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неп
Петър Чухов

Броят се издава с подкрепата на НФК

Есенен Великден
Да бъде сряда или петък
или най-много четвъртък
мъглата току-що да се е вдигнала
и слънцето да открива нови територии
за своя смях
съдбата на сянката ти
да е неизвестна
животът да гледа на теб като на еднорог
и от това
да не те боли
Още стихотворения от Петър Чухов –
на стр. 16.
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Колебания около
гражданския морал
Пламен Дойнов
Свързването на художествените творби с моралния
облик на един писател или „творец“ е винаги съмнителна
операция. Най-малкото защото често води до лесни
морализаторски заключения – и в публицистиката, и в
литературнокритическите изследвания. Разбира се, тук
не става дума дали един автор е „добър“ или „лош“ човек
във всекидневието, какъв нрав притежава, кои от десетте
Божи заповеди нарушава и т.н., а за онази система от
преплитащи се обществени и лични норми, която понякога
назоваваме с трудното за обяснение понятие „граждански
морал“. За писателя този морал се проявява в уж простичък
индивидуален избор: да отхвърля всяко насилие срещу
човека и срещу словото; да не обслужва с името и думите
си режими, които потъпкват свободата на човека и на
словото; да отстоява автономията на литературата
спрямо домогванията на политиката и произвола на пазара;
да не приема нарушаване на правилата в литературния
живот (неспазване на регламенти на конкурси и пр.); да не
извинява плагиатството под каквато и да е форма... Можем
да продължим с още по-прецизна конкретика.
Въпросът е обаче как нормите на гражданския морал се
съизмерват със стойността на творчеството на един
автор.
на стр. 2
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В центъра
на новия брой
160/Пролет
на списание
„Християнство
и култура“ е
съвременното
православно
богословие. В памет
на Черноморския
и Приморски
митрополит
Амфилохий (Радович)
е публикуван
неговият текст
Съборността на
Православието
(или Съборност, или
ирационална бездна), а рубриката „Християнство и истина“
е продължена със статиите на Владимир Цветкович
Парижката школа, Атинската школа и Американската
православна богословска диаспора и на бившия митрополит
на планината Ливан Георгий (Ходр) Християнството
в един плуралистичен свят: домостроителството на
Светия Дух. Темата „Християнство и история“ включва
анализите на Веселина Кокудева Баптизмални аспекти
на амартологичните дебати в Ранното средновековие.
Първороден или прародителски грях? и на Александър
Смочевски Нови ценни издания в областта на каноничното
право. В „Християнство и философия“ са представени
текстовете на Георги Каприев Учението за енергиите
във „Всестранното учение“ на Михаил Псел и на Стилиян
Йотов Личността според Спиноза, Пуфендорф и Лок, а
в „Християнство и политика“ – статията на Василиос
Сирос Галеновата медицина и социалната стабилност в
ранномодерна Флоренция и ислямските империи. Рубриката
„Християнство и изкуство“ е представена с текстовете
на о. Стоян Чиликов Сотириолични предпоставки
в поезията на архимандрит Серафим Алексиев и на
Антоанета Дончева Естетика на асимптотичната точка
и е продължена с богословското есе на о. Николай Петков Из
„Малка книга за малките пророци“. Броят е илюстриран с
картини на Петя Константинова.

Книга
на Петър Горянски
Петър Горянски.
„Окованата съвест. Басни,
критика, публицистика.
1945–1949“. Съст.
П. Дойнов. Колекция
„Неиздадените“ – Книга
осма. „Кралица Маб“.
Департамент „Нова
българистика“ на НБУ.

Двестагодишнината от рождението на Георги Раковски
е водещата тема в новия брой 04 на сп. „Култура“. За
„неистовий Раковски“ във всичките му превъплъщения –
революционер, писател и дипломат, деятел на църковната
независимост и борец срещу насилственото обезлюдяване
на България от страна на Русия – може да прочетете в
интервюто с проф. Надя Данова, а проф. Николай Аретов
прави прочит на поемата „Горски пътник“ като един от
възлите в националната митология. И още – в броя можете
да прочетете Дневника на Раковски за придвижването на
четата му (18 юни – 8 август 1854 г.), както и разговор
с колекционера Александър Алексиев за новоткрития
ръкопис на Раковски „Падения Болгарий“. В броя може да
прочетете разговори с Марио Варгас Льоса за „крехката
свобода“ и с Алайда Асман за „преоткриването на нацията“,
както и есето на полския мислител отец Юзеф Тишнер
„Умирането на Иисус“. И още: интервюта с Маргарете
фон Трота и Радослав Спасов, както и разговор с проф.
Благовест Златанов за рецепцията на „Сянката на
Балкана“. Освен това – „Шекспирови вариации“ от Анелия
Янева и разговор със Здрава Каменова, кореспонденция
на Жанина Драгостинова от Берлинале 2021, разговор
с кинорежисьорите Камен Калев и Димитър Радев.
Фотографиите в броя са на Константин Вълков, а разказът
в „под линия“ е на Михаил Вешим.
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Колебания около...
от стр. 1
Буферното време между Царството и Народната
република ни дава доста примери, които днес ни изправят
пред сериозни литературноисторически колебания. През
1945/1947 г. масата писатели декларират вярност към
управляващите от Отечествения фронт, а десетки от
тях са доказани поети и белетристи – тогавашни класици и
кандидат-класици. Елин Пелин, Багряна, Никола Фурнаджиев,
Павел Вежинов и прочее имена отдават авторитета си на
все по-диктаторската власт, за да я легитимират като
„прогресивна“ и „културна“.
А „от другата страна“ на гражданския морал застават
фигури, които имат по-скоро спорни художествени
достойнства: Трифон Кунев, Йордан Ковачев, Стилиян
Чилингиров, Цвети Иванов, Петър Горянски, Христо
К. Пунев, Иван Гърчев, Никола Т. Балабанов, Паун Генов,
Страхил Стойчев, Никола Атанасов, неразгадани и до днес
псевдоними като К. Цеков, Пан. Чавдаров, Д. Космополитов,
Адриан Вероев и т.н. От страниците на опозиционната
преса те зоват да не се оправдава насилието, да се премахне
цензурата, да се зачита достойнството на човека, да се
защити автономията на литературата и на творческата
личност.
Колко от тях се помнят днес? Някои ще попитат: Защо
да се помнят? Къде са им „безсмъртните“ творби? Какво
от това, че са тревожили съвестите на своите колеги,
останали лоялни на „народната власт“? Нали не са написали
нито „Гераците“, нито „Пролетен вятър“, нито „Вечната и
святата“ или поне „Бариерата“!
Така е. Но всички те остават знакови лица и маски на
високия граждански морал в епоха, когато Пелин, Багряна,
Фурнаджиев, Вежинов и пр. жертват мисълта за свободата
на човека и на словото, за да пожертват и собственото си
писане. За Пелин е късно (умира през 1949 г.), но останалите
преживяват такова творческо пропадане през 50-те години,
че ехото от срутването се чува и днес. Защото липсата
на висок граждански морал води неизменно до художествен
колапс, до „счупване“ на почерка. Така Фурнаджиев стига до
„Велики дни“, Багряна до „Три звезди“, а Вежинов до „Втора
рота“, „Сухата равнина“ и нататък. Нали помним поне
заглавията на тези книги?
Затова ще повторя имената на другите автори, които
не помним: Трифон Кунев, Йордан Ковачев,
Стилиян Чилингиров, Цвети Иванов,
Петър Горянски, Христо К. Пунев, Иван
Гърчев, Никола Т. Балабанов, Паун Генов,
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Страхил Стойчев, Никола Атанасов, но ще добавя и други
(не опозиционери, но ярки алтернативни фигури) като
Константин Петканов, Константин Константинов, Малчо
Николов, Георги Томалевски, Димитър Спространов – все
автори, които публично оповестяват своето другомислие,
съзнавайки, че няма да се харесат на задаващата се
диктатура. Почти всички в перспектива ги очаква затвор
или изселване, изолация и забрава. Сред тях няма „класици“.
Но техният пример в публицистиката и критиката,
в отстояването на гражданския морал е достатъчно
основание да бъдат въведени отново – през вратата
на литературната история – в пространството на
съвременната българска литература.
*
А ако се огледаме днес?
Виждаме ли подобни случаи? Върхове на интелектуална
доблест? Моменти на художествено пропадане след
направени граждански и етически компромиси?
Може би не толкова драстични. Но ще останем ли
нащрек към всяко наемническо поведение на писател или
„творец“, който обслужва с името си или дори с „невинни“
публични прояви антилитературни каузи? Как гледаме на
включването на интелектуалци в предизборни листи на
партии, предлагащи политики срещу справедливостта
и гражданските свободи? Ще бъдем ли безразлични към
очевидната корист в езиковото поведение на личности,
които осребряват авторитета си, отдавайки го „под наем“
на властта или на устремили се към властта играчи, готови
да жертват свободата на словото и достойнството на
човека?
Тези въпроси тежат и днес.
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Книга с разкази
от Боян Биолчев на полски
На полски език излезе „Blizna“
(„Белег“) – книга с избрани
разкази от Боян Биолчев в превод
на един от най-реномираните
полски българисти Войчех
Галонзка и с илюстрации на Греди
Асса. Изданието се появява в
поредицата „Малка библиотека
на българската литература“.

Под печат е книга,
която съдържа басни,
публицистични и критически
текстове от Петър
Горянски (1911–1990),
създавани между 1945 и
1949 г., голямата част от
които са отпечатани в
опозиционния социалдемократически вестник „Свободен
народ“, орган на БРСДП (обединена), а друга по-малка част
остават в архива на автора – непубликувани. Изцяло е
възпроизведена книгата „Митинг“ (1947), съдържаща 27
басни, а всички останали текстове – още 29 басни и 113
статии, рецензии, антрефилета и бележки – се появяват за
първи път в книга. Детайлно е представено опозиционното
творчество на поета, на литературния критик и
журналист Петър Горянски в буферното време между
Царството и Народната република.
*
Петър Горянски (псевдоним на Петър Николов Матеев)
е роден на 5 януари 1911 г. по нов стил в село Енимахле
(дн. Люлин), Ямболско. Завършва право в Софийския
университет през 1934 г. Още като студент става
сътрудник на литературни и културни периодични издания,
сред които вестниците „Глобус“, „Мисъл“, „Заря“, „Дъга“,
„Литературен свят“ и др. По-късно става уредник и
редактор във вестник „Литературен глас“ и в списание
„Завети“. Очертава се като един от най-активните
литературни критици и журналисти през 30-те години на
ХХ век.
Приет е в Съюза на българските писатели на 14 февруари
1939 г. През 1940 г. подписва и сам участва в събирането
на подписи под изготвения от Григор Чешмеджиев
протест на писатели в защита на българските евреи. От
лятото на 1941 г. е назначен за драматург на създадения от
българската държава Скопски народен театър.
След преврата от 9 септември 1944 г. е сред 29-те
членове на Съюза на българските писатели, изключени
от организацията „за фашистка дейност“. Арестуван,
но през януари 1945 г. е освободен, без да бъде съден от
Народния съд. Между есента на 1945 и пролетта на 1947
работи като литературен редактор на опозиционния
социалдемократически вестник „Свободен народ“. След
разгрома на опозицията през 1948 г. е изселен от София в
гара Роман, Врачанско, където живее до септември
1954 г. След завръщането си в столицата става общ
работник в Окръжно пътно управление, а по-късно –
драматург в Театър „Трудов фронт“ и във военния театър
(1968–1972), където се пенсионира. Членството му в СБП е
възстановено през април 1966 г.
Петър Горянски е автор на книгите с поезия „Момичето,
което беше сън“ (1938, награда на Съюза на българските
писатели), „Песен в ливадите“ (1940, премия на БАН)
и „Затъмнена пролет“ (1942, премия на Задругата
на писателите-историци), на книгите с поеми за
деца „Дървените яйца“ (1938) и „Врагове“ (1939), на
историческите новели „Месемврия“ (1933) и „Законите на
хана“ (1933). Публикува две книги с критически статии и
портрети: „Бунтът на масите в българския роман“ (1933) и
„Вдъхновени жени“ (1936). През 1947 г. отпечатва книгата с
басни „Митинг“.
По повод 60-годишнината му излиза книгата с избрани
стихотворения и поеми „Лирика“ (1971). Създава и
три мемоарни книги: „Дни без залези“ (1981), „Когато
светлините не гаснат“ (1984) и „Очи в очи“ (1990).
Умира на 29 януари 1990 г. След смъртта му до днес нищо
от творчеството му не е публикувано в ново издание.
*
В книгата творчеството на Петър Горянски от
1945/1949 г. е подредено в две части. Първата част
представя басните на поета, а втората – публицистиката
и критиката му, създавани през 1945/1947 г. на страниците
на в. „Свободен народ“, както и един по-специфичен
дял, включващ кратки полемични текстове предимно
от редакционната рубрика „Престрелки“ в „Свободен
народ“, маркиран в традициите на текстологията като
„Dubia“, т.е. съдържащ текстове със съмнително, спорно
авторство. Все пак подбраните заглавия, след направени
сравнения и анализи, се отнасят с голямо основание към П.
Горянски.
Из думите на съставителя
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Когато феята издава книги
Разговор с Мариана и Николай Аретови от „Кралица Маб“
„Кралица Маб“ e амбициозно малко издателство,
основано през 1992 г., член на Асоциация „Българска
книга“. Публикува книги с различна насоченост:
литературна критика и хуманитаристика от
български и чужди автори; художествена литература
и мемоаристика; приказки от цял свят, обединени
в поредицата „Избрано“; практическа психология;
окултна литература; кулинарни книги. Печелило е
конкурси на Центъра за изкуства „Сорос“, Фондация
„Отворено общество“ и Националния център за
книгата към Министерството на културата. По
отделни проекти то си партнира с Нов български
университет, Университетско издателство
„Св. Климент Охридски“, Deutscher Akademischer
Austauschdienst, Institut Français, Book Program – Embassy
of the U.S.A., Central and East European Books Project,
Instituto Camoes, Canadian Council of Arts и др.
През 1998 г. Съюзът на преводачите в България
награди издателството с грамота „за последователно
и високопрофесионално представяне на книги,
посветени на историята и теорията на превода“.
През 2013 г. Националната награда „Хр. Г. Данов“
за хуманитаристика бе присъдена на издателство
„Кралица Маб“ – за сборника „Емоционалното
съдържание на българската национална идентичност:
исторически корени и съвременни измерения“. През
2018 г. Асоциация „Българска книга“ присъди наградата
„Златен лъв“ на издателството и на Департамент
„Нова българистика“ на НБУ за поредицата
„Литературата на НРБ: история и теория“. Книги
и автори на издателството са получавали найпрестижните награди в България.
Разговаряме със собствениците издатели Мариана и
Николай Аретови на 25 април 2021 г.
След година ще отбележим 30 години от създаването
на издателство „Кралица Маб“. Това е доста време
за културната история и особено за историята на
издателското дело. Заслужаваха ли си усилията?
М. А.: Мисля, че си заслужаваха.
Н. А.: Да, въпреки ядовете и тежките моменти. Понякога
се успокоявам, като си казвам, че немалко от шумните
първи издателства от 90-те отдавна изчезнаха. А нас ни
има, все още.
Казват, че кралица Маб е персонаж от келтските
митове, кралица на феите, която помага за раждането
на сънищата... За нея става дума в „Ромео и Жулиета“
на Шекспир. Защо кръстихте издателството на
такова загадъчно същество?
М. А.: Николай го предложи и много го харесах – от монолога
на Меркуцио от „Ромео и Жулиета“ на великия Шекспир.
Н. А.: Хрумката, мисля, бе моя. Освен че обичам феята
Кралица Маб, особено в Шекспировия вариант, нейното
име, с леко разместване, съвпада с инициалите на Мариана
Борисова Аретова.
Може ли малко статистика... Колко заглавия на
книги издадохте след 1992 година до днес? Броите ли и
поредиците?
М. А.: Доста са. Особено първите години, когато много
повече се четеше.
Н. А.: Над 200, като самостоятелни издания и в поредици.
Като стана дума за поредици, какво значение имат за
организирането на редакционната политика на вашето
издателство?
М. А.: Николай ще отговори изчерпателно.
Н. А.: Отначало се опитвахме всичко, което публикуваме,
да е включено в поредица, дори в началото поредиците
имаха нещо като мото. В началото беше и амбициозното
начинание да публикуваме (а и да подтикнем подбрани
автори към приготвяне) на книги, посветени на рецепцията
на чуждите литератури в България – Владимир Трендафилов
за англоезичната, Христо Манолакев за руската, Надежда
Андреева за немската.

