на 
летвата в най-високата точка на постиженията, пробуда 
на човешката емпатия към сизифовските усилия на 
професионалиста.
И макар от стъпките на акробата да зависи собствения 
му живот буквално, целта му не е да ни стъписа със своята 
виртуозност в преодоляване на трудностите. Естествено 
е обаче да го интересува реакцията на публиката – азбучна 
истина за ефекта от всеки изстрадан професионализъм, 
особено в изкуството, където принципно „ефектът“ от 
постигнатото не се ръководи от комерсиалното. 

1 Обяснението би могло да бъде и в нейната нагласа на поет с 
особена чувствителност, и в професионалните є задължения 
като фотограф и галерист в Пловдив. 

Искахме да опънем високо въжето, 
да вървим по него, предизвиквайки бездната.

– това е едната страна на съдбовния въпрос, изследван от 
авторката в няколко нейни книги. Но има и друго гледище, 
критично е за всеки съвременен почитател на поезията, 
и поетесата не го скрива: дали това не е „Абстракция за 
преситени ценители“?
Американецът, приеман като представител на „висшата 
демокрация“, в случая трябва успешно да прекоси върху 
теленото въже пространството над тъмната кипяща 
стихия. След като се е заел да прави това, аналог на 
обществените нагласи в тяхната организираност, 
той трябва да доказва предимства на „индивидуалния  
професионализъм“ в обществен, личен и емоционален план. 
Тоест това не е непременно и само „американска мечта“ за 
гарантирана свобода във всяко човешко действие. Разумът 
на поетесата болезнено регистрира, че мнозинството 
от хората като че ли дебне повече за някаква проява на 
издайнически  негов страх, който би могъл да го провали, 
отколкото да се зарадва на смелостта му. Трети пък 
позорно го подозират в хитрееща ловкост. 
Няма поет, който да е щастлив от гледката на подобна 
повратлива „грижовност“, сигурен признак на бездуховност. 
Препратките в тази книга засягат ролята на изкуството 
в неговата цялост, преосмисляне на „значимостта“ му. 
Мечтата на Христина Мирчева: 

Искам да скоча върху тънкия парапет и да разперя ръце
сякаш съм летяща риба.

Мечтата є преминава зоната „Опасно 
и забранено“, и всъщност това е 
връзката є с траекторията на 
акробата. Връзката на поезията с 
живота. 
Тогава на какво залага другото є 
стихотворение, „Гибел“? 
В никакъв случай на черен наратив 
въпреки акцентното заглавие. 
Читателят е въвлечен в 
наблюдението на поетесата, 
което нейните очи отразяват – 
кораби, разбити в тихите води 
на едно щедро море, целунати 
от „красивите като потайни 
хищници“ рифове. Изхвърлени 
на процъфтяващата суша сега, 
скелетите им уподобяват  
корабокрушенци, заседнали сред 
невероятни детелини. Морето 
зад тях е „стена на плача“. 
Спомените не възвръщат 
играта на вълните и шумните 
мелодии в недосегаемите 
мачти. Мечтаят само за 
страшния грохот на една 
сухоземна буря, която, 

връхлитайки ги, ще е спасение, помитайки 
жалките останки. 
Резонно възниква съмнението: какво тогава ни предлага 
съвременният град? Незабавно можем да видим как 
кварталното „бистро“ демонстративно се пъчи 
с „вирчета“ и „водоскоци“. Пиейки сутрешното си кафе в 
такива кичозни градски места (стихотворението „Гняв“), 
наблюдаваме как: 
…детето пред нас опипва с клонче плиткото дъно

Това е засега неговият днешен свят, който то ще 
възпроизвежда в бъдещия си живот. В дългосрочен 
план младият мъж едва ли ще бъде истински обичан 
или вдъхновен, шансовете му не са големи, защото 
„обикновените“ мъже не се радват на фатална любовна  
взаимност.
Книгата на Христина Мирчева е насочена срещу кича 
в изкуството, в живота ни и в предметите, които ни 
заобикалят, и които са плод на нашите ръце и въображение. 
Това е истинската тема в нейната поезия, заявена със 
собствен волеви глас, почти неразработена толкова 
обстойно в българската литература от други поетеси. 

Още по-безпощадни към градската среда са онези творби 
на Христина Мирчева, взели на прицел кичозността в 
съвременните кътчета за отдих и забавления – комична 
картина са изкуствените палми, застигнати от участта 
да са с естествената пелена на зимния сняг.
Художникът-фотограф и архитектът са като двете 
страни на монетата. Не могат да се разсекат. Можем да 
си представим каква ще е покрусата и за двамата, когато 
от снимката на фотографа изскача току-що построеното 
крайбрежно бетонирано пространство – онагледява най-
непрактичната форма на едно предназначено за плуване 
курортно съоръжение – „басейн“ за плуване с формата 
не на квадрат или кръг, а „сърце“, чиито дълбоко врязани 
ъгли са като истинските „рифове“ за човешките тела. 
Курортните приспособления, изпълнени с хлорна течност 

Изострени черти на съвременната поезия
за дезинфекция, изработени във формата на „сърца“ – са 
все такива „кичозни“ недомислици на сушата (досами 
морето) и са станали част от нашия бит. Към борбата на 
авторката за прочистване на затлачената посредственост 
в ежедневието на днешните хора се добавя и невероятният 
сарказъм и болка у поетесата поради „кича“, безвкусицата, 
чалгата в политиканството, които през последните 
години си проправят път за смачкване на автентичното в 
човешкия род.

„Хипнагогия“ (вторият цикъл на книгата) разчитаме 
като граница между съня и реалността. Именно тук още 
по-плътно се доближаваме до психиката на авторката, 
до нейните схващания за художественост, като държим 
сметка, че казусът при боравене с художественото 
слово при писателите е от по-особено естество заради 
професионалните им превъплъщения в чужди роли. 
Този жертвоготовен  жест на лирическия персонаж 
пронизва няколко стихотворения на Христина Мирчева 
и я отдалечава значително от една по-консервативна 
представа за женска поезия. Силно и въздействащо е 
стихотворението, реализирано като художествена 
„реплика“ към Яворовата Лора в момента, когато тя 
постига решение да стреля в себе си: 

Имам едно видение –
лице до моето
в полумрака на стаята, през чашата с вино, 
на милиметри от мен.
Галя една по-бяла от сняг възглавница, 
дълбая очи, нос, уста.
Придавам форма на въздуха,
главата се плъзва, полита към тавана.

Аз тежа като древна скала в леглото, 
облечена в твоята риза, закопчана догоре.
После слагам възглавницата точно там, където трябва – 
в глъбината на корема,
да не чуят плавния изстрел.

Посланията на Христина за ценността на живота 
имат тръпчив привкус, те разтърсват из дъно душата, 
разколебана в усещането за човешко притежание.
Предупредени сме: Рифовете не са само в морето.
За създаването на своята книга Христина Мирчева споделя: 
„РИФ е книга за подмолите. Това са онези завладяващи 
сетивата рифове, които ни мамят да навлизаме все по-
навътре в потайностите, за да ги разгадаем, рискувайки 
никога да не се завърнем. Стигаме до някое подземно море и 
оставаме там завинаги. Има  социални, има и политически 
ронливи пясъци, пред тях сме безпомощни като пред 
природни бедствия...“.
Стихотворението „Любовен сън без път назад“, макар 
да е поставено в друг раздел на стихосбирката, а не в 
„Хипнагогия“, също е част от граничното състояние на 
съня в мига на събуждането. На ръба между менталното 
и реалността, изостреното чувство за справедливост 
тласка Христина Мирчева към изненадващ оригинален 
психоанализ:

Знаеш, че ви наблюдавам от ниското в съня, 
поглеждаш ме лукаво, а после се навеждаш и жадно я 
 целуваш.

Устата є се пука като плод от любовта ти, 
полата е крило на лебед, ръкавът е градина с пеперуди,
(…)
В света ти аз съм заличена и този сън го потвърждава.

Отлитам в кратките си дни, 
оставям моя дял от слънцето за вас.

Хладнокръвието би могло да открадне част от 
живота на всекиго, белязан от крайната отдаденост 
на професията и професионализма като цяло, без която 
всеотдайност добрите резултати могат да си останат 
недостижими. Подобна наблюдателност над човешката 
жертвоготовност („оставям моя дял от слънцето за вас“) 
е присъща за хората на изкуството. Великодушието є обаче 
би било притеснително за една  по-консервативна женска 
поезия. Но тя и не желае да се впише там.
В духа на постмодернизма Христина Мирчева преосмисля 
наблюденията си (затвърждавайки внушенията на Дерида):

Най-ужасни са тълпите от туристи с камери и апарати. 

Последната фраза говори за това, че българският 
постмодернизъм не линее, а продължава да 
ни въздейства ежечасно и в движение. 

МАРИАНА ТОДОРОВА

Христина Мирчева. „Риф. 
Стихотворения“, изд. 
„Жанет 45“,  2020.
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Това се доказва от Представителния 
списък на нематериалното културно 
наследство на човечеството, което до 
момента включва 12 различни форми 
на това изкуство. През Сбек Том от 
Камбоджа до словашкия и чешкия 
куклен театър, всяка една от формите 
представлява изключителна концентрация 
на умение и традиция и общо наследство, 
което трябва да се запази.
Тази отговорност е още по-важна днес, 
когато това крехко изкуство е изправено 
пред безпрецедентни предизвикателства.
Преди всичко коронавирус пандемията 
ни припомни колко много се нуждаем от 
емоционалната и вдъхновяваща сила на 
куклите. В същото време тя постави на 
изпитание съществуването на кукленото 
изкуство, ограбвайки безброй куклени 
артисти от условия за упражняване на 
изкуството им, лишавайки ги от и без това 
непостоянния им доход. Усилията на УНИМА да подкрепи 
финансово куклените артисти са неоценими и трябва да 
получат широка подкрепа.
Отвъд кризата, изкуството на куклите е изправено пред 
същата опасност, пред която са изправени и другите 
изкуства. За това живо изкуство, което трябва да се 
преживява лице в лице, преместването в дигиталната 
сфера е сериозно притеснение.
Следователно бе наложително да се начертае план за 
бъдещето и да се помисли за начини за преодоляване на 
кризата и миналия април ЮНЕСКО стартира глобалното 
ResiliArt движение за дебати, което събира артисти 

и професионалисти в полето на изкуството, които да 
обсъдят предизвикателствата в сектора. Благодарение 
на подкрепата на УНИМА през 2020 г. бяха проведени 
15 дебата с експерти в сферата на кукленото изкуство 
от целия свят. Сега трябва да извлечем поуките от 
нашия опит и да продължим напред, за да осигурим 
съществуването и разпространението на това изкуство, 
за да не престава то да ни вдъхновява.
На Световния ден на кукления театър ЮНЕСКО отдава 
почит на всички, които поддържат пламъка на това 
древно изкуство със страст и в тези трудни времена – със 
смелост.

Сцена
Редактор на страницата
КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

Послание 
от Одри Азоле,
Генерален директор на ЮНЕСКО

21 март 2021 

Празнуван още от 2003 г. по инициатива на Union 
Internationale de la Marionette (УНИМА – Международната 
асоциация на кукления театър), Световният ден на 
кукления театър е възможност да отдадем почит на едно 
изключително разнообразно и древно изкуство.
Умение за неуловими движения. Взаимодействие между 
жест и илюзия, светлина и сянка. Майсторството на 
костюма, формата и скулптурите. Изкуството на 
драматургията, обобщението и символизма. Техническа 
виртуозност и поезия. Кукленото изкуство е универсално и 
съвършено.
Ще парафразирам Пол Клодел, куклите са думи в действие. 
Куклите, чрез своя жив разказ, могат да изобразят 
всекидневния живот, но също така да оживят приказни 
истории от древни времена. Неизмерима проява на 
културно наследство, кукленото изкуство – независимо 
дали куклите са част от тържествен ритуал или са част 
от контекста на настоящето – е напълно актуално.

21 март – Световен ден на кукления театър

Одри Азоле, Генерален директор на ЮНЕСКО

„Гибел или светло бъдеще“
от Кристиана Бояджиева
Режисура Кристиана Бояджиева, сценография 
и костюми Кирил Наумов; композитор Мáртин 
Костакиев; фотография и плакат Изабела Манолова;
Участват Георги Грозев, Диана Спасова, Янислава 
Линкова
Драматичен театър – Ловеч, премиера 20 февруари 
2021 г.

На сцената на Драматичен театър – Ловеч в една 
от най-кризисните години за българския театър от 
последните десетилетия на 20 февруари 2021 г. се състоя 
премиерата на спектакъла на режисьора Кристиана 
Бояджиева „Гибел или светло бъдеще“. Забележително 
е, че това е авторски текст, разработван около година 
на колаборативен принцип с новите лица от трупата на 
театъра: Янислава Линкова (със запомнящ се актьорски 
дебют в Ловеч с първата театрална реализация 
на „Козият рог“ у нас на сцената на Ловешката 
средновековна крепост с партньор Филип Аврамов в 
ролята на Караиван и режисьор К. Бояджиева), Диана 
Спасова и Георги Грозев.
Спектакълът „Гибел или светло бъдеще“ разгръща 
театрално тълкуване на заобикалящата ни реалност 
като драматургично, режисьорско, актьорско (и в крайна 
сметка човешко) наблюдение. Действието се развива 
в психиатрия или „пансион“, по думите на едно от 
действащите лица, прототип на Адолф Хитлер (Георги 
Грозев). На този образ резонира в режим на динамична 
и предизвикателна женственост актрисата Диана 
Спасова, която умело разпределя своето ритмизирано 
експресивно сценично поведение с нелека актьорска задача 
– на жената в нейната тоталност; на противовеса 
на агресията;  на човешката страна в ситуация на 
конфликт между репресия и свобода на избора; на малкия 
човек, който не се страхува да изговори своето мнение 
въпреки трудностите.  
Като цяло спектакълът е метафора за сложността 
на настоящето, в която живеят и работят не 
само артистите, но и всички хора, упражняващи 
своята професия и превърнали се в „излишни“ или 
„маргинализирали се“ за широката общественост 
в ситуация на извънредност. Именно по този начин 
режисьорът (и в случая автор на текста) дава 
нееднозначен, но възможен отговор на онези празнини 
от живота, които подканват зрителите към мисловен 
диалог и съучастие в тълкуването на един по-общ, 

философски отговор на 
неразрешимите проблеми 
на съвременността през 

Нов драматичен текст от Кристиана Бояджиева
на сцената на Ловешкия театър

изразните средства на колаборативния театър.
В есенцията си „Гибел или светло бъдеще“ разказва 
историята на една закъсняла любов между 
протообразите на фашиста и хуманиста в условия 
на „лудост“, с елементи на полтитическа сатира и 
автоирония от страна на актьорите. Прекъсвани от 
появите на медицинската сестра (като в референция 
към „Полет над кукувиче гнездо“), протагонстите 
Георги Грозев и Диана Спасова се превръщат в 
метафорични носители на маргиналната истина за 
„неудобните“ или за тези, на които не им е позволено да 
присъстват по една или друга причина в „нормалното“ 
общество (поради това, че нямат останали живи 
роднини или близки, при които да живеят и заради това 
са настанени в този „пансион“). Ролята на актрисата 
Диана Спасова е на дългогодишна учителка по история, 
а тази на Георги Грозев е с повече предизвикателства. 
Същински „homo ludens” или „играещ човек“, Грозев 
успява да осъществи на сцената талантлив сценичен 
пример за раздвоение на личността – превключвайки 
между разпознаваемите поведенчески качества на 
радикален фашист и впечатляващо пресъздадена на сцена 
носталгичност по детството, чрез този балансиран 
контраст Георги Грозев напомня за рядко срещаното 
умение на актьора за бърза, динамична реакция, на която 
Диана Спасова и Янислава Линкова реагират с игрова 
точност.
Тук е моментът да отбележа изобретателността, с 
която Кристиана Бояджиева подхожда към сценичната 
реализация на 
текста, въвеждайки 
една хореографирана 
режисура. Чрез 
точно изчисление 
на звуковата и 
движенческата 
партитура на 
актьорите 
спрямо текста тя 
уверено интегрира 
особено сполучливо 
режисьорско решение. 
Това е настолна игра, 
която остава като 
загадка за публиката 
и наподобява 
уголемена версия на 
„Не се сърди човече“. 
В тази условна 
игра актьорите 
произнасят думата 
„шест“ като знак за 
успех. В същия игрови 
смисъл спектакълът 
придобива 

ритмизирана забързаност за зрителя; превръща се в 
ускорено състезание за „нормалност“, в което двама 
„неудобни за обществото“ (Диана Спасова и Георги 
Грозев) играят под зоркия поглед на медицинската сестра 
(Янислава Линкова).
В тази макар и епизодична роля актрисата Янислава 
Линкова доказва способността си за резки промени 
в актьорското си поведение, комбинирайки различни 
форми на сценично присъствие през засилена физическа 
партитура. Макар и за няколко прехода на сцената 
тя успява да внуши неразрешимия конфликт между 
професионалното и личното, между отговорността на 
майката в ситуация на пандемия и тази на лекарското 
лице в ситуация на тежки отклонения от нивото на 
„нормалността“ в клиниката (по авторския текст на 
Бояджиева).
„Така сме устроени, да вярваме, че нашите проблеми са 
единствено наши и най-трудни. Но някъде там има и 
други хора, които също се борят със същите трудности, 
с които и ние. (...) Във време в което сме разделени дори 
с най-близките си, всеки от нас има нужда да знае, че не 
е сам. Ние сме заедно! Ние сме част от едно общество и 
сме отговорни не само към себе си, защото проблемите 
на съседа са и наши проблеми. Защото ние СМЕ едно 
общество!“, убедена е авторката на текста и режисьор 
на спектакъла Кристиана Бояджиева.

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА

„Гибел или светло бъдеще“, авторски 
спектакъл на Кристиана Бояджиева, 
Драматичен театър - Ловеч, 2021 г., 
фотограф Стефан Димитров
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Даряващата 
Федя

Михаил Неделчев

Любим жест на Федя е да дарява, да създава 
радост чрез даряването... Това можеше да бъде 
прочетена от нея книга, която є е харесала или 
просто е задържала вниманието є по някакъв 
начин, книга, за която дълго сте разговаряли 
по телефона. Можеше да бъде дори книга за 
неприятния пуяк Тръмп например, която ти 
никога няма да си купиш.
Ще ти дари за Нова година елегантна скъпарска 
домашна дреха. Но преди това ти е дала два 
чифта очила на съпруга си Николай Кънчев –  
единият дарен от самата нея на Николай, 
с позлатени рамки. (Всъщност с Николай 
те се надпреварваха в даряването: имам от 
него цяла колекция с презаписани и прилежно 
надписани с неговия ъгловат почерк дискове 
с песни на Демис Русос, Енрико Масиас, 
Жо Дасен, Висоцки, Патрисия Каас, Булат 
Окуджава, Шарл Азнавур, Клиф Ричард, Пол 
Анка, Адамо – някои с по два-три диска; „Нали 
съм меломан!“ – казваше той; прибавени  
към тях са единадесет серии за Есенин и 
сериалът „Романови. Венценосная семья“. От 
соцвремената ми е дарил подвързани ксероксни 
копия на емигрански издания на книги на 
Манделщам, Бродски, Солженицин, Ахматова, 
Бердяев и др.)
Подари ми Федя по някакъв случай 
ексцентрични цветни тиранти от Тудорс. В 
други моменти: любимата портретна снимка 
на Николай, както и широкоформатен фотос 
на тях двамата от посещението им при Кенет 
Уайт в имението му на полуостров Бретан.
Но най-прекрасно беше, когато подаряваше 
собствените си поетически книги и преводите 
си. Ето: върху „Крехко разпятие“ – „На Мишо 
– с приятелство – Федя. 22.02.2000 г.“; „На 
Мишо – заради Николай – с обич – Федя. 10 
юни 2009 г., София“ – върху титула на „Моята 
твоята любов“; и последният надпис, от 
„Толкова е кратко“ – „На Михаил Неделчев – с 
много обич и безкрайно уважение! Федя. Ф.  
14 март 2020 г., София“.
А имаше ли по-голям дар от лъчистия є поглед 
и усмивката, с които ти подаваше дарените 
ти книга или цвете?!

11 март 2021 г.

Пламен Дойнов

От ученическо-студентските снимки на Федя Филкова1 ни гледа момиче – с 
магнетична хубост, някак своенравно красиво, което излъчва плашеща всички 
самонадеяни момчета интелигентност. В тези млади разрояващи се образи 
на едно-единствено момиче клишираното от прословутия телевизионен 
сериал съчетание „дързост и красота“ придобива друго изразително значение, 
защото зад всичко това има и ум, и финес, и напъпило присмехулство, и 
някаква ранна прозорливост, и чувство за ненакърнена лична свобода най-
сетне.
Някому тези думи могат да се сторят твърде произволни съчинения върху 
спасени от времето фотоси. Но те се основават не толкова върху снимки, 
колкото върху стихотворения от същото време – лирически отломки, 
разхвърляни във времето 1966–1970 г., писани ту от 16-годишна ученичка, 
ту от 20-годишна студентка, намерили място в регионални и столични 
издания. Тъкмо тези стихотворения на ранната Федя Филкова показват 
стъписващата зрелост и сила на едно ново присъствие в българската поезия. 
И създават усещането за предварително направен (преди пълнолетието?) 
поетико-етически избор, който отпраща младото момиче далече, далече от 
всички видове официозно писане, от всякакъв – нормативен или реформиран – 
социалистически реализъм, за да се открои автономният свят на една току-
що появила се, все още неоформена нова литературна личност.
Но преди писането е четенето.

Един читателски картон

В запазения читателски картон на ученичката от Х г клас в Немската 
гимназия в Ловеч Федя Райкова Филкова могат да бъдат видени заглавията 
на взетите за прочит от нея книги. Разнообразието е смущаващо. Но прави 
впечатление подчертаният интерес на читателката Федя към новоизлезли 
книги в средата на 60-те години. Разбира се, заети са книги на изучаваните 
в училище Вазов, Яворов, Антон Страшимиров, Рачо Стоянов, Балзак, Юго, 
Горки (заглавия от него и за него), може би Чехов, та дори и том 10 на Ленин. 
Какво ли има точно в този том? Защо не е поръчан, да кажем, том 9?...
Но да видим незадължителните четива. От тях са заемани: „Червено и 
черно“ на Стендал, разказите на Едгар Алън По в българското издание „Без 
дъх“ (1966), „Време да се живее и време да се мре“ и „Черният обелиск“ на 
Ремарк, „Панаирът на площада“ и „Приятелките“ – от поредицата на Ромен 
Ролан за Жан-Кристоф, „Фиеста“ и „Старецът и морето“ на Хемингуей в 
издания от 1964 г., „Пътуващият проповедник“ и „Близо до дома“ на Колдуел, 
интригуващата за всяко момиче история за единстваната жена папа в 
„Папеса Йоана“ на Ем. Роидис... Следват романът „Пасажерката“ (1965) на 
оцелялята в Аушвиц и Равенсбрюк Зофия Посмиш, „И никой няма да заплаче 
за мен“ на един от хитовите немски разказвачи след войната Зигфрид Зомер 
и т.н.
Очевидно ученичката Федя Филкова трупа обща култура и опит на 
удоволствено четене, без обаче да спира дотук. Защото поръчките є на 
книги от съвременната българска литература издават стъписваща широта 
на интересите: „Празник в Бояна“ на Стоян Загорчинов, разказите на Борис 
Априлов в „Докосване“ (1965), разказите и новелите „В открито море“ 
(1967) от Николай Антонов, „Денят идва след нощта“ (1965) на Георги 
Минев, „Ленинград интимно“ (1962) на Герчо Атанасов, „Комети“ (1965) 
на Хаим Оливер... Разнокалибрени нови прози от 60-те, които издават 
любопитството на 16-годишната читателка.
Но истинското разнообразие и актуалност се наблюдава в поръчаните книги 
с поезия: „Стихотворения“ на Атанас Далчев (най-вероятно изданието 
от 1965 г. след 20-годишната пауза), „Стихотворения“ и „Сто мегатона“ 
на Александър Геров, „В меката есен“ на Валери Петров, „Композиции“ 
(1963) на Стефан Цанев, „Пристрастия“ (1966) на Л. Левчев, „Делничен 
свят“ (1966) на Вътьо Раковски, „Каталог на чувствата“ (1963) на Божидар 
Божилов, „Приемете ме и такъв“ (1964) на Слав Хр. Караславов, „Поречие“ 
(1966) на Борис Вулжев, „Самооткритие“ (1966) на Христо Ганов... Личи 
някакво неподбиране на заглавия, вероятно – в стремеж да се запознае 
с всичко ново, което издават българските лирици, но и в стремеж към 
професионализъм – да знае другото писане, за да изгради своето. Без съмнение 
непълнолетната Федя познава тогавашната съвременна българска поезия – и 
върховете, и подножията є. Като прибавим към това информацията от 
картона, че е заемала за прочит томчета на Арагон и Превер, на Вознесенски 
и Рождественски – става ясно, че читателката очевидно иска да стане 
поетеса.
А какво да кажем за това, че тя чете и драматургия. Поръчва „Големанов“ 
на Ст. Л. Костов, „Когато розите танцуват“ на Валери Петров, „Светът 
е малък“ на Иван Радоев, пиесите „Пред буря“ на Боян Балабанов, „Рожден 
ден“ на Драгомир Асенов, „Я колко макове“ и „Табакера 18 карата“ на Никола 
Русев, но и пиесата на Макиавели „Мандрагора“, та дори и критическата 
„Театър и съвременност“ (1967) на Владимир Каракашев. Опитва се да трупа 
и теоретически знания. Взема за вкъщи „Психология на литературното 
творчество“ от Михаил Арнаудов в изданието от 1965 г. и сборника с 
фрагменти из история на западноевропейската естетика „За красотата и 
изкуството“ (1966).
Това е само част от един читателски картон. Тук не броим книгите, които 
ученичката от Немската гимназия в Ловеч си е купила от централната 
градска книжарница. Ако някой се е съмнявал в думите є, казани в един 
разговор с Гергина Кръстева от 2010 г., че още съвсем млада е четяла „много 
и съвременна поезия, всичко, което можеше да се купи в книжарницата 
тогава в Ловеч“, вече трябва да е наясно, че е било точно така. Федя Филкова 
посочва имената на Иван Пейчев, Александър Геров, Константин Павлов, 
Стефан Цанев, Блага Димитрова, Невена Стефанова, а малко по-късно – вече 
студентка в София – си купува и първите стихосбирки на Калина Ковачева, 
Екатерина Йосифова, Иван Цанев. И казва, че няма да забрави „един слънчев 
есенен ден на 1968 година“, когато от книжарницата на тогавашния бул. 
„Руски“ си купува две книги, които остават „сред най-важните“ в живота 
є – „Избрано“ от Атанас Далчев и „Колкото синапеното зърно“ от Николай 
Кънчев2. Какво повече!
Сега писането може да продължи.