Мариана и Николай Аретови
в „Перото“, 2017

читателите на ЛВ си представят книги с критика
и хуманитаристика. Но всъщност не е съвсем така.
Публикувате не малко заглавия с художествена
литература (поезия и романи), мемоаристика,
приказки, та дори и практическа психология, окултна
литература... А напоследък и кулинарни книги. Как
балансирате в това разнообразие?
М. А.: Преминаването от един тип литература
към друг е нещото, което ми доставя удоволствие.
Обичам приказките, които с удоволствие четях на вече
порасналите ни деца, и реших, че в този момент пазарът
се нуждае от такъв тип приказки – повече текст и без
илюстрации, за баби, които да четат на внуците си.
Много се радвах, когато на панаирите на книгата идваха
при мен баби с внуците си и питаха кои ще са следващите
приказки. Кулинарните книги ги почнахме, защото тогава
пазарът ги търсеше много и бяха успешни. Правехме ги с
удоволствие. Интуицията ни подсказваше какво да изберем
и да предложим на пазара. За книгите на Петър Дънов стана
случайно, срещнахме се с един много чист и добър човек –
бай Христо Дочев от Димитровград, и той ни предложи две
книги, които и до днес се продават добре.
Н. А.: За мен преминаването от един тип литература
към друг е нещо, което не само разнообразява работата,
но и стимулира, импулсира. Нерядко подхвърлям на
студентите, че литераторът (и особено преводачът)
трябва да има максимално широк читателски поглед.
Но и не само това. Опитваме се да се съобразяваме
с пазара. Включително и да се отказваме от неща,
които харесваме. С голямо удоволствие подготвяхме
сборници с приказки, главно народни, от целия свят. С
не по-малко удоволствие и двамата работехме върху
кулинарните книги. Но широкото разпространение на
богато илюстровани издания и кулинарни книги на модни
автори, широко рекламирани в медиите, ни стъписа и
се отказахме. Остана само блогът на Мариана. Не без
носталгия си спомням за времето, когато се потапяхме в
приказките и кулинарните рецепти.
Имате ли някакви водещи принципи във вашата
издателска дейност, на които държите и които на
никаква цена не бихте пренебрегнали?
М. А.: Държим на стойностни автори, които да
популяризираме и които са били пренебрегвани под една или
друга форма.
Н. А.: Труден и коварен въпрос. На него мнозина
отговарят патетично. Опитваме се да се държим на
повърхността, ще рече – голямата част от изданията
да не са на минус. След това идват амбициите да се
представя качествена хуманитаристика и литература.
За нас са особено важни и по-цялостните издания
на автори, познати частично на публиката – Васил
Попович, Асен Христофоров, както и на творби,
изпадали в немилост – Владимир Полянов, Трифон
Кунев, Веселин Тачев. При тях има текстове от архиви,
стремим се да ги допълваме с цялостно представяне на
автора.

Какво се крие зад вашия публичен образ на малко
фамилно издателство? Какво означава изобщо този
етикет?
М. А.: Много малко, бутиково, симпатично издателство – с
много труд зад него.
Н. А.: Най-малкото – съвсем точен си е етикетът.
Всъщност винаги сме били само двамата, това, с което
не можем да се справим сами, възлагаме на външни
изпълнители, по-правилно приятели. Така
е с проектите за корици и поддържането
на техниката, със счетоводството, май
това е. И разбира се, печата – нямаме наша
печатница.
Когато се изрече на глас името на
издателството ви, вероятно мнозина от

Жеравна, 2017

Будва, 2017

Кои са онези „жалони“ (книги или събития) във вашата
работа през годините, които всъщност очертават найважните моменти от историята на „Кралица Маб“?
М. А.: Всички са стойностни.
Н. А.: Гордеем се, че сме българските издатели на Едуард
Саид, а и на Питър Бърк, Антъни Смит, Маргарет
Макмилан, Ан-Мари Тиес и други световни автори.
Колебая се къде да сложа ценната книга на българския
автор Юри Стоянов, публикувана в превод от английски.
Освен наложените съвременни български изследователи
(Надежда Андреева, Инна Пелева, Рая Заимова, Михаил
Неделчев, Пламен Дойнов), радваме се и на авторите, които
дебютираха при нас (Николай Папучиев, Ралица Люцканова,
Николета Пътова, Анна Алексиева, Вероника Якимова),
първите от тях (Вл. Трендафилов, Хр. Манолакев) вече са
наложени имена.
А имате ли някоя емблематична грешка в работата си,
която никога не бихте искали да повторите?
М. А.: Имаме, разбира се – най-вече аз, като отговорник
повече по техническата част на изработката на книгите,
като печат, корици… Та правя корицата на Владимир
Трендафилов (близък приятел) с голямо внимание, излиза
книгата и заглавието на корицата е различно от това на
титулната страница. Благодаря на Владо, прие го с лека
закачка, но на мен ми беше голям срам и стрес.
Н. А.: Несъмнено. И тук сигурно мненията ни няма да
съвпаднат. Имах резерви към една-две, май дори три
авторски детски книги, предложени от Мариана, но не се
противопоставих категорично, публикувахме ги и си ги
отчитаме като грешки. Вероятно повече са книгите, за
които аз се наложих, като вярвах, че не само са значими, но
ще имат и търговски успех. Не се оказах прав.
Натрупахте опит в издаването и на български, и на
чужди писатели и изследователи. Какви са разликите
в работата с български автори, от една страна, и с
чуждоезични, от друга? Кои са по-капризни?
М. А.: Тук трябва да благодаря на Николай за подбора и
връзките с авторите, но Раймонд Детрез, особено много
ни е помагал, включително и сега при новата книга, която
работят с Николай, за което сме му много благодарни.
Н. А.: Опасно е да се генерализира. При чуждите автори
обикновено връзката е през техните агенти, които по
правило се интересуват от хонорари, проценти и срокове.
Много исках да се свържа с Ед. Саид, но той ме насочи
към свой асистент. Идеята ми за предговор на автора за
българските читатели остана нереализирана. Някои чужди
автори дори са ни помагали при договарянето на по-изгодни
за нас условия. Така направи Лари Улф, за което сме му
благодарни. Благодарни сме му и затова, че се съгласи да
се обърне към българската публика. Други са се отказвали
от хонорар, имам предвид Р. Детрез, доколкото той
въобще е чужд. При българските автори сме имали случаи
и на разбрани, и на по-претенциозни хора. Но значителна
част от тях са приятели или относително постоянни
сътрудници. Определено предпочитаме да
работим с познати хора, с които по-лесно се
преодоляват разногласията.
Известно е, че повече от десетилетие
си сътрудничите с департамент „Нова
българистика“ на НБУ в издаването и
разпространението на техни научни
и документални книги по програмата
„Литературата на Народна република
България“. Какво е определящото в това
сътрудничество?
М. А.: Разбира се, че ценим това
сътрудничество, въпреки трудностите,
с които аз се сблъсквам при
разпространението, но
пък не отричам, че това са
стойностни книги, които
трябва да ги има на пазара.
на стр. 4
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Ирина Генова.
„Българската
перспектива към
художествената
култура отвъд
Желязната завеса
през 1960-те години.
Погледът към
Франция“. Изд. НБУ,
С., 2021, 208 с., 15 лв.
Може би най-вещият познавач на българския
художествен модернизъм у нас в новата си
монография проследява взаимодействията
и прекъсванията в контактите между
българското и френското изкуство през
60-те. Стреми се да отговори какво
се губи и какво се набавя по пътя на
художествения трансфер, как така при
„превода“ на една художествена култура не
толкова се допускат грешки, колкото се
спестяват неудобни думи и артефакти. В
специфичен модус на криворазбирането се
превръща понятието „реализъм“, разроено
обаче в „реализми“ – западни и източни. И
тъкмо тук – при своя износ – българското
изкуство от 60-те срамежливо пропуска
в термина „социалистически реализъм“
определението „социалистически“, за да
наблегне на принципа на „народността“ –
нещо като (социалистически) етнореализъм...
Екзотиката на непреводимия комунизъм,
която обаче няма как да заглуши у себе си
живия и до днес копнеж за „признание на
Запад“.

Синклер Маккей.
„Дрезден 1945 г. –
Огънят и
тъмнината“. Прев.
Елена Филипова. Изд.
„Изток-Запад“, С.,
2021, 416 с., 22,90 лв.
Показно (микро)историческо изследване,
посветено на бомбардировката на Дрезден,
извършена през февруари 1945 г.
от англо-американската авиация, след
получено съветско съгласие. Перфектната
интердисциплинарна методология съдържа
смяна на далечни и близки планове на
представяне, геополитически анализи, военностратегически аспекти и биографични
подходи. Привлечени са огромен брой
документи и свидетели, за да се разгърне
продължаващо събитие – преди, по време
и след бомбардировката – епизод от
войната, в който нито един персонаж не
е „положителен“. Виждаме как може да
бъде разказан един огнен ад, погълнал над
25 000 души – като се надникне далече
отвъд пламъците и черните ями и се викат
имената и гласовете на хората. Така се пише
историята на един град. В нея той е като
човек, но и като Бог, който живее, умира и
възкръсва.