1 Снимките, читателският картон и ранните стихотворения на Федя Филкова 
са предоставени от нейната сестра – Милка Канети.
2 Вж. Кръстева, Гергина, Филкова, Федя. Поетическото родство е родство по 
избор – Страница, кн. 1/ 2010, с. 118.

Ранната Федя Филкова

Времето 
отгоре

Войчех Галонзка

През пролетта на миналата година є изпратих 
мейл с информацията, че за поредицата „Малка 
библиотека на българската литература“ съм 
подготвил стихосбирка на Николай Кънчев – 
„Против отсъствието“, със събраните всички 
мои преводи на поезията му и двайсетина нови, 
на стихотворенията, писани в последните 
години на живота му. Стана голям том с над 
двеста стихотворения. 
Помолих я да ми помогне да разбера  смисъла 
на заглавието на едно от стихотворенията – 
„Времето отгоре“. Дълго време не отговаряше, 
но това не се случваше за първи път. Откакто 
беше болна много често имаше периоди на 
дълго мълчание. Или когато сядаше да подготвя 
нова книга, както се случи с написаните сякаш 
на един дъх книги „Нищо тъмно“ и „Третата 
жена“, които възприех като литературно 
сбогуване с Николай. И също ги преведох на 
един дъх. Подозирах даже, че в това пандемично 
време се е скрила в родното си село Брестница. 
През октомври обаче реших да є позвъня. Оказа 
се, че е в болница, но гласът є беше бодър, да 
не кажа – дори радостен. Каза, че лекарите 
много добре се грижат за нея и че до една 
седмица ще бъде вече в София и ще ми пише. Не 
искаше да разказва за болестта си. Тъй като 
не се обади и след този срок, на 17 декември 
реших да є позвъня. Чувах само съобщението, 
че телефонът е изключен. Предчувствие ли е 
било или случайност, но в този момент пред 
очите ми светна лъчезарната є усмивка, която 
видях за последен път в началото на юли 2019 г. 
в София, на сбогуване. Тази неизменна, лъчезарна 
усмивка, която ме придружаваше и топлеше 
през близо петдесет години на приятелство.
През всичките тези години тя беше в сянката 
на Николай. Всъщност тя искаше да е в 
неговата сянка, като не забравяше да добави, 
когато ставаше дума за нея и Николай, че той е 
единственото є дете. И когато купуваше нещо 
за себе си, било дреха, било гривна, пак с тази 
лъчезарна усмивка казваше в присъствието на 
Николай, че те са подарък от него. Нейната 
любов към него беше всеотдайна приживе 
и след смъртта му. Но всъщност  за каква 
сянка става дума! След двайсетина преведени 
книги, след няколко хубави авторски книги, 
след толкова други активности – редакторски, 
дипломатически, политически, културни, 
приятелски. Тя си имаше собствена сянка, 
която никой не е могъл и няма да засенчи.
Федя, аз знам вече за времето отгоре, но винаги 
ще бъда против Твоето отсъствие.
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Федя е от хората, които познавах като думи, преди 
да се видим на живо. И от малкото, при които 
създадената представа не се размина с реалния образ. 
Не заради някаква автобиографичност в писането 
є, разбира се. А защото финият, лаконичен почерк, 
плод на ясен поглед, но и на голямо въображение се 
припокриваше със стила на човека Федя. 
Когато съм я чела за първи път, не съм знаела, 
че е съпруга на Николай Кънчев. Открих я покрай 
собствената є поезия и преводите є. И тя получи 
своето място в моите лични подреждания на харесвани 
автори. Даже често се питах защо толкова малко 
внимание є се обръща на нея самата като поетеса, 
защо други са имената, които са в оборот. 
Самата аз срещнах Федя не толкова покрай 
литературата, а покрай политиката. Бяха първите 
години от новия век, белязани за нас от загубата 
на СДС на изборите, шоковото идване на царя, 
последвалата загуба на Петър Стоянов, в чийто екип 
тя работеше… И трескавата мисъл какво може да 
се направи, как да се помогне на обсебеното от бесове 
и устремило се към разпада си СДС. Защо изреждам 
тези политически събития ли? Просто защото те 
ни поглъщаха тогава и специално с нея говорехме най-
вече за това. Рядко за литература. Тя се добавяше към 
разговорите, когато е присъствал и Николай Кънчев. 

Помня един вълнуващ Никулден от онова време, 
изпъстрен с разказите му за чужди и български поети, 
с които съдбата го беше срещала. 
После се случи така, че отношенията ни прекъснаха за 
известно време – пауза, която наваксахме в последните 
4-5 години. С лични срещи, но най-вече с писма. Сега, 
в тези срещи, не си спомням да сме си говорили 
за политика. Говорехме основно за литература. 
Федя четеше изключително много и с удоволствие 
разказваше, а и спореше, за нашумели преводни 
заглавия. Винаги ми беше интересно да чуя позицията 
є дори когато се разминавахме в оценките си. Не 
пропускаше и книгите на българските автори, които 
гледаше сама да купува, не да приема като подаръци. 
Изчиташе всички новопоявили се книги. Пазаруваше 
от „Български книжици“. Така  и отстояваше своята 
независимост, и имаше ясна цел – да подпомага 
българската литература, малките книжарници... 
Същото важеше и за „Литературен вестник“ – не 
пропускаше брой (отвъд това колко пъти конкретно 
е помагала на вестника). Купуваше си го, никога не го 
взимаше от редакцията. Купуваше и в последните 
месеци, когато излизанията є бяха много по-сложни. 
Държеше на това, беше є кауза.
Всеки, който общува с писатели, отдавна е разбрал, 
че са единици хората като Федя – загърбили себе 
си и отворени към успеха на другите. Не знам дали 
има пишещ човек, общувал с нея, който да не се  е 

почувствал специален, да не е чул точните є, но винаги 
поощряващи оценки. При това тя казваше хубави думи 
не само на четири очи, но и публично. Беше щедър, 
много щедър човек, във всяко едно отношение. 
Видяхме се за последно на 1 ноември миналата 
година, на връчването на годишните награди на 
„Портал Култура“. Федя сияеше, излъчваше някаква 
особена сила. Когато є връчиха Голямата специална 
награда заради „приноса є към българското слово 
и самоотдаване на истината, изразено с езика на 
поезията“ (наистина заслужена), тя, преди да прочете 
едно стихотворение, се обърна към всички, които също 
бяхме получили награди, и говори за нас и книгите ни. 
Защото това беше Федя – човек, който умееше да 
гради общности, да забелязва, да надскача своето.
Още не мога да си простя, че след събитието от 
предпазливост покрай мерките отклоних поканата 
є да седнем да се почерпим и за разлика от Михаил 
Неделчев, Елка Трайкова и Милен Миланов се показах 
страхлива. На следващия ден си писахме, обещахме си 
специално виждане, когато ситуацията се поразведри. 
Но то не дойде. Дойде само вестта за смъртта є 
и усещането за празнина, което не ме е напуснало 
оттогава. Защото хора като Федя наистина са 
рядкост и от загубата им боли много силно.  

За Федя, за щедростта

Младен Влашки

С Федя и Николай се запознахме във Виена в началото 
на 90-те години на ХХ век, когато специализирах там 
сравнително литературознание. Аз знаех кои са те в 
българската литература, а те за мен няма какво толкова 
да са знаели. С времето познанството ни се превърна в 
приятелство, в което освен общите ни интереси важна 
роля играеше взискателността. Не само към литературата 
и към етичните норми в нея, а и в ежедневния ни живот. 
Бях чувал, че бате Николай е кибритлия, но във Виена 
не откривах и следа от това му качество. И ето един 
ден звъни телефонът в квартирата, в която живеехме с 
моя приятел д-р Минасян. Вдигам и чувам гласа на бате 
Николай с обръщението „О, негодник!“. Изтръпнах! Но 
само след миг той се засмя и ми разказа какво се беше 
случило. Предната вечер приятел от България, комуто 
по погрешка съм издиктувал не нашия телефонен номер, 
а този на Федя и Николай, звъннал по ракиено време и се 
провикнал: „Негодници, какво правите?“ (по онова време 
този паразитизъм заместваше обръщението „майна“ в 
приятелското ни общуване). Представям си как е изглеждал 
Николай в този момент! После от дума на дума двамата 
непознати си изяснили ситуацията, че и си побъбрили и 
посмели на наш гръб (това го знам и от двете страни). А 
на другия ден – шегичка! И вечерта по една бира, та да се 
посмеем всички. Изобщо преценките и чувствата на бате 
Николай към близки хора минаваха през хумора, нехапливата 
ирония и… самоиронията. Прощаваше и благородно 
обръщаше недоразуменията на шега. Федя притежаваше 
друг тип благородство – някак аристократично, фино, 
без нотка снобизъм, с ясна мяра за нещата. Тя, дори и 
засегната от някого, лоша дума не казваше. Но винаги 
имаше категорична позиция. Бохемският нрав на Николай 
намираше някакъв баланс в нейната грижа за поета 
и съпруга Николай Кънчев. Бяха като скачени съдове. 
Спойката им се основаваше на мярата, взискателността и 
любовта. 
В онези години все още гледах на литературата през 
структуралистки и отчасти рецептивистки представи и 
не обръщах особено внимание на онова, което теоретично 
се нарича „поле на литературното производство“. По 
някаква случайност моят научен ръководител във Виенския 
университет проф. Мартино ме провокира тъкмо тогава в 
тази посока и в разговорите с Федя и Николай научавах все 
повече и повече за механизмите на литературния живот 
в България и особено за мястото и тежестта на превода 
в него. Това, което научих от тях за упорития труд в 
създаването на символен капитал не чрез ръгане с лакти и 
чрез присъствие в евтината медийна публичност, ми дава 
сили да мисля и до днес, че успоредно с таланта трябва 
да вървят владеенето на занаята в неговата цялост, 
трайната ценностна ориентация, спазването на мярата 
и категоричното отстояване на избран път. С днешна 
дата у нас, в България, тези ориентири изглеждат като 
клишета от отминала епоха, но в световната република 
на литературата, винаги, когато имам достъп до нея, ги 

долавям осезаемо.
Навярно е било през юни 2007 г.,  
когато Федя и Николай бяха в 
Берлин. Пътувах по програма 

Федя и Николай

„Еразъм“ и останах при тях два-три дни, за да се видим. 
Бате Николай обичаше да сяда в едно кафене „Айнщайн“, 
недалече от жилището им, и един ден, като му споменах, че 
познавам едно момче с родни български и немски език, пък и с 
известен уклон към култура, веднага поиска да се запознаят. 
В „Айнщайн“ прекарахме тримата доста часове. Като 
си тръгнахме, Николай ме заведе в една месарница, купи 
някакви свински пръжки и се прибрахме да чакаме Федя да 
се върне от работа, а ние да направим вечерята. И докато 
приготвяше месото на фурната, в кухнята, която бяхме 
окадили с цигари, ми обясни, че авторът трябва да използва 
всяка възможност да си подготвя преводачи, а не да чака 
някой преводач да го открие, защото е много велик. Тъй де 
– от кухнята на литературата беше тази поука. На другия 
ден Николай ме изненада много. Докато ми подаряваше 
дискове с музика, компилирана от него (Пол Анка, Елвис 
Пресли, „Ролинг Стоунс“, Челентано) или концертни записи 
(„Битълс“, Нийл Седака, Тина Търнър, Енрико Масиас, Жо 
Дасен и др.), извади пет дискети и ми ги даде с изричното 
указание четирите с негови стихове да останат у мен, 
петата – с преводите, да предам на Митко Кръстев от 
нашия университет – запознали се били някъде на някаква 
конференция и той много го харесал. Такива дискове щяло 
да има и у Божидар Кунчев. В тях са композирани четири 
тома избрана поезия и един преводи така, както той искал 
да се издадат, ако нещо се случи. Засега само ги оставял на 
съхранение. Преди да си тръгна, деликатно попитах Федя 
какви ще да са основанията за този ход на бате Николай. Тя 
ми отговори усмихнато, че няма защо да се притеснявам за 
здравето му или нещо подобно – просто в работен порядък 
авторът си подсигурява архива.
Мистиката на цялата тази ситуация изплува в един 
мрачен октомврийски ден на същата година, когато Федя 
се обади от Берлин привечер, за да ме запита дали Николай 
не е при мен в Пловдив, защото не може да го открие по 
телефоните в София. Уви, в този момент той вече ни е бил 
напуснал.
За пръв път използвах дискетите през следващото лято. 

Федя беше организирала с помощта на свои приятели от 
австрийските и немски културни среди вечер за Николай 
Кънчев в Литературхаус – Берлин на 3 юни 2008 г. Покани 
ме да говоря за него и творчеството му (над моето 
предложение това да направи Светльо Игов надделя 
аргументът, че аз свободно ще го направя на немски, а той 
се нуждае от превод). Тогава ги отворих за първи път, за 
да видя на какви позиции бяха писаните в Берлин стихове, 
защото подредбата на томовете не беше хронологична. 
По-сетне на няколко пъти заговарях с Федя за тези 
дискове, но тя все още трудно посягаше към материални 
носители, съхраняващи памет за Николай – за нея той не 
живееше в архив. Паметта за човека и поета съпругата му 
съхраняваше с инструментите на литературния живот – в 
началото бяха срещите и четенето на поезия по време на 
организирания от нея „Поетичен Никулден“, по-сетне тя 
с помощта на верни съмишленици като Милен Миланов 
и фондация „Аскеер“ учреди и наложи като високо ценена 
наградата за поезия „Николай Кънчев“. Наложи я чрез своята 
отдаденост на поезията и литературата, досущ като 
тази на литературния човек чиста проба Николай Кънчев. 
Изчиташе сама всички излезли стихосбирки от предходната 
година и избираше номинациите и победителите по 
свои критерии. По този начин, който изисква голяма 
смелост, трудолюбие, упоритост и увереност, фината 
и деликатна Федя Филкова продължаваше да отстоява 
взискателността към литературното творчество, 
която я бе обвързала и житейски с Николай Кънчев. Тази 
нишка бе прекъсната в земното є измерение с кончината 
на Федя. Миговете от свръхестественото време (така 
са озаглавени четирите тома от споменатите по-
горе дискове) на две човешки същества, живели в света 
на поетическото озарение един чрез друг, се сляха в 
естествената вечност. А тук, в изпитанията на тленното 
съществуване, усмивката, благородството, приемането 
на света и животът чрез поезия, които съпътстват всеки 
мой спомен за Федя и Николай, подхранват увереност, че 
„смисълът е прост и вечен“!

Сватбата на Федя Филкова и Николай Кънчев, 1972
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Сълза за Федя
Хюсеин Мевсим

...Отдалечеността притежава своето предпазващо 
предимство: когато гръм удари там, заглушаващият му 
грохот не те връхлита мигом тук. 
От онази случайна, но щастлива първа среща по 
страниците на „Пламък“ още в гимназиалните години бях 
почувствал някаква необяснима близост към поезията на 
Федя Филкова, след което започнах да следя с увлечение 
поетическите є книги – с минималистично оформени 
корици, тънки като крилца на пеперуда, но побиращи 
в себе си един очароващ свят, помирил величието и 
простотата. Като започнем с името є – Федя, лично 
и неповторимо, за което предполагах, че е съкратен 
вариант на по-дълго и трудно произносимо, и продължим 
с нежното є преминаване през полето, докрай осеяно с 
равнец и незнайно защо наречено живот, всичко у нея 
затвърдяваше усещането за цвете, поникнало в не своя 
градинка. „Бяла пеперуда“ сред каменния град. Такова 
усещане пораждаше и поезията є – странно цвете в леха 
на междина. От една страна, късата є рехаво-стегната 
строфа довяваше приятен алпийски и отвъдалпийски 
хлад, но едновременно с това излъчваше кристалната 
изчистеност, лапидарност и яснота на източната 
традиция, в която накрая непременно нещо се казва, 
предава се някакво послание. 
„Боже – се питах след всяка наша кратка „среща на 
гарата“, – възможна ли е такава крехкост и как може 
с толкова ефирна душа да се оцелява в този съвсем 
некрехък свят?“ 
Надписваше ми книгите си не с химикал или мастило, 
а с молив, чието връхче леко заиграваше по хартията, 
допирайки я едва, може би за да не я нарани. Не зная защо, 
но бях склонен да възприема това като знак за творческа 
скромност, така, както великата и проста вода „с ромон 
отминава“.  
Сега се обръщам назад в годините, в които – според 
турската поговорка – дързостта произтича от 
невежеството, и виждам, че Федя Филкова е втората 
българска поетеса, която съм дръзнал да преведа. (Нека 
да уточня, че първата бе Елисавета Багряна.) Под 
заглавие „Ağlamıyor Olamaz Ki Martılar“ („Чайките не 
могат да не плачат“) в „Поетичен атлас“ на седмичната 
притурка за литература на всекидневника „Джумхуриет“ 
(с. 9, брой 654, 29.08.2002) съм я представил с цикъл 
стихотворения. А след две години, в първата ми книга на 
турски език, в антологията на българската женска поезия 
„Както слънцето се оглежда в капката роса“ (Papirüs, 
Истанбул, 2004), в която включих четири поетеси с 
по 11 стихотворения, Федя бе трета – след Елисавета 
Багряна и Блага Димитрова и пред Мирела Иванова. Бях 
се опитал да обгърна цялата пъстрота на българската 
женска поетическа традиция – не само генерационно, но 
и като поетика. Стиховете є бяха подбрани основно от 
„Нежен въздух“ (1988).
Когато чета тази сдържана и посвоему свенлива от 
оскъдността на одеждите є поезия, въпреки светлината, 
която струи на кристални частици от строфите 
є, винаги ме обзема особена тъга – просветляваща, 
приглушена. По какво? „Не ни е дадено да приемем с 
разума си края на човешкия живот“, ми бе писала тя на 
25 септември 2010 г. във връзка с кончината на баща ми. 
Колко други неща не ни е дадено да проумеем, а само да 
почувстваме с простите си сетива, без да можем да ги 
облечем в думи. Както морето никога не се препълва от 
сълзите на чайките, така и моята пареща сълза за Федя 
няма да охлади болката по тежката є загуба. 
...Отдалечеността притежава своя разяждащ 
недостатък: ехото не заглъхва, а дълго се лута сиротно 
из небесните висини, след което се 
утаява в душата.

Многоказващата светлина на бялото
Мирела Иванова

Вече месеци наред живея с мисълта за Федя, като че ли 
все още и със самата Федя. Препрочитам стиховете 
є, „даже смъртта не разделя така, както разделя 
животът“, от колко ли години знам наизуст „Сприя“, 
случва се да си го повтарям наум за кураж; разглеждам 
снимките, толкова є отива с дългата, разделена на път 
и прибрана отзад коса, с откритото лице, магическа 
е хубостта є, откакто съм я видяла за първи път, 
всъщност всякак є отива на Федя; вървя по нашите 
места, застоявам се тук и там, изминавам маршрутите, 
по които с часове се изпращахме, разговарям наум с нея, 
моля я за съвет и подкрепа и си припомням едно или 
друго, важните събития и ведрите ни случки и случици 
от протяжното време, повече от четиридесет години, 
в което се познавахме, бяхме близки или отдалечени, 
свързани с всевъзможните нишки на поезията, 
приятелството, работата, обичта и красивите 
одухотворени предмети.  Федя е наоколо: до леглото ми 
на купчина още стоят някои от последните разменени 
книги, а също и нейната последна книга с посветеното 
стихотворение „Пламтящо въже над смрачаващия се 
свят“, зад гърба в кабинета ми е иконката на  
Св. св. Кирил и Методий, която тя ми донесе от панаира 
на занаятите в Ботеврад, в кутията на нощното ми 
шкафче са пръстените, в чекмеджето – часовникът от 
муранско стъкло за юбилея ми, на който не можеше да 
присъства. Има думи, които свързвам само, само с нея. 
Ремички – кой друг още я знае и усеща умилителността 
є, „много харесвам обувки с ремички, Мирелче“. Stulpen 
– вид ръкавици без пръсти, които открихме при 
единственото ни общо поетично пътуване до Магдебург. 
Не мога да разкажа много, до плач е съкровено, 
несподелимо, само между нас.
Завали ли сняг, приемам го като знак от Федя. Толкова 
сняг, снежинки, заскреженост в стихотворенията є, тя 
обичаше снега, обожаваше бялото, белотата – струва ми 
се, че пристрастието є към бялото извираше от нейната 
вътрешна, озарена чистота и почтеност. Казвам си: 
неслучайно Николай Кънчев є посвети книгата си „Бялата 
акация от Бяла черква“. Харесваше є тази многоказваща 
светлина на бялото, често обличаше бели блузи. Дори със 
смях си спомням как с часове обикаляхме да търсим бяла 
блуза, защото тя си бе наумила, че непременно трябва да 
отиде с нея на някакво важно събитие. Придружавах я 
като „гласът на здравомислието“, отхвърлях изборите 
є и накрая се разделихме без Федя да успее да се сдобие 
с нова бяла блуза. Обади ми се час или два по-късно, 
за да ми благодари за „консултантския ми инат да не 
харесам нищо“ и да ми съобщи, че е открила у дома си 
поне три подходящи за случая бели блузи. Федя обичаше 
и белия хляб, по този повод често се връщахме в дните 
на детството си, бяхме отраснали на село в ясната 
простота на онази бедност, когато една филия бял 
дъхав хляб, намазан с масло и поръсен със захар, бе сред 
големите лакомства. Тя съхраняваше във всекидневния 
си свят много от онези детски знаци и ритуали и то 
бе част от нейната уникалност, аристократичния 
є артистизъм, озаряващ  трайните, консервативни 
пунктири на изборите є – от храната през дрехите 
до възгледите и железните є, ненарушими принципи. 
Понякога се питам мога ли да опиша, да изразя Федя с 
една дума – мисля, че да. Думата е достойнство. То бе 
вътрешният є център, но го и излъчваше, естествено и 
красиво при това. 
Представям си друг на нейно място, обрисуван в 
стотици доноси, някои писани от най-доверените є 
приятели, или от уважавани колеги и хора, на които 
безрезервно е помагала: би озвучил и опищял медиите, би 
се закичил с мъченически ореол или популярност. Не и тя: 
със сдържана болка превърна в художествен разказ един 
от ужасяващите случаи, даде едно сдържано интервю в 
„Литературен вестник“ и толкова. Не позволи на злото 
да се вкопчи в живота є, да се занокти за осанката є, не. 

Веднъж само почти се разплака, когато ми разказа как 
на публично място и сред много хора срещнала един от 
доносниците и в стъписването си му кимнала, вместо да 
го зашлеви. Рядко си позволяваше да прояви слабост сред 
върволицата от големите изпитания, които я сполитаха,  
да оголи отчаянието си, да се разплаче – умееше да се 
отстрани, да се оттегли и да постави точка дори на 
дългогодишни приятелства след преживяно дълбоко 
огорчение или разочарование. 
Но да се върна на цветовете, на бялото: помня, че 
когато работеше във Външно министерство и имаше 
съвсем мъничко, преброено време в обедната си почивка, 
аз отивах дотам, за да обядваме заедно в близкия 
китайски ресторант и така да успеем да се видим и да 
си поговорим. Винаги си поръчваше само най-простичкия 
бял ориз. Също и на нашата сватба – беше ни кума, дойде 
в гражданското, а после се върна на работа, закъсня 
за обяда, а когато се появи с цялата си достолепна 
прелест в железната барачка на ресторант „Азия“, си 
взе само купичка бял ориз. Веднъж, в последната си много 
тежка година, през смях ми разказа колко непредвидимо 
е човешкото съзнание, колко неочаквани могат да са 
копнежите, до абсурд – и как тя всъщност се е натъжила 
при мисълта, че може и никога да не облече бялото си 
палто, подарък за юбилейния є рожден ден от скъпа 
приятелка. Облече го, сияеше с него на 1 ноември, когато 
получи наградата на Портал „Култура“.
Федя много обичаше и червения цвят, затова не спря да 
ме убеждава: „Мирелче, червеното е като черното, върви 
на всичко“. 
Да кажа и какво не обичаше, дори ненавиждаше: 
циничните думи, разхайтения език. 
През годините много разговаряхме за поезия, имахме 
и един много специален ритуал, да четем заедно книги 
със стихове – точно така, заедно. Сядахме на припека 
на есенното слънце в градинката „Кристал“ и вадехме 
книги от торбата, поставена помежду ни на пейката. 
Или в музея на Иван Вазов. Или в театъра. Тя идваше, 
настаняваше се на диванчето или на креслото отсреща 
и в особено, съзаклятническо мълчание разгръщахме 
стихосбирките. Нарушавахме  мълчанието спонтанно, 
когато нещо ни възхити, досегне, развълнува. Федя много, 
много четеше, четенето винаги бе неин същностен, 
смислен живот, препоръчвахме си и си разменяхме книги, 
какви ли не книги, обсъждахме ги или ги премълчавахме, но 
обичахме и пазехме приятелството си и през хилядите 
прочетени страници.
Посветена перфекционистка, Федя превърна „Поетичния 
Никулден“ в изискан, висок празник, какъвто и поезията, 
и Николай Кънчев, и самата тя заслужават. Зная колко 
огорчения, но и колко възхитена, съучастническа обич 
и подкрепа є донесе „отглеждането“, организацията 
и провеждането на празника. Сама купуваше всички 
новоизлезли книги, сама финансираше наградата, за да 
опази независимостта си, съгласието с разбиранията и 
вкуса си, не търпеше компромиси. Свидетел съм с какво 
промислено вълнение избираше номинираните книги, без 
да се влияе от лични взаимоотношения, от ласкателства 
или приятелства. 
Да не пропусна и нейната щедрост: духовната є щедрост 
на първо място. И после вниманието є към всеки 
подарък, обмислен и избран специално за кого ли не – за 
племенниците, за лекарите, за приятелите. Понякога 
донасяше пакет от своите прекрасни дрехи, които є 
се струваха прекалено екстравагантни, за да ги носи 
дъщеря ми Зорница, владееше ги общата слабост към 
червеното и черното. Зорница всеки път прегръщаше 
и вдъхваше подаръка с думите: „Ухаят на леля 
Федя!“. А Федя сякаш ухаеше на светлина, на душевна 
чистота, на добронамереност. Всеки път подхождаше с 
доброжелателство към нова книга, премиера в театъра, в 
операта, към литературно събитие или изложба. Умееше 
да бъде и много критична, да споделя аргументирано 
несъгласието си, да изрича категорично и безапелационно 
оценките си. Никога – лицемерна! „Недвойнствена 