Христо Капитанов.
„Българските
писатели за
македонската свобода“.
Изд. „Еделвайс“, С.,
2021, 110 с., 10 лв.
Още едно ново издание на стара книга.
Първото се появява през 1942 г., когато
Обединена България илюзорно се е сбъднала.
Христо Капитанов, който повече е известен
като добруджански журналист и деец,
представя 12 български писатели, посветили
паметни страници на Македония и идеята
за свободата є. След 9 септември 1944 г.
е обявен за „великобългарски шовинист“,
изключен от Съюза на писателите. До
смъртта му през 1971 г. не позволяват да
бъдат издадени нови негови
книги. Днес се завръща в
преиздания.
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Напред към природата!
„Бавни планини“ на Михаил Калдъръмов
прочетох бързо, на един дъх. По-късно
я препрочетох със същата жажда
за интересна литература. Защото
неголямата по обем поредна стихосбирка
на автора е написана от един
истински поет,
написана е от сърце и
душа, което се усеща
още при първото
докосване до словото.
Обичам такива
поети – вдъхновени
и вдъхновяващи,
които владеят
поетичния български
език и майсторски се
вслушват във всяка
една дума, докато
внимават за точния си
изказ и внушения. Трудна
е работата със словото
за човек, който си дава
сметка за това, което
прави и защо го прави, а
в тези стихотворения
на пръв поглед не се
забелязват усилията,
времето, за което са писани.
Отделните късчета сякаш
са наготово „сграбчени“ в отделни
житейски мигове – може би след дълго
съзерцание сред природата. Уловени
са в секундата, когато камъкът пада
в кладенеца, реката измършавява от
сушата, „шипковият храст танцува“
от полъха на вятъра, пчелата „придърпва
с хоботчето си броеницата на дъжда“,
свещта угасва от слънчев лъч в стария
параклис, а случващото се е или през
един ден на октомври, „когато къси са
косите на здрача“, или през пролетта,
когато глухарчето е „забравено от
вятъра“… – но това винаги е мигът,
когато поетът хваща в шепите си
стихотворението и с изящна лекота
и хармоничност го настанява върху
белия лист. Тогава природата смаяно
застива, стихотворението оживява, а
поетът все още не знае какво е направил.
В повечето стихотворения усещането
е такова, макар и да има малко творби,
по-необработени сякаш, прилични на
недоукрепени докрай къщи, но това прави
картината по-автентична. И някак поестествено природна.

„Бавни планини“, както се вижда и от
самото изключително сполучливо заглавие,
не са абстрактни бълнувания сред
природата, а добре намерени тематични
полета
сред вериги от планински
възвишения, заобиколили
ги от всички страни. В
този смисъл са и самите
творби, следвайки
вътрешна логика при
подредбата си в единна
композиция. В чисто
графичен план има и
по-дълги, и по-кратки
произведения (дори и
само от две думи),
има и по-прозаични,
с нарушен ритъм,
и по-поетични
– с вътрешни
несамоцелни рими,
има по-цветни или
само графични
участъци, има
сезони, настроения,
раждания, животи,
смърти… И
това, което
най-много ми хареса,
са чудните метафори, които като
тънка нишка преминават през цялата
стихосбирка и я изпъстрят с интересни
и точни внушения, пренасят от едно
пространство в неочаквано друго, дават є
по-богат образен изказ.
Стихотворенията на Михаил Калдъръмов
са не просто наблюдения на природни
обекти и явления, не нарисувани със слова
природни картини, или просто казано –
стихотворения за природата, не. Това са
многопластови прелиствания, изпълнени
с дълбок смисъл. Общочовешките
преживявания се движат във всеобхватни
посоки и са настроени в такава
ритмичност, която да отговаря на
търсеното внушение, на определената
тематична цялост. Липсват прекалени и
неясни усуквания върху една и съща тема
за сметка на стройни и като форма, и
като обем цялостни творби. Внушенията
са добре осмислени и на места достигат
до изненадващи с простотата и
съвършенството си форми.
Емоцията и мисълта на автора понякога
достигат до доста изненадващи
висини. Така например, ако прочетем
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Н. А.: Ценим високо това
сътрудничество, което донякъде определя
лицето ни в последните години. Много от
книгите, подготвени от Департамента,
ще останат – особено тези, които
събират малко познати текстова
от позагърбвани автори (поредицата
„Неиздадените“), или събират актуални
и по-стари наблюдения върху автори от
т.нар. „алтернативен канон“. Случвало
ми се е и да реагирам (не открито),
когато ни отъждествяват с книгите от
програмата на НБУ „Литературата на
НРБ“, все пак те не изчерпват дейността
на издателството.
Как изглежда днес отвътре
българското книгоиздаване?
М. А.: Силно – световни автори, малки
тиражи, ниски цени (заради пазара) и
появата на издателства с много пари и
съответно големи възможности.
Н. А.: Умерена облачност.
Професионализира се, излизат все повече
интересни автори, появяват се нови
жанрове. А тиражите падат. Навлизат
и големи чужди издателства, което е
сериозен проблем за малките. Големите
(наши и чужди) завладяват пазара,
медиите, наградите.

МАРИЯНА ФЪРКОВА
Михаил Калдъръмов.
„Бавни планини“. Изд.
„Жанет 45“, 2021.

кн и г и т е

Когато феята издава книги
от стр. 3

стихотворението му „Шипковият
храст и вятърът“ – център тук е един
най-обикновен и незначителен шипков
храст, банален елемент от природата.
Този зрителен образ обаче: червените
му плодове и бодлите, съживяват
творческото му въображение – плодовете
стават „червени лампички, запалени от
слънцето“, а бодлите са оприличени с
„котешки нокти“. Шипковият храст
танцува с всеки повей на вятъра, а
картината е пренарисувана поетично:
вятърът „вдигна полата на долината //
– изпопадаха цветята и пеперудите,
докато бурята всичко помита по
пътя си и го връхлита, разлюлява го до
корен“. И Михаил Калдъръмов успява
да намери една превъзходна поанта,
надскачайки традиционното и отивайки
в съвсем друга траектория, която
изстрелва в други пространствени
смислови висини: шипковият храст
„излезе целия изподран, // заприлича на
шипков храст // с тия капчици кръв по
кожата“. Това пренаписване на пейзажа,
одухотворяване и на вятъра, и на
растението, които придобиват израз
на чисто човешки взаимоотношения, са
израз на философското преосмисляне на
света, на образното мислене на автора. В
цялата стихосбирка изобилстват подобни
неочаквани поетични образи.
„Бавни планини“ е стихосбирка, написана
от един свободен по дух човек, който
е намерил и уединение, и вдъхновение, и
смисъл сред хубостите на природата. В
това време, когато цялото човечество
е изправено на нокти пред поредното
предизвикателство, определено като
„световна пандемия“, когато хората и у
нас са се затворили и изолирали, принудени
да живеят в хаос и да изпълняват само
заповеди, много от които напълно нелепи,
една подобна тънка книжка събужда
емоция и радост, дава лъч на надежда и
живот, чертае посоки и
С подкрепата
може да ни направи пона Столична
нормални и добри.
община

Какво е онова „чудо“, което би могло
решаващо да помогне на българските
издатели да публикуват по-добри и
повече книги?
М. А.: Чудото са проектите за
библиотеките; да се популяризира
четенето сред децата, учениците; да се
създаде четящо поколение, каквото беше
нашето.
Н. А.: Преди години може и да съм мислел,
че го знам. Но ми мина. Надявал съм се (и
още плахо се надявам), че когато хората се
позамогнат, интересът към книгите ще
се увеличи. Но и конкуренцията на другите
възможности за прекарване на свободното
време се засилва. При това предлаганите
некнижни възможности не са непременно
нещо лошо. Интернет сви територията
и на професионално необходимата
литература, въпреки че заглавията като
че ли нарастват. Лесно е да се критикува
тази тенденция (мнозина го правят), но не
е много честно, поне от моя гледна точка –
значителна част от литературата, която
професионално използвам, е уеб-базирана
– речници, енциклопедии, библиографии,
документи, текстове…
Как преценявате мерките в помощ
на книгата, въведени по повод
пандемичната криза? Усетихте ли
свалянето на ДДС например?

Мариана и Николай Аретови

М. А.: Нищо не усетихме, а едва ли и някой
е усетил.
Н. А.: По-скоро не. За мен исканията за
намаляването му бяха израз на един не
безвреден и не безкористен популизъм.
Разговора води
ВАСИЛ ГАНЕВ

ю б и л е е н
Виргиния Захариева

в е р н и с а ж
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Лицата на ЛВ
Към една едногодишна
изложба

Миглена Николчина

Мирела Иванова

Митко Новков

Михаил Неделчев

Между 12 и 25 април 2021 г.
в градинката на „Кристал“
преминаващите граждани и гости на
София можеха да видят изложбата
„Лицата на ЛВ“ – част от поредицата
„Галерии на открито“, подкрепена
от дирекция „Култура“ на Столична
община. Снимките на Франческа
Земярска, Лилия Трифонова и Йоанна
Нейкова, избрани от фоторубриката
„Лице на броя“, представиха 26 лица –
редактори и автори на
30-годишния „Литературен вестник“.
Тук публикуваме придружаващия текст
към изложбата.
„Литературен вестник“ на 30 години
не е просто кръгла годишнина или дата
в календара на 2021 г., това е знаково
събитие за цялата четяща общност.
Преди десет години ЛВ констатира
„много малко неща през последните 20
години са траели 20 години“. А днес да
го обърнем на въпрос: колко неща през
последните 30 години са траели 30 години?
На 11.02.2020 отпразнувахме 29-ия рожден
ден на ЛВ, което постави началото на
едногодишното встъпване в 30-те. Тогава
беше замислена изложбата „Лицата на
ЛВ“. Цяла година на последната страница
на вестника се появяваха снимките
на автори, читатели и приятели
на вестника, които довършваха по
своеобразен начин изречението „Чета
ЛВ…“. С изложбата днес празнуваме
не просто годишнината, а отбелязваме
толкова дългото съществуване на една
хетерогенна общност.
Знак за какво е тази изложба? Тя бележи
устояването на една идея във времето,
приемствеността и споделеното мислене.
Изложбата прави своеобразна среща на
миналото и настоящето на вестника,
показвайки малка част от хората, които
стоят зад него.
Сред извадката от 26 фотографии
виждаме лицата на действащите
редактори – Амелия Личева, Пламен
Дойнов, Ани Бурова, Камелия Спасова,
Мария Калинова и Емануил А. Видински;
както и на някои от знаковите редактори
от историята на вестника като Миглена
Николчина, Георги Господинов, Бойко
Пенчев, Йордан Ефтимов.
Вестникът обича движението и позволява
да мениш мястото си в него. Веднъж
можеш да четеш (и нищо да не разбираш),
а друг път да станеш водещ брой. Именно
тази постоянна динамика е уловена в
изложбата през участието на изявени
литературоведи като Михаил Неделчев,
Дария Карапеткова и Митко Новков,
които не се уморяват да мислят на
страниците на вестника, и съучастието
на набиращите скорост и опит като
Франческа Земярска, Лилия Трифонова,
Йоанна Нейкова, които стоят зад идеята
и осъществяването на „Лицата на ЛВ“.
Вестникът винаги е бил сцена за новата
българска литература. На неговите
страници са тръгнали четири поколения
съвременни автори – поети и прозаици,
хуманитаристи и преводачи. Изложбата
включва съвсем малка част от тях като
Мирела Иванова, Владимир Зарев, Георги
Тенев, Иван Христов, Калоян Праматаров,
Александър Байтошев, Тодорка Минева
и Яница Радева. Отвъд изложбата още
лица ще намерите на страниците на
„Литературен вестник“. Защото ЛВ е
вестникът с хилядите лица.
Нови лица и броеве винаги предстоят!
Франческа Земярска
Лилия Трифонова
Йоанна Нейкова

Стоян Михайловски.
„Книга за българския
народ“. Седмо
издание. Изд.
„Българска история“,
С., 2021, 132 с., 12 лв.
След първото си издание от 1897 г.
грандиозната сатирична поема на Стоян
Михайловски, колкото и да е подлагана
на забрава и премълчаване, постепенно
се нарежда към т.нар. „скрита класика“
– не се изучава в училище, но се помни и
преиздава, периодично влиза в режим на
засилен литературноисторически интерес.
Симптоматично повечето нови издания
се появяват в преходни моменти, в които
чрез книгата се обръща поглед „назад“ – към
наскоро приключила деспотична епоха: 1931,
1946, 1960, 1991... Днес – отново.

Александър Христов.
„До първата сянка“.
Изд. „ДАР-РХ“, Велико
Търново, 2021, 72 с.
След дебютната „Крайпътна обител“
(2017) втората стихосбирка на Александър
Христов узрява в още по-концептуално
единство, изградено около образите на сенки
и привидности, на приплъзвания от видимо
към невидимо. Внимателно е укрепена
„метафизичната“ традиция, в която се
вписва книгата, чрез привличане на епиграфи
към всеки цикъл – Чеслав Милош, Юнг,
Атанас Далчев, Биньо Иванов, Георги Рупчев,
Добромир Тонев, а във встъпителното
стихотворение преминават имената на
Иван Динков и Борис Христов. Всъщност
това е пътуване до първата сянка – нещо
като връщане напред към саморазбирането
в смесица от вчерашни, днешни и утрешни
времена. Сянката е алегория и за етически
отказ от суетна самоличност – смътно
пространство, в което юнгианската
платформа е само стъпало към обогатяване на
значенията. Показателно се повтаря думата
„реч“, „речи“ – знак по-често за публична
врява и празнота, докато истинското битие
свети някъде в прегръдката между езика
и мълчанието. Каква рядкост днес! Имаме
пред себе си нова умна поезия. Не научна, не
философска, не каквато и да е – умна.