жена“, тя винаги 
крепеше в равновесие 
облагороденото 
естество на 
живота. Четем го 
и в стиховете є, 
облъхнати от толкова 
много вятър, „вятър, 
отвсякъде вятър“, 
но успокоени, светли 
в сумрака си, изящни 
в болката, прояснени 
в мъглите, красиви 
като цветя и пеперуди, 
изваяни. Много обичам 
стиховете на Федя, 
разпознаваеми и 
различни, изящни и 
дълбоки, необикновени 
като самата нея. 
Много обичам Федя.

Федя Филкова, Мирела Иванова и Теодора Димова
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Ранната Федя Филкова

Първи стъпки

Федя Филкова започва да печата стихотворения сравнително 
рано – още на 15-16-годишна възраст. Посещава кръжоци, 
литературния кабинет „Христо Кърпачев“ в Ловеч, където 
намира средата на връстници, заинтригувани като нея 
от писането. Три от стихотворенията є намират място 
в сборника „С дъх на люляк“ (1966), който е от т.нар. 
ведомствени издания, с отговорен редактор Георги Мишев.
Особено стихотворението „Майка ми“3 се врязва в 
читателския поглед със стъписващата си изповедност. Днес 
можем да го разпознаем като предупреждение за бъдещия 
стил на поетесата – склонност към произнасяне на сдържани, 
но крайни признания. Ето как звучи съвършената простота 
при споделянето на майчината липса:

Ти никога не погали косите ми.
Никога не се вгледа в очите ми.
А аз много искам да yceтя ръката ти.
И те търся.
Чуваш ли стъпки?
Не искам да бъда сама!

После тръгването към спомена за майката, към самата 
майка е сякаш търсене опипом, с напрягане на слух и зрение, с 
пречистена сянка, която носи красотата на момичето:

Съвсем скоро ще дойда.
Ще видиш първо сянката ми –
по-ясна от всякога,
пречистена
и понесла красотата ми. 
Ще ме харесаш
и ще остана завинаги при тебе…

Всъщност рано или късно отиването при майката е оставане 
в смъртта. Но при 16-годишната Федя това е произнесено 
като силно, но деликатно желание – няма дори сянка от 
смърт. По-скоро се усеща радостта от това, че майката 
ще хареса дъщеря си и двете ще се намерят – за първи път 
истински заедно.
Същата година Федя Филкова стига до централната 
средношколска преса. По-късно тя признава за силния 
трепет, изпитан след първата публикация в „Родна реч“4 – 
най-вероятно това е стихотворението „Страхувам се от 
толкова щастие“, посветено на любовното сепване. В страха 
от щастието лирическата героиня на тази деветокласничка 
не е просто влюбена, а вижда в любовта изпитание за 
психиката и етиката на човека. Така изглежда пораснала, по-
точно – извисена във възрастта на умните влюбени.
Разбира се, не всички лирически текстове имат силата да 
преодолеят границите на младостта и епохата. Поне в 
две публикации тя прави дълбок реверанс към темата за 
Левски5 – и заради култа към Апостола, и вероятно по локална 
„ловешка линия“, без особени открития. Но дори и тук блясва 
смущаващо прозрение: „Паметникът е само успокоение / за 
този град.“ 
Очевидно под влиянието на прочетената книга на Загорчинов 
„Празник в Бояна“ (видяхме я заета в читателския картон, 
може би в преработеното издание от 1966 г.) Федя Филкова 
пише стихотворение, впечатлена от обстоятелството, 
че „Боянският майстор обичал Десислава само докато 
я рисувал“6, както гласи мотото към текста. Младата 
поетеса разпознава късите съединеня между любовта и 
изкуството, които обаче не осветяват избора на човека, а го 
въвличат в тъмни противоречия между любовта-копнеж и 
любовта-вечност.
Впрочем особен тип зрелост ранната Федя Филкова 
демонстрира тъкмо в опитите си за лирическа рефлексия 
върху скромния є опит на пишещ човек – както се случва в 
една публикация още от края на 1966 г. в ловешкия вестник 
„Заря на комунизма“7. Там стиховете є са сравнени с 
разбягващи се нишки на рибарска мрежа, които се опитват да 
сплетат разбягващите се черти от образа на записващото 
ги момиче. То иска да запази различните си чувства и лица 
в различни стихотворения, да възниква отново и отново, 
неповтаряща се в следващи думи.
Десетокласничката от Немската гимназия в Ловеч започва 
да впечатлява редакцията на „Родна реч“. Писма є пише дори 
главният редактор Драгомир Асенов8. За стихотворението 
си „Татко“ е премирана от списанието. Паричното измерение 
на наградата е 5 лева9.

3 Вж. С дъх на люляк. Отг. ред. Георги Мишев. Ловеч, 1966, с. 40.
4 Вж. Кръстева, Гергина, Филкова, Федя. Поетическото 
родство е родство по избор..., с. 116.
5  Вж. стихотворенията на Ф. Филкова за Васил Левски: На 
Васил Левски – Родна реч, кн. 7/1967, с. 7; Когато се събуждам на 
19 февруари – Родна реч, кн. 5/1968.
6  Вж. Филкова, Федя. Стара като любовта история – Родна 
реч, кн. 9/1967, с. 26.
7 Вж. Филкова, Федя. Всеки ден се мъча... – Заря на комунизма 
(Ловеч), 27.12.1966.
                                                                                  8 Вж. това сведение в: Завършване 
                                                на диалога. Непубликувани 
                                               фрагменти от разговор с Федя 
                                               Филкова – в този брой на ЛВ.
                                                                                 9 Вж. стихотворението Татко и 
                                               съобщението за награждаването в: 
                                               Родна реч, кн. 4/ 1967.

Стихотворението „Татко“

В дебютната си книга „Цветя с очите на жени“ (1982) Федя 
Филкова включва преработен вариант на едно от своите 
ученически стихотворения – „Татко“ – както става ясно, с 
публикация в сп. „Родна реч“ от далечната 1967 г. Изминали 
са 15 години между списанието и книгата. Може да сравним 
двете версии, за да разберем в каква посока е поела поетесата 
в изработването на почерка си през 70-те години на ХХ век.
Ето стихотворението „Татко“ – за успоредно четене.

Татко (сп. „Родна реч“, кн. 4/1967)

Аз постоянно заминавам от тебе 
и твой най-добър приятел 
става очакването…

Когато се завръщам, 
откривам, 
че часовете
са посипали сняг по косите ти,
че очите ти са по-светли.
Само усмивката ти
ме посреща
винаги една и съща:
добра и топла.

И аз те намирам
все по-бял
и си мисля,
че тази зима
няма да отмине,
че тази зима
не е като другите,
и се страхувам за усмивката ти,
която може да изчезне под снега…

Татко („Цветя с очите на жени“, 1982)

Аз постоянно те оставям
при часовника – небесна мелница.

Когато се завръщам,
сняг все повече
върху косите ти
намирам.

Усмивката ти само
ме посреща –
от добротата твоя
все по-топла.

И въпреки това защо не може
да те отмине тази зима?

Настроението и основната мисъл в текста сякаш са едни 
и същи. Представен е образът на бащата, който остарява, 
докато очаква дъщеря си да се завърне, изправен пред 
неизбежното приближаване на зимата – тази преоблечена в 
сняг смърт. И в двете версии са запазени четирите „кадъра“, 
които приковават вниманието – часовник/часове; посребрена 
коса; топла усмивка; настъпваща зима.
Първият вариант съдържа потресаващото осъзнаване на  
17-годишното момиче, че „тази зима не е като другите“, 
наред с изговорените чувства на обич, страх за бащата, 
потръпване пред загадъчното лице на зимата, която няма да 
отмине току-така. 
По-късно важен детайл става сменената перспектива 
на раздялата – в текста от 1967 г. лирическата героиня 
заминава от баща си, а във версията от 1982 г. го оставя. 
Обикновеното отпътуване се е превърнало в изоставяне, в 
усещане за малко предателство при всяко тръгване надалече 
от очакващия  баща.
Вторият вариант не е просто по-кратък. Порасналата 
поетеса е станала по-сдържана в думите, немногословна, гони 
обстоятелствата от стиха, сгъстява букви и думи. Търси 
повишена условност на изказа, която не води към изясняване, 
а обратно – към недоизричане и многозначни възможности 
за разбиране. Това е път към пестеливост и деликатност, 
към сдържано споделяне, което рязко отдалечава словото от 
всякаква сладникавост и сантименталност.
Въведен е мащабният образ на часовника от кулата в града, 
превърнал се в мелница, която смила, но не преработва, а 
унищожава времето. Нищо че снегът напомня за разлетяло 
се откъм мелницата небесно брашно. Изправена пред тази 
гледка, лирическата героиня не крие объркването и тревогата 
си: Защо, ако усмивката на татко е все по-топла, не може да 
разтопи снега? Такава е всекидневната несправедливост на 
остаряването.
Финалът на второто стихотворение обаче вдига залога на 
обобщението. Нека припомним, че в първата „ученическа“ 
версия има просто една песимистична констатация, „че 
тази зима / няма да отмине“, сподирена от екзистенциално 
прозорливото забелязване, „че тази зима / не е като другите“. 
Петнадесет години по-късно Федя Филкова вече съгражда 
многослоен интертекст: „И въпреки това защо не може / да 
те отмине тази зима?“.
Няма как да не разпознаем тук библейския глас. Поетесата 
перифразира гетсиманската молитва на Исус: „Отче Мой, 
ако е възможно, нека ме отмине тази чаша...“. Чашата се 
е разляла в прииждаща зима. На нейния фон се прояснява 
образът на христоподобния баща, за когото дъщерята 
произнася своята гетсиманска молитва. Участта, разбира 
се, е неотменима. Както Исус знае, че трябва да се качи 
на кръста за спасението на целия свят, така и бащата 
неизбежно ще се жертва заради детето си. И въпреки това: 
дъщерята моли спасение за своя татко – говори, надвесена 
над дълбоката чаша на зимата.
През 1967 г. това е фино предчувствие на талант. През 1982 г. 
е вече изящно говорене на голяма поетеса. 

Малко или много преди дебюта

Появилата се през есента на 1968 г. в София пълнолетна 
Федя Филкова започва да следва в държавния университет. 
Влиза в кръговете на студентските кръжоци – главно в 

КМПС „Димчо Дебелянов“ на Студентския дом. Печата 
в „Студентска трибуна“ и във „вътрешното“ издание 
„Софийски университет“. Казва:

„Имах самочувствие на млада поетеса и си мислех, че е въпрос 
на малко време докато се появи първата ми стихосбирка. 
Нещата се оказаха много по-сложни.“10

Ръкописът на първата си книга представя в издателство 
„Народна младеж“ през 1973 г. (В разговора с Гергина Кръстева 
посочва 1969 г.11, но едва ли е така. Може би тогава само 
подготвя вариант на ръкопис, но не го депозира.) Сменят 

се персоналните є редактори – Димитър Стефанов, Иван 
Тренев, Петко Братинов... И така – 9 или 10 години, уж 
без увещания да махне един текст или да прибави друг, но 
стихотворенията от 60-те и 1970 г. падат едно по едно. 
Както си спомня Федя Филкова, от първоначалния ръкопис 
почти нищо не остана...12. Или: „през цялото време аз сменях 
стихотворения и на практика – променях целия ръкопис“13. 
Днес сме сигурни, че остават поне две – „Дворът“ и както 
видяхме, пренаписаното „Татко“.
Но дори в краткото стихотворение „Дворът“ има промяна. 
От първата версия, поместена в сп. „Септември“, в книгата 
отпада последният стих. Ето:

Той е гнездо от треви и от сънища.
Аз съм птицата,
която тук след всяка зима се връща
да забрави обидите на чуждото слънце.

Без съмнение това е дворът от детството. Лирическата 
героиня се идентифицира с прелетна птица, която търси 
път назад след всяка зима, за да намери уюта на познатия 
роден двор – огромно гнездо от треви и от сънища. Образът 
на чуждото слънце може би по-късно се е сторил на Федя 
Филкова твърде обяснителен. Решила е да не отплесва 
разбирането към него, а да го насочи само към копнежния свят 
на двора от детството. Така се е получило тристишие – 
минималистична ретроутопия.
През 1970 г. Федя Филкова публикува врязващи се 
в читателския поглед стихове като „болката от 
неосъществимата за мен красота“ („Елен“), като „най-
колебливата от мислите може да те върне“ („Когато вече 
е готово едно пътуване“)... Или споделя признанието, че 
скепсисът и пресмехулството към любовта един ден се 
обръщат срещу самата теб, за да изчезнеш – както влюбена 
река се изгубва в морето („Любов“). Критикът Здравко 
Чолаков маркира почерка є с формулите „необременен 
лиризъм, чистота на настроението, в които е вложена 
съзерцателна природа“14. Но това са лирически следи, които 
остават някъде през 1970 г. 20-годишната Федя Филкова 
сякаш ги забравя там. И не съвсем. Но за това – друг път.
После в печата през втората половина на 70-те излизат 
„Бухенвалд“, „Ти идваш“, „Изгрев“15 – нови текстове, които 
после откриваме в дебютната стихосбирка. Състоява се 
естественото натрупване на стихотворения, за да се окаже, 
че онези от 60-те и първата година на 70-те се изличават в 
паметта, стаяват се в папките на личния архив.
Литературната археология обаче е за това – да види началата 
на един поетически свят, подготвен от много и умно четене, 
зрял още във възникването си, като че ли предварително 
узнал бъдещото си сбъдване, без нито един идеологически 
компромис, без нито едно поклащане на гордо изправения 
лирически почерк. Затова книгите, които предстоят, само 
затвърждават избора на ранната Федя Филкова.
10 Вж. тези думи в: Завършване на диалога...
11 Вж. Кръстева, Гергина, Филкова, Федя. Поетическото 
родство е родство по избор..., с. 116.
12 Пак там, с. 117.
13 Вж. Завършване на диалога...
14 Чолаков, Здравко. „Не идва ли от мрака пътник…“ – 
Студентска трибуна, 24.02.1970.
15 Вж. блока Млади поети – Литературен фронт, бр. 16, 
21.04.1977.
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Федя Филкова

Страхувам се 
от толкова щастие

Човек се страхува от истини
направо казани,
понякога необмислени.
Страхува се от яснота.
Движение, чувство за истина
му носи сложността.
А ти идваш при мене,
както никой при никого не е идвал.
Като новооткрит цвят,
който не може да бъде получен
при смесване.
Предлагаш ми
да гледам света през тебе.
Обещаваш ми всичко,
но не и променяне.
Никога нищо не е било по-реално.
За другите това е щастие.
Аз се страхувам от него.

Родна реч, кн. 6/1966, с. 10.

На майка ми

Ти никога не погали косите ми.
Никога не се вгледа в очите ми.
А аз много искам да yceтя ръката ти.
И те търся.
Чуваш ли стъпки?
Не искам да бъда сама!
Съвсем скоро ще дойда.
Ще видиш първо сянката ми –
по-ясна от всякога,
пречистена
и понесла красотата ми. 
Ще ме харесаш
и ще остана завинаги при тебе…

сб. С дъх на люляк. Ловеч. 1966, с. 40.

Желание

Искам да бъда твоя сън. 
Хората сънуват това, 
което са харесали 
или тези,
които са ги харесали.
Ти се страхуваш от лошите сънища.
Не се страхувай!
Те са лоши,
но винаги искрени.

 сб. С дъх на люляк. Ловеч. 1966, с. 41.

На Екзюпери

Тази вечер звездите се усмихват, 
но пак не мога да те видя, 
защото липсва твоята усмивка, 
която подари на пустинята. 
Небето мълчи. 
Не мога да те намеря, 
за да ти кажа, 
че си ми необходим.

 сб. С дъх на люляк. Ловеч. 1966, с. 41.

*  *  *
Всеки ден се мъча 
да събера чувствата си 
в едно стихотворение.
Не успявам никога. 
Те са преплетени 
като нишките 
на рибарска мрежа. 
Мога да тръгна 
от началото само на една. 
Всяко мое стихотворение 
е една такава нишка. 
Моментът, 
в който ще подредя 
чувствата си 
в редовете само 
на едно стихотворение, 
ще бъде моят край. 
Едно стихотворение, 
което ще бъде последно. 
Една разплетена рибарска мрежа.

Заря на комунизма (Ловеч), 
27 декември 1966.

Предчувствия

Предчувствията 
в тази лунолика вечер 
са като сън. 
И оживяват
                   мисли,
                              погледи, желания. 
И странната увереност, 
очакваща ме вън, 
почива като бяла истина
                                       във дни 
                                       и обещания.
С ръка гореща,
                            много вярна, 
пропита с искрите на ням огън, 
нощта изгаря 
минали признания. 
Нощта изгаря ме 
и пак ме ражда. 
Като на сън.

 Родна реч, кн. 8/1967.

Завист

Завиждам на дърветата
за сенчестото им спокойствие.
И на цветята
за бавното разпукване.
Аз все се укорявам,
че бързите ми стъпки
дните ще извървят
и няма да останат повече.
Завиждам на луната
за бледите є спомени.
И на морето
за синьото мълчание.
Аз все се страхувам,
че от цветове
очите ми ще остареят,
нощите ще изсънуват сънищата.
И най-много се страхувам,
че няма да ми стигнат думите,
за да разкажа
за кораба на миналото,
и това
какво сънувам. 

 Родна реч, кн. 4/1968, с. 22.

Всяка вечер

И аз съм с теб в нещастието. 
Скоро съвсем ще изгоря. 
Дворът, слънчевата детелина са далече. 
Тъмнината ми говори всяка вечер: 
                    – „Ще ти върна 
                   двора, детелината. 
                   Него ще ти върна. 
                   Може би с лице различно. 
                   Може би с различен поглед. 
                   Но ще дойде…“
Тъмнината питам всяка вечер: 
                  „Слънце в двора, 
                  в детелината ще има ли?“

Софийски университет, 
27 декември 1969.

Елен

С тези измислени от небето очи 
объркваш мислите ми. 
С тази измислена походка от вятъра
нараняваш душата ми. 
Непонятна е болката 
от неосъществимата за мен красота. 
Ти стоиш. Гордо чакаш 
погледа на сърна.

Студентска трибуна, 
24 февруари 1970

Надежда

Някога в далечна зима
мислите ми ще разпалят огън.
И ще лумнат стари клони алено,
и ще капе трепетликова мъзга като във март.
Литналите пламъци ще осветят лицето ми.
Ускорено ще задишам
въздух топъл и червен.
Погледът ми – нетърпелива лястовица –
ще се взира:
не идва ли от мрака пътник, 
до огъня да спре.

Студентска трибуна, 
24 февруари 1970

Сияние

Някъде в светлото, 
в тъгата ми грее 
плитката на река – 
не знам дали Осъм
                                или Янтра.
Някъде в светлото, 
в радостта ми синее 
планина висока – 
не знам дали Пирин
                             или Балкана.
Някъде в утрото 
звън на менци
ромоли към бръшлянови порти. 
И съм сладкопойна. 
И съм млада. 
Някъде,
преди усмивката на слънцето, 
светлият ми смях – 
роса лека – 
върху цветята пада.

Септември, кн. 9/1970, с. 190.

Когато вече е готово 
едно пътуване

Когато вече е готово едно пътуване 
и стаята очаква празни дни, 
най-колебливата от мислите може да те върне…

И ти отново си на недокосваната суша, 
позната котва хвърлят вещите в сърцето; 
забавят се движенията утринни.

А тихо плаче във спокойните коси пътуването –
вятърът догонва корабите, 
тръгнали на път.

 Септември, кн. 9/1970, с. 191.

Ранни стихотворения 1966–1970

Федя Филкова в XI клас
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Проведеният на 3 и 9 октомври 2014 г. разговор с Федя 
Филкова беше публикуван на фрагменти в бр. 4/2015 г.  
на ЛВ под заглавие „Приятелства и предателства, 
любови и отрови“. В него на фокус беше досието на 
поетесата, водено в комунистическата Държавна 
сигурност между 1985 и 1987 г. като ДОП „Лисица“. 
При публикацията на разговора, заради огромния му 
обем, се наложи да бъдат съкратени няколко блока от 
въпроси и отговори.Сега ги представяме за първи път 
в техния автентичен, но неизбежно фрагментарен 
вид – отломки от по-голям разговор, между които не 
винаги има връзка. Но откровеното и чисто говорене 
на Федя Филкова си струва да бъде четено, дори на 
фрагменти. Така диалогът най-после е завършен, а 
цялостното му публикуване предстои в книга.

Какви са първите ви срещи с Държавна сигурност? 
Имам предвид още отпреди 1984 година. Например 
била сте сред преводачите на Международната 
писателска среща през 1977 година. Придружавала 
сте Михаел Шаранг и Хуго Хуперт… Как усещахте 
присъствието на ДС на този форум?
Това беше първата международна писателска среща. 
Бяха заявили, че ще дойдат много изявени писатели 
от цял свят. Имах голямо желание да присъствам и 
кандидатствах за преводач. За жалост, останах си с 
преводачество само на първата среща. На следващите 
не ме взеха. През 1977 г. забелязах, че Държавна 
сигурност присъстваше много плътно на срещата. 
Това беше официално държавно мероприятие, в което 
бяха ангажирани всички български културни и не само 
културни институции. Бях прикрепена като преводач 
към Хуго Хуперт, който беше известен не толкова с 
творчеството си, колкото с това, че е бил секретар на 
Георги Димитров. Заради това той беше един от най-
почетните гости. Беше вече много възрастен. Може би 
рядко преживяваше такова голямо внимание към себе си, 
защото в самата Австрия не беше смятан за особено 
значим поет, и се преживяваше така, че в България 
е изгрял звездният му миг. Пристигна със съпругата 
си, която беше по-капризна и от самия него. На тази 
международна среща за пръв път се запознах с формата на 
т.нар. дамска програма, която съпътства такива форуми 
и е организирана специално за съпругите. И понеже Хуперт 
и съпругата му постоянно изказваха някакви претенции за 
битови удобства и за какво ли не, просто ме беше вбесил. 
Стана някакъв малък скандал. Не помня, той ли се оплака 
от нещо или аз от него и жена му, не знам. Заради това 
вече не ме приеха за преводач на следващите срещи.

Само заради това ли?
Нещата са двояки. Навремето четох спомените на Иля 
Еренбург с невероятен интерес – за срещите му на Запад, 
за писателските конгреси там, за много френски писатели 
и т.н. Но наскоро прочетох една малка книжка от 
Алберто Руй Санчес за Андре Жид и неговото завръщане 
от Съветския съюз. В нея става дума и за световните 
писателски конгреси за мир през 30-те години във Франция 
и Испания. Изведнъж открих каква ужасна роля е играл 
Еренбург. Сетих се и за международните писателски 
срещи в България от 70-те и 80-те години.

В Русия вече излязоха публикации на архивни 
материали, от които се вижда, че световните 
писателски конгреси за мир през 30-те години са 
изцяло организирани и финансирани от сталинската 
администрация.
Да, това е през 30-те. Но аз говоря за писателските 
срещи в София, когато Сталин вече го няма… Спомням 
си една сюрреалистична картина от първата писателска 
среща, която точно илюстрира цялото събитие – и 
комична, и трагична. Заведоха делегацията от писатели 
и преводачи край пловдивското село Куклен – извън 
селото в една черешова градина. Горещ юнски ден. Под 
дърветата са наредени много маси с бели покривки. На 
всяка маса – по две кани. В едната кана – вода с лед, в 
другата – вино. И по една огромна купа с череши. Като 
странна приказка. Никъде не се виждат хората, които 
са подредили всичко това. Сякаш масите са се появили 
изневиделица, с едно щракване на пръстите. На масите 
се разполагат писателите. Изведнъж изскача един 
фолклорен ансамбъл – само възрастни мъже, облечени в 
много дебели народни носии, нещо като аби. Играят и 
от челата им се лее такава пот! Пот като потоп. Ние 
гледаме изпод черешовите сенки. Те играят точно под 
слънцето. Беше ми толкова неудобно, че съм там, че 
преживявам всичко това. Спомням си, че за да измия част 
от неудобството си, после отидох и застанах при групата 

на тези възрастни мъже, чудех 
се как да демонстрирам някаква 

съпричастност. Срам. С това я свързвам тази писателска 
среща.