Димитър Петков.
„Политическите
процеси в Разград
(септември 1944 –
януари 1959 г.). Една
микроистория“. Изд.
„Сиела“, С., 2021,
396 с., 25 лв.
Отдавна трябваше да има поне по едно
пространно изследване за работата на всеки
състав на Народния съд – и за централните,
и за другите по места. Вместо това, те
са единици. Сред тях книгата на Димитър
Петков се откроява като по-широкомащабно
изследване, представляващо политическа
история на Разград и региона между 1944
и 1959 г. Казано неформално, виждаме как
Разград става комунистически град някак
мързеливо, с подчертано нежелание, насила.
Разказът рязко надраства краеведския
хоризонт, за да съгради чрез огромни архивни
масиви и богата библиография проблемнохронологична панорама, в която, проектирани
в микроисторическа перспектива,
„изключенията потвърждават
правилата“. Така принципът
на „нормалното изключение“
(в смисъла на Е. Гренди) е
въплътен в разградския случай
съвсем нагледно.
Литературен вестник 12-18.05.2021
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Димитър Михайлов: Не понасям две неща –

Димитър Михайлов

Проф. д-р Димитър Михайлов е роден на 17 май 1956 г.
в Чирпан. Средното си образование завършва в
родния си град, а висше – българска филология – във
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и
Методий“. През 1984 г. е избран за асистент в същия
университет, където продължава да преподава и досега
българска литература. Автор е на книгите „Стоян
Михайловски“ (1994), „Класически творби в българската
литература. Анализи“ (1995, второ преработено и
допълнено издание – 2002), „Поетът Яворов“ (2012),
„Стоян Михайловски. Поетически текст и национален
контекст“ (2012), „Яворов и другите“ (2015), „Иван
Вазов. История. Поетика. Диалози“ (2016). Съставител
е на книгата на Стоян Михайловски „Бог. Религиозни
стихотворения“ (1996) – първо и единствено издание
на религиозната лирика на Михайловски, както и
на десет научни сборника. Автор е на множество
учебни помагала. През периода 2002–2006 г. е лектор по
български език и литература в Молдова. Номиниран е за
националната награда за хуманитаристика
„Христо Г. Данов“ (2016). Инициатор и заместникпредседател е на фондация „Яворов“ от нейното
основаване през 1992 г. до днес. Разговаряме с него
на 29 април 2021 г.
Над една година пандемия. Малко или много време е
това? Как се отрази на академичния и научния живот?
Как го усетихте – ти, колегите от Великотърновския
университет?
Тягостно е. От една година с колегите съм се виждал на
живо един път – през октомври 2020 г., когато обсъждахме
отчисляването на моя докторант Александър Христов.
Пак се видяхме, но вече онлайн, на неговата вътрешна
защита преди седмица. Твърде оскъдно и бедно. Иначе
другото е т.нар. „преподаване онлайн“. Не познавам
вече студентите си, те не ме познават. Дали четат
текстовете, които им изпращам, не знам. Озовахме се в
ситуация, в която никой никого не познава. Отложихме две
конференции – за Васил Попов и Ивайло Иванов – за по-добри
времена. Дай Боже да дойдат!
Иначе в личен план не се оплаквам. Добре съм. От началото
на пандемията живея в село Хотница (известно е със своя
водопад), близо до Велико Търново. Имам голям двор с
овощна градина, край него минава Бохотска река. С жена ми
и сина ми се грижим за него, обработваме го, засяваме го,
той се отблагодарява. Така че не живея съвсем статично,
имам си занимание всеки ден. И това ми дава смисъл. Сега
над селото вали кротък дъжд, напоява земята. Но ми липсва
живото присъствие в живия живот.
Когато стане дума за теб, първите определения
идват сами – прецизност и почтеност в
литературноисторическите занимания, честност и
прямота, дори проява на „чепат характер“ в научните
преценки, безспорен авторитет в яворознанието... Как
се отнасяш към тях? Приемаш ли ги?
Приемам ги, но с едно уточнение. В началото стои много
натрупване – и на литературноисторически факти, и на
контекста, в който са поставени. После е лесно. Идва
интерпретацията, анализът, заключенията.
По принцип излъчваш благост. Но защо си толкова
„остър камък“ понякога?
Не понасям две неща в живота и в
литературата. Първото е фалшивото
отношение, второто – плагиатството.
Те двете са свързани, свързва ги измамата.
За съжаление, през последните години се
натъкнах на тях.
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Да, преди време ти беше сред
т.нар. „външни членове“ на
научно жури, който реши
да не си мълчи и да обяви в
рецензията си, че е установил
плагиатство в предложената
дисертация. По-късно в
„Литературен вестник“
публикувахме това твое
становище. Съжаляваш ли, че
тогава разлая кучетата? Как
преценяваш днес поуките от
подобни казуси?
Поуката от подобен казус
за мен е морална. А иначе
резултатът е съвсем очакван
– повече не ме канят да бъда
член на жури. Изкупвам си
дързостта. Но не мога да понеса
безотговорността на някои
мои колеги, които с лека ръка
подхождат в такива случаи.
В крайна сметка моралът стои преди литературата и
литературознанието.
Друг случай. Преди година ти написа може би найкатегоричната статия, която доказваше, че т.нар.
„книга-сензация“ „Непознатият Яворов“, издадена
през януари 2020 г., всъщност съдържа текстове
фалшификати. Колко време ти трябваше, за да
стигнеш до тези изводи?
Случаят е подобен, но с много по-тежки последици. Книгата
„сензация“ „Непознатият Яворов“ на издателска къща
„Персей“ излезе в самото начало на 2020 г. Собственикът
на издателството Пламен Тотев и съставителката
на изданието доц. Милкана Бошнакова преди това се
погрижиха да осигурят огромна медийна реклама, в която се
твърдеше, че са открити неизвестни ръкописи на Яворов,
между тях се намират и три стихотворения, които
веднага трябва да влязат в училищното обучение, защото
са гениални.
Купих си книгата по време на Яворовите дни в Чирпан
и реших да проверя автентичността на публикуваните
документи. Това занимание ми отне около две седмици –
разчитане на всеки ред и всяка буква с лупа. Още в началото
в мен се вгнезди някакво съмнение, което беше потвърдено
– ръкописите са фалшификати, и то непохватно
изработени. Липсваха две основни букви от правописа,
меродавен за 1912 г. – ятовата гласна и голямата носовка
(юс). На всичко отгоре стихотворенията бяха слаби,
непохватни, неотговарящи на таланта на Яворов.
Написах краткия текст „Новооткритите“ ръкописи не са
на Яворов, те са фалшификати“ с тези и други аргументи
и я изпратих в електронното списание „LiterNet“ на
собственика на изданието Георги Чобанов, която на другия
ден излезе. Статията имаше неимоверен отзвук.
Тук ще вмъкна нещо важно и лично. Георги Чобанов е
мой студент – от първия випуск мои студенти. През
годините поддържахме отлични приятелски отношения.
Няколко пъти, докато беше преподавател във Варненския
институт за усъвършенстване на учители, съм му
гостувал като лектор, много пъти след това ме е канил
да му изпратя текст за „LiterNet“, а аз все отлагах за подобри времена. Така че „Новооткритите“ ръкописи не са
на Яворов, те са фалшификати“ е първият мой текст,
публикуван в списанието. До март 2021 г. му изпратих още
няколко текста, които той помести и последва нелепата
вест за неговата смърт от COVID 19. Българската
литература изгуби един много ценен свой ратник – светла
му памет!
Сега да се върна към случая с „новооткритите“ ръкописи
на Яворов. Ти, Пламене, след това публикува великолепната
статия „Лъже-Яворов“ в „Литературен вестник“, в която

настояваше издателят и съставителката да се извинят
и да изтеглят книгата от пазара. До края на годината,
доколкото знам, това не се случи и „Литературен вестник“
обяви изданието за антикнига на годината. Не знам и досега
изтеглено ли е изданието от пазара. Стигна се до куриозен
случай. Получих от мой студент много сериозни два анализа
на две от стихотворенията, публикувани в книгата, та
трябваше и на него да обяснявам, че те са фалшификати.
Моята статия ще се забрави, но остава, за съжаление,
лъжливото издание.
Става дума отново за морал в книгоиздаването и в
литературознанието. През последните години именно
моралът и почтеността са в дефицит. Цели се постигане
на сензация, без да се търси професионализъм.
Когато се каже „съвременно яворознание“, първите
имена, които идват на ум, са на Михаил Неделчев и
твоето. Как се случи това съдбовно обвързване с Яворов
при теб? Родният град Чирпан ли го предопредели?
Може би родният Чирпан е изиграл решаваща роля. Още
като ученик си представях как ще напиша книга за Яворов,
и то посветена на неговото стихотворение „Арменци“.
Строфите му стояха пред мене като съвършено издялани
блокове от гранит. По-късно – вече като студент – в края
на всяка учебна година трябваше да представим курсова
работа и аз всяка година пишех по нещо за Яворов.
Моите учители по Яворов и въобще по литературознание
са Михаил Неделчев и Никола Георгиев. През 1977 г. излезе
първият том от събраните съчинения на Яворов. Тогава
съм бил студент във втори курс. Не обърнах никакво
внимание на предговора на Пенчо Данчев – един казионен
предговор. Поразиха ме коментарите и бележките на
Михаил Неделчев – изключително прецизни, задълбочени,
аналитични. Това са текстовете, които са ми дали
вече професионален подтик към занимания с Яворов.
Десетилетие по-късно излезе и неговата книга „Социални
стилове, критически сюжети“, която оказа огромно
влияние не само върху мен, но и върху редица формиращи се
литературоведи. Така се случи през последните десетина и
повече години, че почитта ми към него беше скрепена и от
близко професионално и лично приятелство между нас, за
което съм му безкрайно благодарен.
Никола Георгиев открих също в студентските си години.
Поразяваха ме изключително прецизните анализи на творби
от българската литература. После излезе и неговата книга
„Анализ на лирическата творба“. Въобще студентството
се оказа твърде важно за формирането на моите
литературни вкусове и нагласи.

Сега нека те върна малко назад. Как отиде да следваш
във Великотърновския университет и как стана
литературен историк?
Завърших чирпанската гимназия „П. К. Яворов“ –
математическа паралелка, най-престижната по онова
време. Още като ученик бях абониран за „Литературен
фронт“, „Пламък“, разбира се, за „Родна реч“. Всички искаха
да стана инженер, баща ми също, за да го продължа. Само
аз не исках, подкрепи ме сестра ми и аз кандидатствах
българска филология във Великотърновския университет.
На изпита се падна темата „Образът на бореца за свобода
в творчеството на Христо Ботев, Христо Смирненски и
Никола Вапцаров“ (автор по избор). Аз писах за Смирненски.
Изкарах 3,25. Срам за цялото семейство! Цял месец чаках
резултата и накрая дойде известие, че съм приет. Огромна
радост и облекчение. Тогава курсовете бяха големи, та
някак си и аз съм се вместил. След казармата, първият
месец от студентството ми се виждаше като огромна
пустиня – нищо не разбирах. Наистина като изгубен в
пустинята. Постепенно нещата си дойдоха на мястото. Аз
обичах литературата и тази обич ми се отблагодари.
А как станах литературен историк? Това „ставане“ се
случи по-късно, но смея да твърдя, че закваската е от
студентските години. Бавно и методично извървях този
път. През втората половина на 80-те години, вече като
асистент, натрупах голям капитал –
четене, щудиране на книги и статии,
работа с конкретните литературни
текстове. И последваха първите
публикации. Първата ми книга за
Стоян Михайловски беше приета
за печат и планирана да излезе през
1990 г. в поредицата „Творчески
портрети“ на издателство
„Просвета“. Но дойде промяната и с
нея издателството закъса финансово.
Тя излезе чак през 1994 г.,
когато аз я бях надрасъл вече, та
се наложи да пиша втора книга за
Михайловски, която излезе през 2012 г.
Това са единствените книги за
Михайловски, излезли през последните
тридесетина години. Така че преди
да стана яворововед, аз бях оформен
откривател на този позабравен
Основаване на фондация „Яворов“. Чирпан, 31 май 1992 г. Поетът Димитър Данаилов,
Димитър Михайлов и Тодор Иванов

гл а с о в е т е

и м

ч у в а м е

фалша и плагиатството
и повече години, но в крайна сметка дават резултат. Поне
така мисля.