[…]

Лирическият Ви дебют в издателство „Народна 
младеж“ се бави доста. Кога предадохте първия 
вариант на ръкописа си? И как протече работата по 
него? 
Дойдох в София вече с доста публикации зад гърба 
в средношколското списание „Родна реч“. Имах 
самочувствие на млада поетеса и си мислех, че е въпрос 
на малко време докато се появи първата ми стихосбирка. 
Нещата се оказаха много по-сложни. За пръв път 
представих ръкопис в издателство „Народна младеж“, 
при редактора Димитър Стефанов, през 1973 година. 
Какво помня от тези десетина години чакане? Никакви 
конкретни разговори. Никакви конкретни искания за 
отделни стихотворения. Само общи приказки. Например 
Иван Тренев видя, че съм „под западно влияние“, обърка 
Емили Дикинсън с мъж („Знаем го ние този Дикинсън!“) 
и т.н. Цялото това невежество на посредствените 
литератори по онова време! Извинявам се, че го казвам. Но 
едва напоследък си дадох сметка, че книгата ми се появи 
чак след като беше премахната забраната за публикуване 
над Николай през 1980 година. Едва сега свързах тези неща.

Да, Вашата книга излиза две години по-късно…
Странно. Защото никога не съм усещала, че 
съжителството ми с Николай ми пречи. Много хора 
смятат, че съм била под неговата сянка. Напротив, бях 
под слънцето на Николай. Но едва сега осъзнах, че може 
би става дума за обща забрана, като изобщо не искам да 
се слагам наравно с Николай и с неговия случай, който е 
съвсем друг. 

Просто са гледали на вас като на семейство „под 
карантина“. И как точно ви възприемаха заедно?
Николай, макар и непризнат официално, беше моя силна 
житейска опора. Бранеше ме и никой не смееше да предяви 
претенции или да извърши някакви набези спрямо мен. 
Например редакторът Иван Тренев още при първата ни 
среща беше изявил желание да ме рисува. При втората ни 
среща обаче вече беше разбрал, че съм заедно с Николай, 
и ме посрещна с думите: „Не, изобщо не искам да Ви 
рисувам!“ Но цялата трагикомедия има различни лица. 
Първата ми стихосбирка излезе благодарение на писателя 
Драгомир Асенов. Той ме познаваше още от времето, 
когато беше главен редактор на списание „Родна реч“ и аз 
печатах там като ученичка. Имах прекрасно впечатление 
от него. Аз, момиче от провинцията, му изпращах 
стихотворенията си, той ми отговаряше на писмата, 
после публикуваше стиховете ми. Без да го познавам 
лично, в съзнанието ми той имаше положителен образ. 
За щастие, Драгомир Асенов се оказа решаващ фактор и 
при издаването на първата ми книга. Тогава дебютните 
стихосбирки в библиотека „Смяна“ на „Народна младеж“ 
излизаха с предговор от утвърден поет. За мен написа 
много хубави думи Блага Димитрова. Но на мен по начало 
тази практика на предговорите не ми харесваше – при 
дебюта си да бъдеш прикачен към някого друг. Моите 
уважения към Блага Димитрова – и тогава, и сега, но аз се 
отказах от нейния предговор. Това беше прецедент, но в 
суматохата след обаждането на Драгомир Асенов книгата 
ми трябваше с предговор или без предговор да излезе, 
затова от издателството нямаха време да реагират.

Блага Димитрова не се ли засегна?
Изпаднах в неловка ситуация пред нея. Тя беше направила 
жест да напише хубави думи за мен. Исках по някакъв 
начин да й се извиня. Затова публикувах написаното от нея 
за книгата ми в списание „Родна реч“.

Как все пак Ви позволиха да не включите предговор към 
книгата си?
Много исках книгата ми да излезе без връзки. Дори казвах 
на редактора ми Петко Братинов: „Ти не можеш да си 
представиш как човек може да има връзки и да не ги 
използва.“ Дори го предупреждавах: „Ще стане така, че 
ще се наложи да пуснеш книгата за печат без да си успял 
да я прочетеш“ – както и горе-долу стана. Изведнъж 
книгата толкова бързо трябваше да излезе, че никой не се 
поинтересува дали има предговор или не.

Как се вписвахте в софийския литературен пейзаж от 
70-те и 80-те години?
Вече споменах, че пристигнах в София със самочувствие, 
че ме очаква „бляскаво“ бъдеще на поетеса. Същевременно 
се сблъсках с реалностите още в кабинета „Димчо 
Дебелянов“ в Студентския дом. Наблюдавайки моите 
колеги от онова време, разбрах как се става известна 
поетеса. Осъзнах, че не искам да бъда част от т.нар. 
български поетеси. Вътрешното ми самочувствие си 
остана, но знаех, че няма никога да заприличам на други, 
които отговарят в най-общ план на представата за 
„българска поетеса“. Не искам да споменавам имена 

и детайли. Изобщо не ме болеше от това, че през 
изминалите години се лансираха разни други имена, че 
нови звезди изгряваха на небосклона и бяха обявявани 
за какво ли не. Имах свой вътрешен свят, който успях 
да запазя и до днес. Още повече, че винаги са ми били 
близки присъствията в литературата на поетеси 
като Екатерина Ненчева, като Мара Белчева… Дори 
за Екатерина Ненчева писах литературноисторически 
текст. Малко от съвременните поетеси чувствах близки.

Резонният журналистически въпрос би бил: „А как 
точно се ставаше поетеса през 70-те години?“ Но аз 
няма да го задам. Защото вероятно би трябвало да се 
споменат доста нелицеприятни неща. Ще задам един 
„по-литературен“ въпрос. Можете ли да опишете 
стъпалата, които трябва да премине един пишещ 
човек – без значение жена или мъж – за да издаде първа 
книга през 70-те години на ХХ век в България?
Никога не съм си мислила каква би била творческата 
ми съдба, ако не бях срещнала Николай. Моят случай 
е нетипичен. Пък имах и още едно поле за изява, за 
разлика от многото други млади поетеси. Като 
германистка започнах да превеждам сравнително рано 
и преводачеството ми стана още едно пространство 
за осъществяване. Ако имах само стиховете, може 
би нещата щяха да изглеждат другояче. Затова не бих 
искала да бъда житейски съдник на съдбите на поетесите 
от онова време. Но според моите наблюдения, нямаше 
случайно издадена първа книга. Почти съм убедена в това. 
Естествено, случайността винаги играе голяма роля, дори 
в тоталитарните времена. Съществуваше и известен 
художествен критерий. Наред с посредствени автори, 
бяха налагани и талантливи, поне за да се „измие срамът 
от челото“, защото доброто винаги е добро и няма как 
да бъде изцяло заличено. Но в общи линии причините да 
бъде издадена една първа книга включваха и „още нещо“, 
освен художествени качества. Пък и първите книги в 
библиотека „Смяна“ бяха около пет на година. Едва по-
късно станаха повече. Почнаха да се издават дебюти във 
Варна, Пловдив…

Тогава се забелязва тенденцията на едно 
свръхпредлагане на дебютни ръкописи, които 
удържат едно средно прилично равнище. Имам предвид 
ръкописи, демонстриращи добра стихотворна и 
литературна култура. Това е една от причините от 
1975 г. да въведат сборните книги, т.нар. „гробници“ 
или „братски могили“, в които поместват дебютите 
на „трима поети“, „петима поети“, а понякога 
на десет и повече. На Вас предлагаха ли да бъдете 
включена в подобен сборник?
Не. 

А можете ли да възстановите епизоди на натиск на 
цензурата върху стиховете Ви?
Вече казах, че се отхвърляше целият ръкопис, а не отделни 
стихотворения.

Имаше ли стихотворения от депозирания за първи  
път през 1973 г. ръкопис, които да останат в книгата, 
излязла през 1982-а?
Да, може би няколко. Но през цялото време аз сменях 
стихотворения и на практика – променях целия ръкопис. 
Както в първия вариант обаче, така и в последния нямам 
нито едно компромисно идеологическо стихотворение. 
Останах вярна на себе си. И слава Богу! Никога не съм си и 
помисляла да напиша нещо, заради което книгата да излезе.

А усещала ли сте натиск на автоцензурата? Нашепвал 
ли Ви е някакъв вътрешен глас да бъдете по-
предпазлива, когато пишете?
Възможно е. Бях напълно наясно какво може и какво не 
може. Но моята нагласа като поетеса е съвсем различна. 
Аз не съм социален автор. Не пиша политическа поезия. 
Затова може би не съм усещала автоцензура. Това не е 
смелост или нещо друго. По-скоро е свързано с характера 
на текстовете, които пиша.

Във вестник „Пулс“ през 1982 г. Атанас Натев реагира 
във Ваша защита по повод една статия на Иван 
Спасов, в която негативно е оценена първата Ви книга. 
Как възприехте тази размяна на реплики, които по 
същество изхождат от две различни представи за 
поезията?
Професор Атанас Натев беше един от най-близките ми 
хора. С него ме запозна големият българист Норберт 
Рандов – в Източен Берлин през 1976 година. Оттогава до 
преждевременната си смърт през 1998 г. професор Натев 
беше близо до мен. Изключително знаещ интелектуалец и 
много добър човек. Помагал ми е няколко пъти. Когато бях 
останала без работа, взе ме в негова работна група към 
тогавашния Комитет за култура. Освен това, харесваше 
стиховете ми и реакцията в „Пулс“ беше изцяло негова. Не 
съм го молила за това, разбира се. Пък самите две имена – 
Иван Спасов и Атанас Натев – ги делят вселени. Впрочем 

Завършване на диалога
Непубликувани фрагменти от разговор с Федя Филкова [3 и 9 октомври 2014]
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Скъпа Федичка,
Каква ценност си ти! Колко съм ти се възхищавала на 
таланта, на смелостта, на грацията, на мъдростта, 
на самообладанието, на вкуса, на изискаността и 
на справедливостта ти. Комбинация на сила и на 
толерантност в баланс. Красива, с царски облик и поза. 
Обичам те и заради любовта ти към майка ми, която 
едва ли не те считаше за по-заслужила дъщеря от 
мене… и с право. Каква опора си била за нея! На нея є се 
насълзяваха очите, само като те споменаваше – толкова 
те обичаше. Винаги беше като празник да ни гостуваш 
и да се посмеем и поплачем заедно. С тебе съм споделяла 
големи тайни, търсила съм съвети от тебе и съм ти 
имала винаги пълно доверие, че ще видиш нещата трезво 

и в истинската им светлина и ще ми дадеш разумен 
съвет. Запознахме се като колежки в издателство 
„Народна култура“ през 1984, но бързо намерихме 
близост и истинско приятелство, цели 37 години. Много 
ще ми липсваш. Само мога да се благодаря, че майка 
ми почина малко преди тебе и не преживя мъката по 
загубата ти. Остават ми като спомен 1-2 снимки, 
няколко шалчета (подаръци от огромния ти арсенал, на 
който се възхищавахме), и една огърлица. И спомени за 
незабравимите разговори и срещи, които сме имали в 
София и в Берлин. Сбогом, скъпа приятелко. Няма втора 
като тебе!