класик на българската литература, още повече че във
втората книга отделих достатъчно място на религиозния
творец, което не беше се случвало дотогава.
Можем ли да говорим за теб и твоите колеги от
80-те години на ХХ век като за отделно поколение
преподаватели и изследователи българисти?
Моето поколение се оформяше бавно през втората половина
на 80-те години на ХХ век, бих казал, че в известна степен
закъсня с първите си истински изяви поради промяната,
която настъпи през 1989 г. Тогава промяната зрееше,
настъпи „перестройката“, но всеки се колебаеше все още. И
истинските ни изяви с книги и сериозни публикации бе през
първата половина на 90-те години.
Бих могъл да говоря за поколението в моя университет –
много внимателно и бдително отгледано и отгледало се.
Ние бяхме и нещастно, и щастливо поколение. Нещастно,
защото аха да понечим да дебютираме, и дойде промяната.
Щастливо, защото имахме възможност да започнем на
чисто – без идеологически обременености, без задръжки,
дръзко и направо в целта. Спомням си публикуването на
първата ми статия във в. „Литературен фронт“ през
1990 г. „Страхът от огледалото. За отношението към
литературното ни наследство“. Тя излезе като уводна
статия на първа страница във вестника. Радост голяма
след половингодишно чакане. Среща ме на другия ден по
коридора на университета Иван Радев и ме пита: „Този
Димитър Михайлов, който е публикуван в „Литературен
фронт“, нали не сте Вие?“ „Аз съм“ – отговорих. Той каза
своето „хъм“ и отмина. Бяха сложни времена. През първите
години на 90-те на някои им се искаше всичко да остане
постарому, на нас – младите – ни се искаше промяната
веднага да стане. Не стана нито едното, нито другото.
Трябваше всеки да извърви своя път – кой напред, кой назад.
От моето поколение бих отличил Иван Станков, Виолета
Русева, Радослав Радев, Елена Налбантова, Сава Василев –
все отлични литератори, които впоследствие разгърнаха
своите възможности и дадоха принос в българското
литературознание.
Какво е характерно за това поколение в заниманията
му с литературна история? Има ли някакви
разпознаваеми характеристики?
Първо – прецизност до най-малкия детайл. Ние наследихме
от най-добрите литературоведи през 70-те и 80-те години
тази добродетел и доколкото можахме, я следвахме. Второ
– почтеност към литературния факт. Трето – непременно
търсене на контекста и вглеждане в него. И четвърто
– може би най-важното – морал в интерпретирането на
фактите и в защитаваната позиция. В най-добрите ни
публикации се получи. А това не е малко. Може да прозвучи
сега леко старомодно, но в началото не беше лесно.
Все още малцина знаят за случая със самиздатския
литературен алманах „НЛО“, издаван в броени
екземпляри през 1978/1979 г. от студенти във Велико
Търново, сред които ти играеш една от главните роли.
Тепърва ще говорим повече за това, но как сега можеш
синтетично да определиш тази акция?
Бяхме студенти в началото на трети курс, предстоеше
ни бригада. Вечерта преди заминаването бяхме на концерт
на Светослав Рихтер, след това се събрахме на тавана на
Красимир Крумов – Грец, където решихме, че ще издаваме
алманах. На другия ден заминахме на бригада, направихме
така, че всички да бъдем на едно място и по време на
бригадата се роди името „НЛО“ – неидентифицирани
литературни обекти. Кой предложи името – не помня. А и
никой не си спомня.
През октомври 1978 г. първият брой беше готов и излезе с
подзаглавие „Алманах за литература, изкуство, политика
и публицистика. Общодостъпно и независимо издание на
великотърновски студенти“. В следващите броеве от
подзаглавието отпадна думата „политика“. До април
1979 г. излязоха пет броя – всичките на пишеща машина,
в единствен екземпляр, само петият брой излезе в три
екземпляра. Разпространявахме го от ръка на ръка сред
своите състуденти. Сега се губи четвъртият брой
– вероятно потънал някъде в архивите на Държавна
сигурност или унищожен.
Това са сухите факти. Зад тях са скрити човешки съдби,
за радост – щастливи. Наложи се да спрем изданието
поради разпити в Държавна сигурност. Някои от нас бяха
привикани, разпитвани, подписахме декларация, че повече
няма да издаваме нищо. И сякаш всичко приключи. Но –
продължи. Бяхме привикани от партийната секретарка на
университета, тя ни държа дълга тирада и ни заплаши с
изключване. Чакахме да бъдем изключени, когато разбрахме,
че за нас се е застъпил лично отговорникът на Държавна
сигурност в университета, който и ни разпитва, и бяхме
помилвани. Така всичко приключи – пет броя на самиздатски
алманах с името „НЛО“, в който публикувахме поезия,
проза, публицистика, критика за литература, кино, театър
и живопис, преводи. Мисля, че това е първото и единствено
самиздатско студентско издание в България.

Димитър Михайлов
с Иван Станков и
Войчех Галонзска.
Краков, 2017

Зад него стоят имената на Красимир Крумов – Грец
(впоследствие известен филмов режисьор, писател и
теоретик на киното), Цветан С. Тодоров (автор на
великолепна книга за киното), Димитър Михайлов, Димо
Момчилов, Чавдар Генов, Любен Босилков, Стефан
Бакърджиев – Бък, Румяна Христова, Иван Радушев, Таня
Стоянова – художник на корицата и илюстрациите, и някои
други автори.
Промени ли нещо у теб този опит? Как днес
литературният историк Димитър Михайлов би
коментирал действията на студента Димитър
Михайлов от 70-те години?
Беше великолепно. Ние всички бяхме толкова млади – на по
22-23 години. И всички влюбени в изкуството и свободата.
Бяхме свободни. И различни – искахме да се докажем
въпреки системата. От сегашна гледна точка това ми
изглежда младежка работа, но тогава не беше така.
Когато дойдох в университета вече като преподавател,
всичко изглеждаше различно. На втората или третата
ми година изпитвах студенти заедно с мой преподавател,
на който след това дълги години бях асистент, и той
изведнъж каза: „Тука преди няколко години се подвизаваха
едни графомани, които издаваха един алманах“. Аз
отговорих: „Един от тези графомани бях аз“. Той замълча,
след което излезе. До края на живота си той никога повече
не повдигна тази тема. Помнеше се нашето приключение,
но не му се даваше гласност. Какви графомани сме, след
като бяхме толкова млади… Искам да кажа, че всичко се
замаза и до днес почти не се помни. А всичко тогава беше
толкова весело.
Струваха ли си усилията после в университета? Имам
предвид всичко преподадено, изследвано и написано през
90-те години и през новия век?
Разбира се, че си струваха. Имах великолепни студенти.
През годините те се променяха, но остана у мен усещането,
че най-добрите са непроменливи – все със същата страст
към знанието и откривателството. Преподавателят
се познава и по своите ученици. Мой студент е поетът
Ивайло Иванов – едно от важните имена в българската
поезия, с когото ние запазихме близки отношения до
неговата нелепа смърт преди пет години. Моя студентка
е проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева, с която
продължаваме да поддържаме великолепни отношения. До
най-младия – Александър Христов, поет, литературен
изследовател и критик – мой докторант, на когото
скоро предстои защита на дисертацията. Между тях
се нареждат имената на Димитър и Гергина Кръстеви
– доценти в Пловдивския университет, Мира Душкова
– доцент в Русенския университет. Списъкът няма да е
изчерпателен, но да си отгледал и един ученик, дава смисъл
на твоя живот, осмисля битието ти и на преподавател, и
на човек.
Изследваното и написаното след близо 37-годишна
академична кариера е неизброимо. Написах книгата
„Класически творби в българската литература. Анализи“
в две различни издания. Тя беше хит сред кандидатстудентите през 90-те години. След това издадох двете
си книги за Яворов и книгата си за Иван Вазов. Издължих
се на трима от най-значимите български класици – Вазов,
Михайловски, Яворов. Какво по-голямо удовлетворение.
Не е могъщо творчеството ми като бройка, но като
стойност мисля, че заслужава внимание. Аз пиша бавно, с
прекъсвания. Тези прекъсвания понякога продължават пет

Ако трябва да изтъкна две много ясно различими
особености в твоя подход към обектите ти на
литературноисторическо изследване, ще ги назова
така: Първо, фокус върху автентичните документи,
върху „първите издания“ на творби и книги, със
специално внимание към „първите читатели“, към
своевременните критически прочити и други реакции.
И второ, акцент върху контекста, към обкръжението
на изследвания автор, към отношенията му с други
автори и съвременници. Това само заради „школата на
Иван Радев“ ли е? Или имаш и други свои професионални
вдъхновения?
Иван Радев ме прие в катедра „Българска литература“
на Великотърновския университет през 1984 г. Беше
ръководител на катедрата и търсеше млади хора.
Аз бях първият. После дойдоха Виолета Русева, Иван
Станков, Елена Налбантова, Петър Стефанов, Сава
Василев, малко след тях – Тодор Моллов и Николай
Димитров, а по-късно и Антония Велкова-Гайдаржиева –
все професори днес. Така през 90-те години той завърши
кръга. Започнаха изпитанията. През 90-те години на ХХ
век навлизахме в нова ера и проф. Иван Радев реши, че
нашата сфера ще бъде учебната литература. Последва
десетилетие на усилен труд – излязоха десетки учебни
помагала във великотърновските издателства „Абагар“
и „Слово“ в поредиците „Малка ученическа библиотека“,
„Класиците в училище“ и др., като автори бяха точно
тези преподаватели. Иван Радев беше нашият терорист,
телефонен инквизитор и… спасител. „Хайде, не се бавете,
пишете!“ Всяка седмица трябваше да пишем нов текст.
И ние пишехме. Школата на акад. Иван Радев е незаменима.
Поне за мен. Той и Анчо Калоянов ни приеха като свои, а ние,
мисля, им се отплатихме.
За моето писане. То се базира на проверени факти и
документи. Много е простичко. И е много сложно, защото
изисква множество проверки, цялостно разследване
понякога – от биографията на автора до най-дребния
детайл. Разследването на литературните факти е моята
стихия.
Какво не достига на българското литературознание
днес?
Глобалност, съсредоточаване върху важни автори и
проблеми на българската литература. Някак на дребно
вървят нещата.
А какво му е в повече?
В повече идват незначителните автори, които се
обговарят с апломб, сякаш са световни писатели.
Какво да очакваме в следващите месеци – нещо, в което
си замесен като автор, съставител или редактор?
Под моя редакция до броени дни ще излезе четвъртата
стихосбирка на Димитър Пейчев „Стъпки по земята“
– поет и художник от Кишинев, Молдова. Бесарабски
българин, който е съхранил своята българска идентичност
и пише на български език. Запознахме се през 2003 г., когато
бях лектор там, и вече близо 20 години поддържаме близки
отношения. В България издадох три негови стихосбирки.
Подготвям една книга „В класиката“, в която влизат
мои статии и студии, публикувани през последните 30
години в разни сборници, вестници, списания. В по-далечно
бъдеще – книга със заглавие „Яворов“, която ще побере
двете ми книги за Яворов и още 15 нови текста, писани през
последните години.
Има ли някоя специална литературноисторическа
задача, която би искал да решиш, но знаеш, че няма
да успееш? Или всичко, към което се стремиш, е
постижимо?
Моята мечта е да напиша книга за Иван Динков. Пиша
я постепенно, на пресекулки, вече 20 години, но все не
достигам до края. Дано да успея. Иван Динков е поетът,
който ми даде криле през втората половина на 80-те
години на ХХ век. Приятелството ни продължи до
неговата смърт. На него дължа много – като гражданска
позиция, морал и вкус към литературата. Дано да успея да
напиша тази книга. А иначе в оценъчен план – според мен
Иван Динков е един от най-важните автори от втората
половина на ХХ век.
Другият поет, който ми е дал много, е Борис Христов –
отново учител по гражданско поведение. Така се случиха
при мене нещата, че заедно с литературоведи, в моето
школуване в литературата се намесиха решително и тези
двама поети.
Разговора води
ПЛАМЕН ДОЙНОВ
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Ние, наследниците на осем истории
„Наследство – пиеси
без хора“, театрална
инсталация на Щефан
Кеги и Доминик Юбер

„Наследство – пиеси без хора“
Продукция на Театър Види – Лозана, Швейцария &
Римини Протокол – Германия. Концепция Щефан Кеги и
Доминик Юбер, текст Щефан Кеги, сценография Доминик
Юбер, видео Бруно Девил, драматургия Катя Хагедорн,
асистенти Магали Тосато, Дебора Хеле,
асистент-сценограф Клио Ван Аерде, Марине Бросе,
техническа концепция и конструкция Театър Види,
Лозана. Премиера 2016 г.
Филм за театралната инсталация на Щефан Кеги и
Доминик Юбер, излъчен на Дигиталния портал Via Fest,
23-26.04.2021
Продукцията на Театър Види, Лозана е съсредоточена
върху това да изрази неизвестното в уравнението
на човека, а именно какво оставя той след себе си в
живота на живите. Интересното е, че разсъжденията
за това са безбройни, но общовалидно разбиране няма.
Театър „Римини Протокол“ ни среща с първото
стъпало, откъдето би трябвало да бъде началото на
тези разсъждения – граничната бразда между живота и
смъртта.
Щефан Кеги (режисьор) и Доминик Юбер (сценограф),
заедно с Бруно Девил (кинорежисьор) и Катя Хагедорн
(драматург) пресъздават историята на осем души,
които грижливо са избрали да преминат браздата
на живота съзнателно, подготвяйки се за това
предварително. Организаторите на представлението
създават осем отделни стаи, всяка от които посветена
на отделен човек с единствен вход/изход към общото
преддверие, наречено живот. Преди да станеш част от
историята на хората, търпеливо трябва да изчакаш в
чакалнята, която силно наподобява тази от пиесата на
Ерик-Емануел Шмит („Хотел между тоя и оня свят“).
Създава се усещане за безвремие, безличие, докато над
главата ти интерактивната карта на кълбото спокойно
отброява смъртността по целия свят, на живо – World
Deaths Simulator In real-time.
Всяка една стая е в контраст с безхарактерността
на преддверието. В отделните помещения се усеща
енергията на личността, за която разказва стаята.
Начинът, по който е подредена, предметите, с
които е обзаведена и не на последно място гласът
– първоизточникът на историята, всичко това
говори за човека и по-конкретно – за неговото
отсъствие. „Наследство – пиеси без хора“ създава
парадокса на театралния феномен. Ние като зрители
наблюдаваме всички театрални изразни компоненти
да работят заедно с малката подробност, че
първият, фундаменталният такъв – актьорът
липсва от цялото. Човешкото присъствие е изразено
единствено посредством глас. Интересното е, че
въпреки отсъствието на телесното в отделните стаи
организаторите са успели да достигнат усещането
за театралност. Да предадат емоцията на човека,
обитавал това пространство, докосвал се до тези
вещи. Неговото присъствие се изразява чрез снимки,
чрез работата му през годините, чрез каузата му. Осем
отделни стаи – осем отделни истории на отсъствието,
които вече няма кой да ви разкаже.
Nadine Gros – стаята на дамата е малка кабаретна
сцена. Нейното присъствие е изразено в пространствено
отношение. На сцената има малък стол, а върху него куп
сгънати дрехи. Глас, затъмнение. Един от прожекторите
огрява в кръг нищото на сцената, следи невидимия силует
на дамата, докато тя пее.
Jeanne Bellengi – стая, наподобяваща хол с кръгла
маса, върху която са разпилени множество снимки и
няколко будилника. Часовниците отмерват времето на
присъстващите и самите те са дело на дамата, работила
във фабрика за будилници. Секундарникът свързва
миналото на Джейн с наблюдаващите стаята є.
Michael Schwery – мазето на бивш парашутист.
Ако досега във всички стаи се седеше, в мазето
динамиката на екстремните скокове е изразена чрез
правостоящите зрители, които са стъпили върху екран.
Пространството на мазето е разбито от пейзажните
кадри, пречупени през очите на парашутиста. Видеото
счупва стените на подземието и пренася зрителите
в парашутен полет, навели надолу глава, наблюдаващи
екрана.
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Alexandre Bergerioux – таванска спалня. През екрана
на телевизора ставаме свидетели на обръщението на
практикуващ рибар към дъщеря си, чиито плувки и ръчно
направени кукички за риболов са подредени в нощното му
шкафче. Интимното пространство на спалнята създава
уют, размиващ се в кадрите и звуците от плитчините
на водата. Личното послание и снимките на шкафчетата
създават илюзията, че заедно със зрителите дъщерята
на рибаря също наблюдава посланието му.
Annemarie & Gunther Wolfarth – офисът на фамилия
Волфарт. Пространството е безлично, някак
официално, за разлика от историята на двамата тогава
млади граждани на нацистка Германия. Разкаяни от
собствената си слепота, приканват хората да мислят
критично, да изразяват характера си. Обръщението им е:
„Хора на бъдещето, недейте да вярвате на идеологии.“
Gabriele Von Brochowski – складът на фондацията є.
Еврейка, побрала целия си живот в няколко кашона и една
мечта – да помага на черния континент. Чрез историята
є и всичките вещи в кашоните є разбираш, че след себе си
Габриел е оставила своята същност, която продължава
дейността си до днес.
Celal Tayip – пространството на този човек те въвлича
веднага в неговата духовна и религиозна нагласа за
света. Килимите, локумът, традицията да се събуеш
предварително. Келал сам подготвя смъртта си с цел в
този сън да се чувства удобно.
Richard Frackowiak – университетският учен, чиято
стая наподобява разговор с холограма. Ричард набързо
разказва историята си докато текат снимките
му в машина, наподобяваща такава за очен преглед.
След което връща лентата назад до младините си.
Постепенно наблюдаваме как материята на тялото,
на лицето му се е изменяла през годините. „Тялото е
материя и когато изчезне, ще изчезна и аз.“

Всички стаи от „симулатора на смъртта“ разказват
истории на хора, които не присъстват в тях, но ние,
дори за момент, успяваме да присъстваме в техните
животи. „Наследство – пиеси без хора“ е преживяване, в
което главно действащо лице е всеки зрител. Разказвачът
ти помага да намериш наратива, да разбереш историята,
която мълчаливите предмети и отминалото време ти
нашепват, докато се намираш в едно пространство
специфично с това, че е обитавано от човека, който вече
не е материя. Но въпреки това е оставил отпечатък на
листа. Чрез гласа всяка една от историите оживява в
главите ни, но спецификата на случването е съвкупност
от пространство, осветление, предмети и най-вече
лично преживяване и интерпретация. Граничното
пространство, в което те поставя тази инсталация
е постигнато именно чрез материалното отсъствие
на актьорското присъствие и физическите предмети
на отделните личности. Достига се до лични спомени,
моменти, които за тези хора вече не означават
абсолютно нищо, но за света, за нас… те могат да бъдат
ново начало.
Проектът на Щефан Кеги и Доминик Юбер напомня
за това, че животът е цикъл, непрестанен обмен на
информация и кръговрат, който не спира процеса си след
нашата смърт. Инсталацията онагледява процеса на
смяна на поколенията дори чрез самото є преживяване
като зрител – докосваш се до вещи, до дела, които
може да ти бъдат чужди, може да не разбираш, да са
отживелица. Наследството е генерален процес и ние като
хора рядко си даваме сметка за това. По своя воля или не,
хората оставяме отпечатък и това, което ни напомня
тази инсталация, е, че неговата стойност зависи само
от нас самите.
МИХАИЛ ТАЗЕВ

п о к а н а

Свещени отпадъци
Самостоятелна изложба на

7 – 21 май 2021
Откриване: 7 май 2021, 18:00 – 21:00

Мила Искренова

THEATRO, София, ул. Върбица 12

Това заглавие дойде само, еманира от впечатлението
ми за това, което е породила у мене пандемията.
Автопортрети + Портрети на Смокинята за периода
от март до октомври 2020.
Свещеният отпадък най-вероятно съм аз, ако мога
да се нарека „свещен“. Изкуството със сигурност
обаче е свещеният отпадък на земното ни битие.
Защо свещен? Защото силата да превърнем живота в
изкуство е свещена.
Тази изложба наподобява спектакъл. Текстовете,
които придружават картините са мои или цитати,
които са ме вълнували в определени моменти. Нещо
като дневник на 2020, която ме превърна в „свещен
отпадък“.
МИЛА ИСКРЕНОВА  Мила Искренова. Рисунки (Смокинята, март.октомври, 2020)

Екзистенциалистки
и соцреалистически
персонализъм
Михаил Неделчев
Тук публикуваме две глави (16-а и 18-а) от общо 22 на
студията „Литературният персонализъм“, включена
в предстоящия за издаване том 2 от тритомника
на Михаил Неделчев „Как работи литературната
история?“ в издателството на Нов български
университет. Общото заглавие на публикацията
(Екзистенциалистки и соцреалистически персонализъм)
е на редакцията.

Екзистенциалистките мрачни литературнохудожествени персоналистични послания
Ще започна с едно мемоарно отклонение: за
екзистенциалистките увлечения на нашата младежка
интелектуална компания в началото на 60-те години
на миналия век. Ходехме облечени в черно, с прилепнали
тесни панталони. Опитвахме се да гледаме мрачно.
Говорехме за екзистенциалистите, най-често все още
преди да сме ги чели. Набавяхме си с мъка френските
им книги, разменяхме си ги, четяхме ги и в преводи на
сръбски език, а впоследствие и на руски. Дочакахме и
първите български издания; намерихме си и превода на
новелата „Стената“ на Сартр в списание „Балкански
преглед“ от 40-те, в превод на Атанас Далчев. Ходехме
до изнемога на „затворените“ прожекции на новите
филми на режисьорите от френската нова вълна
Жан-Люк Годар, ФрансоаТрюфо, Аньес Варда, Клод
Шаброл, Ален Рене; следяхме възможностите да се
видят в кинотеките филми като „Кеят на мъглите“
на режисьора Марсел Карне по сценарий на Жак Превер.
Открихме по репродукции на черно-белите му графични
творби един прекрасен екзистенциалистки художник.
А после цариградската колежанска приятелка на
баба ми Маргарита – спасената от геноцида някъде в
Марсилия арменка мадам Гадарине, изписа за мен като
подарък голям албум с репродукции на художника, който
очевидно потъна някъде из залите в Централната
поща, където хората на т.нар. Държавна сигурност
„проверяваха“ кое „може“ и кое „не“ да бъде получено от
адресата; трябваше да се задоволя с малките албумчета
от сериите с птиците, с дървета с остри клони без
листа и с къщите на Париж без техните обитатели.
Подражавахме на жестовете на нашите киногерои,
опитвахме се да превръщаме всичко това във всекидневен
битово-художествен стил. Прибавяхме като обект на
подражение към французите и цялостното излъчване
на удивителния Збигнйев Цибулски – особено от
филма на Йежи Кавалерович „В нощния влак“, с джаз
мотивите на певицата Ванда Варска (въобще Полският
център на бул. „Руски“ бе наш любим дом). Пишещите
фикционална проза всред нас опитваха да правят
психологически етюди именно в екзистенциалистки
дух. Странно бе това привличащо ни мрачно излъчване
на екзистенциализма като художествена култура и
като философски постулати, убедено го привиждахме
като възможност да се разграничим от властващите
комсомолско-комунистически парадигми. Нашият
приятел Явор Бачев (завършил красивия си земен път
в Калифорния) бе измислил като израз на прекомерната
ни любов слогана „Кама – за Камю, сатър – за Сартър!“.
Въобще за нас екзистенциализмът бе предимно именно
„художествена култура“, по-слаб бе интересът ни към
философските тези на немеца Карл Ясперс, за когото
се смята, че е въвел непосредствено преди Втората
световна война неологизма екзистенциализъм. Паметни
остават за всички нас представления „с експериментална
цел“ по Бекет и Йонеско в Студентския дом на
културата в София. Нашите увлечения докъм 1966 г. по
така разбираните екзистенциализъм/абсурдизъм бяха
наистина силно персоналистически.
Свое обяснение за тази особена привлекателност
на културата на екзистенциализма дава френската
изследователка Жак Колет в книжката си
„Екзистенциализмът“ (1999), като тръгва от фигурите
на предходниците:
Никога преди Киркегор личността на философа, изведена на
сцената, не е играла такава важна роля в странстванията
на мисълта. След него и други автори са били принудени да
превърнат живота си в творчество, стоящо в периферията
на техния живот. И тук обаче става дума за творения на
мисълта, тъй като, дори белязани от индивидуалността
на автора, те придобиват съответния езиков израз, след
като са забравени онези перипетии, които са ги породили.
Съществуването на писателите философи от ХIХ век
предполага тъкмо тази издателска стратегия, независимо
от всичките им замаскирания и дегизировки. Несъмнено
никога творчеството и животът не са се обединявали до
такава степен в целта си да създадат творения на мисълта,
избавени от грижата за каквато и да било архитектоника.