АДА МИТРАНИ

par avion

Мила Федя,
Много ми се искаше това писмо-
мейл да бъде едно от регулярните 
ни писма-мейли, в които особено 
в последната година разгорещено 
обсъждахме актуалните 
политически събития у нас, в Европа 
и света, разменяхме мъдри мисли и 
снимки, весели истории, но най-вече 
бяха пълни с много обич, истинско 
приятелство и разбирателство, 
което има между сродни души.
Не мога и не искам да повярвам, 
че няма да чуя скъпия ми глас по 
телефона: „Как сте г-жо Плугчиева? 
Добре ли сте?“. Винаги при теб 
бе грижата за другия, мисълта за 
съпричастност и готовност за 
помощ, желанието да дадеш обич и 
внимание, въпреки че ти се нуждаеше 
най-много от това в последните 
месеци.
И все такава те знам  от 15 
години. Всичко започна в далечната 
2005 г., когато ти, мила Федя, 
дойде в Берлин в посолството 
като културно аташе и започна една незабравима наша 
история не само служебна, най-вече лична, история на 
истинско приятелство с много  обич и уважение. Тогава 
г-жа Шекерлетова ми каза: „Идва един невероятен човек 
в екипа ни“. Малко е да кажа, че беше права! 
Останаха незабравими едни от най-интересните и 
успешни културни изяви на посолството  в периода 2005-
2008 г., организирани по твоя идея и инициатива. Сред 
тях блестят и все още си спомнят за тях в Германия 
и политици, и българи – срещите с български културни 
дейци, живеещи и творящи в Берлин, множество изложби 
и концерти, среща с председателя на Бундестага проф. 
д-р Ламерт в посолството, а той, както се знае, не 
беше известен с често посещение на чужди посолства. 
Своеобразният връх бе организираният в края на 2006 г.,  
главно от теб, прием с концерт в най-голямата и 
представителна зала на Червеното кметство на Берлин 
(Rotes Rathaus) по повод приемането на страната ни в 
Европейския съюз. Пред очите си ми с какъв ентусиазъм 
дойде в кабинета ми да ме информираш, че си успяла 
с огромни усилия да убедиш ръководството на града-
държава Берлин, че това е достойното място за 
отбелязване на най-важното историческо събитие от 
новата ни история.
Съвместното ни време в Берлин бе истинска незабравима 
приказка не само заради забележителните служебни 
успехи, но в личен план се открихме и това бе завинаги 
и във всичко. Мили спомени пазя от точните ти и 
навременни съвети, издаващи изискан вкус,  при избора 
на тоалети, бижута и аксесоари, от съвместните 
ни разходки и посещения на много прекрасни места, 
които предлага Берлин. За мен контактът с теб беше 
и училище и удоволствие, и обогатяване във всяко 
отношение!
Спомняш ли си, мила Федя, като трябваше да се върна 
в София през 2008 г., за да поема тежката задача 
за спасяването на еврофондовете за страната ни и 
аз не можех да не те поканя в екипа си. Имах нужда 
от твоята обща помощ, не експертен, но винаги 
мъдър и полезен съвет. Макар и за кратко, ти  беше 
многоуважаван, важен и успешен сътрудник в този боен 
екип в Министерски съвет. В  невероятното напрежение 
и динамика, при които работехме, ти приземяваше, 
балансираше разгорещените страсти, а лъчезарната ти 
усмивка даваше кураж и доверие и много оптимизъм на 
всички.
Служебните ни пътища се разделиха, но личните близки 
приятелски отношения ставаха все  по-силни и се 
изпълваха с все повече доверие и обич и с  необходимост 
от постоянен контакт, особено във времето на 
тежките удари, които ти поднесе съдбата. 
Твоята уникална инициатива, посветена на 
непрежалимия ти съпруг Николай Кънчев – „Поетичен 

Никулден“, винаги ме е изпълвала с дълбоко уважение и 
респект, с благоговение пред таланта ти на поетеса, 
но най-вече затова, че си невероятен човек, служиш на 
хората, на обществото, отдаден на това висше изкуство 
с грижа за младите таланти на България. Не съм 
специалист в поезията, но твоята, която аз познавам, 
за мен е огледало на кристално чистата ти и възвишена, 
нежна, деликатна и крехка душа. Тя  пречиства и ни прави 
по-добри, кара ни да гледаме на света с твоята обич, 
доброта, всеотдайност и безкористност.
Ето защо много ми се искаше и бях истински щастлива, 
че успях да организирам твоето и на голямата Теодора 
Димова посещение в Швейцария и по случай 24 май 
2016 г. и успяхме да направим един истински празник 
на българската книжовност в българското посолство 
в Берн. Не само поезията ти, прекрасният ти немски 
език, но и уникалният  ти начин да общуваш с публиката, 
като  я даряваше с усмивка, предразполагаше  я, 
облагородяваше я и в същото време є помагаше да се 
извиси над грубата ни материална реалност, оставиха 
трайна следа в  швейцарската и българската публика. Аз 
бях много щастлива и горда! Това беше ти, истинският 
представител на интелектуална България, много 
талантлива, фина, интелигентна, мъдра, достойна, 
благородна и много прецизна във всичко. А аз като 
посланик исках точно това да покажа на швейцарците. 
Истинският посланик на България  в този момент 
беше ти, както и винаги си била при работата си в 
посолствата на България във Виена и Берлин!
Мила Федя, историите ни бяха неизброими и всички 
те незабравими и винаги с много положителна енергия 
заредени. Независимо дали  бяха по служебни  поводи 
за организиране на държавни делегации и грандиозни и 
важни форуми или просто срещи по женски за тривиални 
битови  неща, или на чаша хубава ракия и вино, а и даже 
само на кафе, у дома или навън с наши общи приятели, 
носеха топлотата на с нищо незаменимото истинско 
приятелство. 
Сега оценявам, че има още нещо – срещите  ни все 
бяха недостатъчни, все не стигаше времето да се 
наприказваме, да се посмеем заедно, да се прегърнем, но 
винаги завършваха с невероятните ти мили думи, които 
остават да звучат в сърцето ми: „Много си Ви обичам, 
г-жо Плугчиева!“, а ти си беше харесала моя отговор: 
„Прегръдки, целувки и наздраве!“.
Всичко това беше и си остава взаимно, мила Федя! 
Дълбок поклон! Почивай в мир!

МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА

Иван Спасов е сред най-активните критици, отричащи 
поезията на Николай Кънчев. Но не само това. Не се слагам 
до Николай. Иван Спасов си беше дежурен критик. Ако 
някой трябваше да бъде ударен, той се явяваше в роля. Но 
не си спомням тази атака да съм преживяла като особена 
драма. За мен беше важно какво ми каза Александър Геров, 
а после ми го написа и в писмо. Далчев и Геров смятах за 
моите поети.

[…]

В досието Ви се споменава също за някакво спречкване 
чрез писма с Криста Волф, заради иронично отношение 
от нейна страна към българите и българското. Какво 
точно стана?
От Криста Волф преведох много книги, пет или шест. 
Започнах с „Няма място. Никъде“, която излезе на 
български през 1981 г., преди да отида да работя в 
„Народна култура“. Криста Волф беше емблема на 
ГДР-литературата, нейна рекламна марка в чужбина. 
Тя е сложен случай. Много добра писателка, която 
обаче още от младежките си години, освен че е член 
на Комунистическата партия, е била сътрудник на 
ЩАЗИ, както се установи по-късно. Бих казала, сложна и 
жестока творческа съдба. След 1989 г. онези, които бяха я 
въздигнали на пиедестал, я свалиха и обругаха по начин, по 
който не бих пожела никому.

А Вашето отношение към нея?
Когато прочетох „Няма място. Никъде“, бях поразена. 
И до ден днешен я смятам за една от най-добрите 
книги в немскоезичната проза. После Криста Волф 
написа „Касандра“, много други книги. Тя може да бъде 
разглеждана като особено ярък пример за това как 
писателят може да забрави, че е писател и да си въобрази, 
че може да надхитри истината.

Какво се случи през 80-те години, че трябваше да 
упреквате Криста Волф в специално писмо?
Малко смешна история. „Няма място. Никъде“ беше 
излязла на български и отидох в ГДР на един литературен 
курс. Още работех в „АБВ“ и реших да направя интервю 
с Криста Волф. Намерих телефонния й номер, обадих се, 
заредена с целия емоционален заряд от превода на нейната 
книга. Представях си я като независима и отзивчива 
жена. Морален стожер. Казах й по телефона, че искам да 
направя интервю с нея за един български вестник, който 
отразява нови книги и т.н. Но изведнъж отсреща чувам 
един глезен глас, който ми казва: „А, от България ли сте? 
Ами изпратете ми въпросите, не знам дали ще имам 
време, ще видим…“ Стана ми лошо. Просто не очаквах. 
По друг начин си представях авторката на „Няма място. 
Никъде“. Разбира се, бяхме различни категории. Аз – 
някаква българска преводачка, а тя – една от звездите 
на европейската литература. Все пак събрах смелост и 
изрекох следната безумна реплика: „Госпожо Волф, ако бях 
от „Зуркамп ферлаг“, щяхте да говорите с мен по съвсем 
друг начин. Съжалявам!“ И затворих телефона. После 
това не ми даваше мира, макар да знаех, че съм права – ако 
бях от някоя западна държава, тя нямаше да говори с мен 
така. Разказах за разговора на Йохан Лаабс, мой приятел и 
почтен човек, поет от ГДР. Той се оказа съсед на Криста 
Волф и всичко й препредал. И действително получих едно 
писмо от нея, в което се извиняваше за отношението си. 
После преведох още нейни книги, последната от които 
беше за Чернобил.

Това ли беше последният Ви контакт с Криста Волф?
Да… Николай постоянно ми се караше, че хабя енергията 
си в превеждането на проза, вместо да се съсредоточа и 
да се занимавам само с поезия. Затова Криста Волф в един 
момент му се оформи в нещо като дразнител. Знаете, 
че на немски „волф“ означава „вълк“. Та така, една неделя 
тъкмо дописвах предговора си към книгата на Криста 
Волф за Чернобил, у нас се случи произшествие. Пишещата 
ми машина лежеше върху плот, който беше свързан 
с библиотека, монтирана върху стената. Изведнъж 
библиотеката се откъсна и рухна. Оглушителен взрив! 
Слава Богу, успях да отскоча в ъгъла на стаята. Николай 
се втурна от другата стая – уплашен, търси ме с очи из 
купчините книги, вижда ме и изрича следната знаменита 
реплика: „Знаех си аз, че тази Криста Волф ще те изяде.“ 
(Смях) 

Какви други паметни срещи сте имала с автори зад 
граница по повод работата Ви в „Народна култура“?
Познавах много писатели от ГДР. Като започнем 
от Херман Кант, председател на писателския съюз 
и член на ЦК на ГЕСП, с когото се запознах в София 
на първата международна среща на писателите, и 
стигнем до забранените поети. Така си виждах задачата 
като преводач на ГДР-литературата – трябваше да 
познавам представители на всички кръгове – официални 
и неофициални. Имах чисто житейски приятелства с 
поети като Йохен Лаабс и Рихард Питрас, с поетеси 
като Елке Ерб и австрийката Фридерике Майрьокер… 
Получи се много хубав контакт между Николай и големия 
австрийски поет Ернст Яндл, когото аз преведох на 
български. 

Разговора води
ПЛАМЕН ДОЙНОВ

Писмо до незабравимата

Писмо  до  Федя
Федя Филкова и Меглена Плугчиева
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На 11.02.2020 
отпразнувахме  

29-ия рожден ден 
на „Литературен 

вестник“. До 
навършването на 

неговата кръгла 
годишнина ще излиза 
рубриката „Лице на 

броя“. Тук ще срещнем 
автори, читатели, 

приятели на вестника, 
които ще довършат 
по своеобразен начин 

изречението „Чета 
ЛВ…“. Защото ЛВ е 
вестникът с хиляди 

лица.

Мария Калинова: Чета ЛВ от малка

Мария Калинова

Връх живеене

За пореден път да зажънем. Тъй както сме свъсени,
сериозни и сбрани заедно, не оставяме таз песен,
захващаме я. Само човешкият глас може така да
ти завърти главата, да ни направи глупави
и честни.

Бъди нов в глупостта. И краен. Това е модерно, има дух.
Глупостта е модерният дух. Чувстваш се празен и кух,
смотан и лесен, не си кривиш душата, пееш без украси
глупостта е неизчерпаема, глупостта е
захласваща.

Индусите имат „Морето на звуците“, плисък от счупено
стъкло, „Огледалото на музиката“ и теоретична мисъл,
а на общото ни поле се събужда звук, изначален звук,
природен, и ние го садим, ние го жънем
на мала нива. 

Изпреварващ звук е туй, да знаете, ний пеем, жънем,
пощим се тук навън, в откритото, също така животните 
вдигат глави, опъват шии, напрягат жили, но мучене 
 няма,
всички сме в очакване, защото звукът
не е пристигнал.

Зажниш ли, Ружо

Над планината стърчат високи дървета, 
гнезда на свраки се виждат сред горните клони,
яли ги свраки – така проклина учителите си,
първият е учител на втория, вторият на третия,
но защо никой не каза, че такъв ще бъде изходът.

Подписът на това момче – може да пише –
наподобява разклонения на тънки заплетени корени,
да спре продавач на очила, да мери да купи, да забрави
как непознат мъж биеше съселянин
и го заплашваше с изнасилване,
на дванайсетия му рожден ден
усети нещо несправедливо остро – 
като довиждане, завинаги довиждане.

Зажниш ли – да, зажна, Ружо,
най ми е мило за кака, която остана неука,
помня я боса в тревата да маха на тираджии,
между два пътя, на три друма, а аз гол до кръста,
се криех в шумата на околовръстното и си мислех
как ще подписвам смъртни присъди,
отново народът опростя, учителите късогледи,
земята е плоска няма път за Индия.

На първия ден плажът се напълни с нечленоразделни,
на втория ден съселянинът едва-едва си върза гащите,
жените пеят песни протяжни, безмензурни,
огледай се, Ружо, става все по-бавно всичко,
започва най-бавният кошмар ти казвам.

Вечерен час 

Под земята минават къртици, червеи, мравки
и разнасят частици от мъртвите родители на племето.
Значи отдолу се разкриват следи и изчезват, 
има нещо стъпкано под този свят, премълчано – 
дано да продължаваме под набраздената кора,
колко ли умствена работа под нея.

Да се създадат тунели, да гъмжи от чернота и покорност
и най-вече така е писано: да се организира
охрана и писменост. В една бучка пръст –
кротувало светещо имаго. Надежда, че не сме
ние хората, които ще се оставят да бъдат погребани
с диващината си. Лято летувайте.
Читанка четете.

Сега всичко е много никакво, за това подсказва
паднал цвят от слива, няма кой да го измете,
спукана топка насред градина от минал сезон,
загубен препис на история, сваляна от запис.
Разпад на несвързан свят.