на стр. 10

Около съвестта и свободата
Щрихи към опозиционната и алтернативната публичност
в българската литература (1945-1947)
Пламен Дойнов
Продължително време над споровете между
проправителствени, опозиционни, алтернативни и
неутрални интелектуалци около застрашената автономия
на литература през 1946 г. тегне табу. Карантината
върху имената на Трифон Кунев, Цвети Иванов, Григор
Чешмеджиев, Йордан Ковачев, Петър Горянски и прочее
автори в десетилетията на НРБ не предполага почти
никаква реконструкция на дискусионната среда от епохата
на дирижирания отечественофронтовски плурализъм.
Едва четвърт век след Девети Пантелей Зарев представя
версията на „победителите“:
„През 1945–1946 година се водеха и ожесточени спрове.
И до голяма степен главната тема бе свободата на
писателя. Защищаваха тази свобода хора, които до скоро,
през фашисткото минало, малко споменаваха за нея.
Искаха да съществува свобода от мирогледа, от буйната
комунистическа идеология и от исканията за актуално
художествено творчество.[…]
Спорът прие характер на една сензационна разпра, тъй като
той бе поддържан и разпалван от редакциите на в. „Изгрев“ и
на в. „Свободен народ“.[…]
Не бе важно обстоятелството, че незначителни автори
като Д. Спространов, Н. Атанасов (с когото спори Б.
Делчев) или П. Горянски повдигаха с помрачена злоба големите
въпроси за свободата. Те влияеха. И спорът минаваше през
сърцето на отделната личност... .[…] Това бе спор вече за
мисията на писателя, за активност на художественото
дело, за израстване у художника на ново, вярно чувство
за историята... .[…] при тогавашната политическа
обстановка, когато хвърчаха, пускани съзнателно, цветните
балони на илюзиите за реставриране на някаква буржоазно„демократична“ власт.“1

По-късно Зарев леко преработва този текст, за да го
интегрира в пространната си „Панорама“, обособявайки
дори малък вътрешен раздел – „Спорът за свободата на
писателя. Първи завоевания“2, където по повод статиите
в некомунистическите вестници за писателската съвест,
мисия и свобода през 1945/1947 г. допълва:
„Надигаха се тъмни сили да засенчат светлината. Те искаха
сега, ако не да върнат миналото, то поне да задържат
течението, да спрат настоящето. В политиката се
сблъскваха две разбирания за „народна демокрация“, едното,
поддържано от комунистите, а другото – от хора с
прозападни тенденции. И това влияеше и на литературния
живот.[…]
Такива бяха трудностите на свободата. Зад тях стоеше
сложна лична и социална психология, напрегната класова
борба.“3

В тази версия за писателските полемики, въпреки нейната
тенденциозна „класово-партийна“ обосновка, личи
ясната следа на действително острото политическо
противопоставяне през онези години. Вярно е, че
неравнопоставената битка между правителствени и
Зарев, Пантелей. Преобразена литература. Български писател.
С., 1969, с. 458–460.
2
Зарев, Пантелей. Панорама на българската литература. Том ІV.
Второ издание. Наука и изкуство. С., 1978, с. 96.
3
Пак там, с. 97, с. 100.
1

опозиционни партии и техните издания частично се
пренася в литературното поле и пряко засяга езиковото
и гражданското поведение на близки и далечни до
тях писатели. Но това обяснение не е достатъчно,
за да се разбере смисълът на въпроса за мястото на
литературните личности в публичността след 1944 г.
Защото то пренебрегва и обявява за „реакционни“ както
единични, абсолютно независими гласове на автори извън
опозиционната преса, така и автономните прояви на
писателски фигури, принадлежащи към управляващи,
но некомунистически партии. Зарев изравнява релефа
на разногласията през 1945/1947 г. – „за“ или „против“
отечественофронтовското статукво и партизирането на
писателя. Той обяснява сложния проблем за автономията
на творческата личност с „помрачената злоба“ на
опозиционните и алтернативните автори и с „класовата
борба“, която комунисти и отечественофронтовци водят
с тях.
Стремежите, аргументите и залозите обаче са поразнообразни. Не всичко се свежда до борбата за власт в
политиката и литературата. Днес имаме шанс да вникнем
в сложната мотивация на полемиките около средата на
40-те години на ХХ в., да ги реконструираме с всички
техни нюансирани противоречия, да изведем напред лицата
и думите им, вслушвайки се в конкретните им тези и
аргументи. Не бива да ги „сгъваме“ във времето, да сливаме
раздалечени макар и само с няколко месеца „малки дискусии“,
а да ги отграничим и разположим между есента на 1945
и пролетта на 1947 г., за да осмислим вътрешното им
развитие като поредица от свързани полемики със сходни
теми, насочени към разрешаване на голямата дилема за
автономията на писателя и на литературното поле.

Литературни ефекти на опозиционната и
алтернативната публичност: 1945-1947
За да вникнем с повече разбиране в проблематиката
на писателските полемики през 1945/1947 г., трябва да
очертаем кръговете на опозиционна и алтернативна
публичност чрез инвентаризирането на онези печатни
медии, които колкото гарантират некомунистическия
профил на публикуваните текстове, толкова и задават
перспективите за устояване на трайни ценности и норми
на поведение. Вече са правени не особено цялостни опити
за това. Ето защо трябва да формулираме няколко базисни
уговорки.
Първо, плурализмът в България през 1945/1947 г. е
наличен, но и проблематичен. Можем да го определим
като дирижиран, контролиран или условен плурализъм,
т.е. с лимитирани граници на разнообразието от
представителство на обществени групи, позиции и гледни
точки. Разрешените опозиционни партии са едва три
(Земеделска, Социалдемократическа и Демократическа),
като опитите за утвърждаване на други
формации – анархистки или „десни“ – се
осуетяват чрез забрани и насилие. Но дори
разрешеният опозиционен сектор функционира
в условията на „стесняване на периметъра“
на стр. 14
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Екзистенциалистки и соцреалистически персонализъм
от стр. 9
Оттук можеше да бъдат зададени цяла серия
въпроси. Например мандарините на екзистенциализма,
представените от тяхната спътничка Симон
де Бовоар философи-писатели Жан-Пол Сартр и
Албер Камю литературни личности на реалното
персоналистично послание ли са? Можем ли към тях да
прибавим и абсурдистите-драматурзи Йожен Йонеско
и Самуел Бекет? А да присъединим ли тук и играещия
с най-различни роли, върлуващ из алтернативните
кабарета и кафенета, радикален в посланията си
писател и тромпетист Борис Виан, както и певицата
– муза на екзистенциализма, Жулиет Греко? Струва
ми се, че можем да отговорим положително на тези
въпроси, стига да отчетем наистина мрачната или
поне сумрачна специфика, съдържаща се в техните
послания.
Когато търси мястото на литературната личност
на Сартр в пространствата на Париж, Борис Виан
пише в своя „Наръчник на Сен-Жермен-де-Пре“
в главата „Подземията“: „Трябва да отбележим
основополагащата значимост на едно разграничение
между различните тълкувания на прилагателното
„екзистенциализъм“, според това дали е прикачено
към думата „маза“, ний го срещаме в писанията на
именитите философи, най-прочутият сред които е
Жан-Пол Сартр. С относително уседналите си навици,
той обикновено се свива по склоновете до площад „Дьо
л’Елглиз“ и много рядко посещава мази“. Някак въпреки
общителността му писателят-философ се чувства
длъжен да бъде заядлив и дистантен, да стои в своята
си кафе-обител, другите да „идват“ при него.
Вероятно една от тези мрачни магии при
екзистенциалистите е в техните гранични ситуации,
във фиксацията в тези мигове на психологическо битие
на предела. Вероятно и нас в началото на 60-те този
опасен живот ни е привличал. На финала на големия си
роман „Мандарините“ Симон де Бовоар има описание
на състоянието на главната героиня малко след като
все пак не е погълнала държаната в ръка ампула с
отрова: „Дълго седях пред огледалото и гледах лицето
си на оцеляла. Устните щяха да са посинели, ноздрите
стиснати, но не за мен – за тях. Моята смърт не ми
принадлежи“.
Привиждахме смъртта на пътя към Париж на Албер
Камю като миг с пределно опасна гранична ситуация,
която не е била премината. Четяхме неговата
„Чумата“ с нарастващото усещане, че и ние сме някак
поразени. Блъскахме се непрекъснато в Сартъровата
с т е н а. Опитах се да проверя доколко всичко това е
непреодолимо: задигнах от Информационния отдел на
Съюза на българските писатели тридесетина броя от
списанието „Les Temps Modernes“.
Фиксирахме се върху една от най-персоналистично
звучащите формули на Сартр: „За да съществува,
човек трябва да избира себе си. Човек изцяло
и неизбежно е обречен на непоколебимата
действителност да създава собственото си
съществуване“ („Битие и нищо“). Привлече ни и ето
този пасаж у Камю: „Кое е всъщност това непонятно
чувство, което лишава разума от необходимия за
живот сън? Свят, който може да бъде обяснен дори с
неправилни доводи, е близък. Обратно, в една вселена,
внезапно лишена от илюзии и светлина, човек се
чувства ч у ж д е н е ц. Това изгнание е безнадеждно,
понеже е лишено от спомените за изгубеното
отечество или от надеждата за обетована земя.
Именно това разделяне на човека от неговия живот,
на актьора от неговия декор, е усещането за абсурда“
(из „Митът за Сизиф“). Точно от подобни формули
струят омагьосалите ни екзистенциалистки мрачни
литературно-художествени персоналистически
послания.
Проследявахме как Сартр и Камю са оформили в
обществено-културния живот на Франция найярката интелектуална двойка, която не само
следва, но и предизвиква дневния ред и публичните
дискусии; научихме и за раздразнението, с което
Сартр бе посрещнал „Разбунтуваният човек“ на
своя приятел-съперник. И двамата бяха удостоени
с Нобелова награда за литература, като Сартр
отказва да получи своята. Все пак, ако трябваше
да избираме литературна личност, с която щяхме
да се идентифицираме, това бе на Камю с неговата
сложна фигура на ч у ж д е н е ц а, на безприютния, но
трагически съучастващ наблюдател/интерпретатор.
Сартр с неговите заигравки със Съветския съюз
(нищо че още през 1956-а бе написал своята работа
„Призракът на Сталин“), особено с неговите воаяжи из
Китай, с неговия стряскащ м а о и з ъ м, постепеннно
ни отблъскваше. Камю
стана посмъртно нашият
герой!
Преди десетина години с
един приятел се отправихме
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към прочутото парижко кафене „Флор“ на бул. „Сен
Жермен де Пре“, което дълги години е неофициалният
офис на Сартр. Настанихме се на терасата.
Оледахме се. Зад нас се чуваше шумна сръбска реч.
Отпреде ни бяха височки румънски момичета с вид на
баскетболистки. Екзистенциалистките всекидневнохудожествени магии бяха отстъпили място на
туристическото...

Соцреалистическо производство
на ерзац-персонализъм
Тук неизбежно общият стил на повествованието
в студията рязко ще се промени. Ще се вклинят
травмиращи спомени от детството. Само ще ги
маркирам, без да ги развивам.
Основният въпрос е: персоналистическо явяване
ли са вождовете при тоталитарните политически
режими? Категорично не. Просто образите на
тоталитарните вождове са плоски, без обем, нямат
истински опубличностени биографически разкази,
тук властват легенди и свръхакцентиране върху
някакви уж героически жестове. Всъщност те са
публични личности-емблеми, но не в този смисъл,
който бе употребен за световните символи на найвисоко изкуство, а по-скоро в тесния смисъл, зает
от рекламната дейност. Неслучайно под техните
канонизирани изображения – те можеха да бъдат
виждани навсякъде – стоят също канонизирани
формули в личностен план, постоянно повтаряни
слогани с идеологическо внушение.
На 5 март 1953 г. в нашето 6-то Средно смесено
училище „Граф Игнатиев“ се разнася „смразяващата
вест“ за смъртта на „Бащата на народите“
Йосиф Висарионович Сталин. Аз, единадесетгодишен
ученик, се завръщам вкъщи разреван. Та: „Сталин
значи мир“, следователно ще има война. У дома ме
успокояват, нищо подобно няма да се случи, дори
усещам задоволството от злощастното събитие.
В същия ден, в едно затънтено някъде в Добруджа
село, прекрасният бъдещ фотограф-художник
Апостол Райков – Чичо Поли, свекър на сестра

ми Мариана, с отнети адвокатски права заради
няколкократно участие като млад юрист в защита
на съдени от т.нар. Народен съд, „въдворен“ там след
няколкократно все по-далечно изселване, е на смъртно
легло. Чува, че камбаната на селото бие на умряло.
Пита хазайката си „кулачка“, която единствена си е
позволила да го приюти: „Кой е умрял?“. „Сталин!“,
отвръща му тя. „Така ли, пукнало ли е това куче, да
му... тогава аз ще живея!“ И наистина му предстоеше
дълъг, мъдър живот. След скотската смърт на палача
от Кремъл светът все пак бе станал по-малко опасен.
В чудесната си книга „Готланд“ (тук това название
означава, че Чехия е страната на легендарния естраден
певец Карел Гот) на полския писател и журналист
Мариуш Шчигел се разказва забавната гротескова
история за трудното унищожаване на паметника
на великия вожд – замислен да бъде издигнат в Прага
на брега на Вълтава като „най-големия паметник на
Сталин на земното кълбо“. Но в българския случай
младежи очевидно са избързали със своя опит за
унищожаване и така през същите дни около смъртта
на Сталин, след не съвсем сполучливия опит,
дисидентът-анархист Георги Констатинов попада
в затвора, където лежи десет години при частично
опростена двадесетгодишна присъда.
Не са такива вълненията на живеещите през
десетилетията с култа към Сталин различни персони
(виждаме ги със знамена, изображения върху фланелки
и с плакати на русофилските митинги на язовир
„Копринка“ и другаде). В началото на 2021 г. арестуван
за шпионаж в полза на Русия бивш военен (натовски)
разузнавач се изповядва в подслушан и записан
разговор – като „естествена“ причина за извършеното
предателство спрямо родината си, че е сталинист.
Написах преди години за в. „Култура“ статия с мотива
Сталин в душите им по повод на стихотворски
текстове на зловещия идеолог Богомил Райнов. Не
секва обожанието на архипрестъпника на ХХ век
(заедно с „фюрера“ на германците Хитлер) и през
новите десетилетия; получаваме от Путинова Русия
непрекъснато сведения за нови вълни на възраждане
на този зловещ и бременен с жажда за масови насилия
култ.
А някъде преди въпросната 1953 г., като още по-малък
ученик, при едно закъснение за училище попаднах на
едно психологически непостижимо за мен събитие. Бях
допуснат в един салон, където вече бяха и съучениците
ми, и прав до вратата, ме блъсна взривната вълна
на някакви викове, смесица от възторг и ярост:
„Червенков! Червенков!“. Наистина ми бе непонятна
тази обща емоция, исках да се скрия, някаква учителка
ме приюти до себе си. Усмихнатият самодоволно
човек на сцената бе твърде неприятен във виждащата
се под сакото риза с българска бродерия и с извадена
отгоре яка. Десетина години по-късно бях свидетел на
следната сцена на площад „Славейков“: някъде около
обед, внезапно настана тишина и тълпата се разтълпи
пред човека със слонска гуша. Дори не се чуваше
шепот: „Червенков! Червенков!“. Бившият вече вожд
сякаш се бе появил от преизподнята.
„Героят от Лайпциг“ Георги Димитров и „верният
съратник“ Васил Коларов бяха забравили да го вземат
със себе си. Впрочем някъде в спомените си от София

големият писател и дипломат Ромен Гари пише, че
при някакъв прием, в пристъп на алкохолно добро
настроение Героят от Лайпциг му казва за Бундестага:
„А може и аз да съм го запалил!?“.
Ето така тоталитарните вождове от средата на
ХХ век, без да са се оформили около тях истински
политически личности, продължават да тревожат
въображението на маси от хора в различни точки
от Европа. (Естествено, към изброените можем да
добавим не само одиозното Дуче на Италия и също
зловещия победител от Испанската гражданска война
генералисимус Франко – генералските звания винаги
им се струваха недостатъчни, но и десетките помалки авторитарни водачи, кондукатори, поглавници
и пр. на различни национални общности. Спомням си
как митът за тези водачи така бе обзел съзнанието
на психически нестабилния ми покоен приятел –
белетриста Антон Кафезчиев, че бе ми се обадил по
телефона в един късен час след окончателната смърт
на Франко, за да ми каже, че в бъдеще ще имаме полза
от черепа му: ще го заровим в пясъците на Сахара,
така той ще се смали и ще имаме възможност да
си го предаваме като таен знак при някакви наши
конспиративни дейности.)
Една забележителна книга – „Поробеният разум“ (1951,
1953) на големия бъдещ поет нобелист Чеслав Милош,
ни представя процеса на променянето на съзнанието,
на промиването на мозъците и на писателите, на
големи интелектуалци от разпрострялата се и във
всички страни от „социалистическия лагер“ съветска
империя. Зад неговите компромисно представящи се
персонажи Алфа, Бета, Гама, Делта – въплъщаващи
разнородни типологии, всъщност стоят реални
важни от времената на десетилетията между двете
световни войни литературни личности на полската
литературна култура, които се оказват заразени от
отровните идеологически „хапчета на Мулти-Бинг“
(измислени още от Станислав Игнаци Виткевич).
При спазването на всички пропорции и специфики,
Чеслав Милош ни е дал с „Поробеният разум“
силен модел, който може да бъде наложен и върху
ситуацията с „пропадането“ и провалянето на още
много (потенциални) литературни личности в други
национални култури. Подходящ е за прилагането му
например при изследването на (само)представянето
на скандиращата по площади и стадиони група на
поетите-шестдесетници на Русия (Евтушенко,
Вознесенски, Рождественски и пр.), а оттам – и
върху българските Априлски поети с техните
псевдопророчества, псевдобардовство, с техните
фалшивеещи оди (вж. студиите ми „Присвояване
на ролята, на мисията на Поета. Наблюдения,
фрагментарни бележки, размишления на глас за
Априлското поколение“ и „Т и х а т а л и р и к а
срещу идеологическото гръмогласие в поезията:
различни гласове, различни публики, различни аудитории
– търсени и намирани“).
Самите избрани имена на соцреалистическите
писатели говореха за този по същество отказ от
индивидуалност, за желанието да изразиш чрез
себе си типовото, масовото. Един оказал се убиец
стихотворец се бе нарекъл Станислав Вихров, а
един литературен критик – Иван Руж. Не липсват
и псевдоними като: Ален мак, Антифашист, Беден
жител, Бедняк, Безбожник, Болшевик, Пролетарий,
Простолюдец, Профсъюзник, Работник, Ротфронт,
Селянин, д-р Съветский, Червен метач, Червен редник,
Червен чук, Червеногвардеец, Червеноризец храбър,
Юмрук и др. Всред плебса около Съюза на писателите
се разказваше следния анекдот:
В Москва било организирано голямо юбилейно честване
на одиозния „поет“ Дамян Бедний. Заминала за участие
в тържествата делегация на СБП в състав: Голев, Босев
и Мокрев. На летището ги посрещнал секретарят на
Съюза на съветските писатели Михаил Голодний.

Имената на тези
представители на
литературата на (псевдо)
беднотата са автентични.
В тази картина се
вклинява алтернативната
късна дисидентска
персоналистична
публичност (от
предходника – скъпата
жертва Георги Марков,
до философа-публицист
Желю Желев и философаантрополог Асен
Игнатов). Когато с един
голям международен
екип правехме преди
години двутомния
Речник на дисидентите
(под методическото
ръководство на полския
център „Карта“),
задължителен елемент
на определението „Кого
можем да назовем
д и с и д е н т?“ е силното
огласяване на несъгласието
с тоталитарната
комунистическа система,
опубличностяването
на най-едрото
послание, създаването
на литературна и
политическа личност
с осъществяване
и в публицистика,
философия, геополитика
(най-силни примери с
общоевроатлантическа
известност: Александър
Солженицин и Вацлав
Хавел, Лех Валенса и Адам
Михник, Ян Паточка
и Лешек Колаковски,
украинците акад. Иван
Дзюба и загиналият
в затвора поет Васил Стус, Владимир Буковски и
Наталия Горбаневска и пр., и пр.).
Постмодернизмът и соцартът на бившите страни от
„социалистическия лагер“ осъщестяват множество
радикални пародийни и гротескни реакции срещу
формите на псевдоперсонализма на соцреализма,
срещу официалните тоталитарни форми на
пропаганда, представящи по уродлив начин някаква
личностна проблематика от най-високата йерархия
на системата. Така силният руски ироник – поетът
и художник Дмитрий Пригов, прави серия от тънки
пародии на прословутите траурни съобщения за доста
учестено напускащите този свят вождове на КПСС
през 70-те и 80-те години на миналия век (Брежнев,
Андропов, Черненко). Помним свръхтържествените
дълбоки мъжки гласове, които четяха тези
некролози с максимално забавена интонация – след
това по радиото се пускаше прекрасната траурна
симфоническа и камерна музика на Бетовен, Чайковски,
Шопен, беше хубаво (нямаше да прозвучи обаче музика
на често „опасния“ чрез гениалното си творчество
Дмитрий Шостакович, дори истинският Траурен
марш (adagio molto) от неговия последен, Петнадесети
струнен квартет в Е flat minor, опус 144 – прекалено
е безнадеждно-трагически!). Но тези „некролози“ са
отнесени този път към някои от най-големите руски
писатели, като обаче са запазени всичките тъпи
шаблони и въобще целият стил на унищожаващия
всъщност нормалния биографически разказ изказ. Ето
мистификационния „Некролог“ за Александър Пушкин:
Центральный Комитет КПСС,
Верховний Совет СССР, Советское
праветельство с глубоким
прискорбием сообщают, что 10
февраля (29 января) 1837 года
на 38 году жизни в резултате
трагической дуэли оборвалась жизнь
великого руского поэта Александра
Сергеевича Пушкина.
Товарища Пушкина А.С. всегда
отличали принципиальность,
чувство ответствености,
требовательное отношение к
себе и окружающим. На всех
постах, куда его посылали, он
проявлял беззаветную преданность
порученному делу, воинскую отнагу
и героизм, высокие качества
патриота, гражданина и поэта.
Он навсегда останется в сердцах
друзей и близко знавших его как
гуляка, балагур, бабник и охальник.
Имя Пушкина вечно будет жить в
памяти народа как светоча руской
поэзии.

И следващите некролози от цикъла – за Лермонтов,
Достоевски и Толстой – възпроизвеждат цялостно
един и същи идиотски „официозен“ текст – с
леки, но същностни промени в предпоследните
два пасажа, където на финала звучат прословути
„литературноисторически формули“ от епохата. Ето
ги – за Лермонтов: „Он навсегда останется в сердцах
друзей и близко знавших как человека тяжелого и
вспылчивого характера, бретер и визионер“, „Имя
Лермонтова вечно будет жить в памяти народа как
мрачного гения эпохи“; за Достоевски: „(...) как
человек желчный и подозрительный, наделенный
тяжелым недугом и памятью осторожных лет“,
„(...) как богоискателя и фидеиста“; за Л. Н.
Толстой: „(...) как большой барин, увлекавшйся
идеями будизма, толстовства и опрощения“,
„(...) как зеркало русской революции“. Именно тези
финални оразличавания внасят мрачния комически
елемент спрямо същинските комунистически
некролози за вождовете. И финалният псевдонекролог,
на самия автор: „Центральный Комитет КПСС,
Верховный Совет СССР, Советское правительство
с глубоким прискорбием сообщает, что 30 июня
1989 года в городе Москва на 40-ом году жизни
проживает Пригов Дмитрий Александрович“.
Прискърбието на въпросния ЦК си е съвсем реално
отношение към тогавашното битие на художника
постмодернист...
В радикалния като изображение гротесков романдяволиада „Московиада. Роман на ужасите“ найнашумелият съвременен украински писател Юрий
Андрухович има персонаж с автобиографични черти,
който попада – наред с всички други приключения –
в строго (привидно) охраняваната „зона на
правителственото метро“. Там цари атмосферата на
чинопочитанието от времената на комунистическите
вождове, но вече като абсурдна пародия, като жалко
наподобяване, като нещо, което дори никого не
може да уплаши. И все пак, в тази вече нова Москва,
комунистическото всъщност непрекъснато се
възпроизвежда, включително и чрез тези трагикомични
подобия на уж монументалните великани на
комунизма.
Така този ерзац-персонализъм затваря целия кръг на
възможните въплъщения – ниски и високи, принизяващи
и възвисяващи.
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За съвестта на писателя
През 1945-1947 г. предимно в опозиционната
преса излизат десетки статии, посветени на
съвестта, мисията и свободата на писателя.
Тук публикуваме само малка част от тях,
подписани от Константин Константинов,
Цвети Иванов, Никола Т. Балабанов, д-р Страхил
Стойчев и от автори, скрити зад псевдонимите
Пан. Чавдаров и К. Цеков.

Константин Константинов

Свобода и достойнство
Речта на предс. на Съюза на българските писатели на
годишното му събрание1
След вашия вот за освобождаване
на Управителния съвет от
отговорност и преди избора на ново
управително тяло позволявам си да
взема 2-3 минути от времето ви, за
да се сбогувам с вас от това място.
Вие помните, че преди 8 месеца аз
бях удостоен с доверието ви и бях
избран за председател на Съюза.
Помните, също така, че не бях тука,
че не знаех за тоя избор и дори не
Константин
подозирах за тая чест. Благодаря ви
Константинов
още веднъж. Още тогава, обаче, аз
заявих, че това е само временно.
Тая чест, разбира се, носеше повече отговорности,
отколкото във всяко друго време. Но като дисциплиниран
войник, аз се подчиних, и – без лъжлива скромност – мисля,
че не излъгах доверието ви. Тия няколко месеца в живота
на Съюза не бяха леки. Вие всички, а най-добре, моите
другари от Управителния съвет знаят това. Но ние имахме
чувството като че едва сега се изгражда един истински
Съюз на писателите, и това стимулираше всички наши
усилия, и правеше нашите умори по-поноснми. В тая обща
работа аз вложих всичко, с което можех да бъда полезен,
без резерви и без задна мисъл. Може би то не беше много, но
беше всичко, което можех да дам. Сега срокът се свърши.
Аз слизам от това място спокоен, без угризения и с чувство
на изпълнен дълг.
Благодаря на повечето от моите другаря от Управителния
съвет за нашата добра съвместна работа, за чувствата
на уважение, на такт и на искреност, които проявяваха
те винаги срещу моите приятелски отношения към тях,
дори в случаите на някои по-трудни часове. Тая атмосфера,
в която работихме досега аз бих пожелал да стане
атмосфера на целия Съюз. И още – единството, което
търсим в хората на нашата родина, толкова необходимо
във времето, което живеем, трябва да бъде отразено преди
всичко в организации като Съюза на българските писатели.
Всяка обществена работа обаче неизбежно носи своите
по-големи или и по-малки огорчения. В тия осем месеца,
изпълнени с напрежение, не бях пощаден и аз от проявления
в тая плоскост от отделни членове на Съюза. Това остава
за тяхна сметка. А и човек би загубил образа си, ако иска
да се харесва на всички. Това е така, когато вършиш лична
работа. Сто пъти по-вярно е, когато делото на което
служиш е обществено.
А ние всички служим, господа, всеки според своите сили, на
страната си и чрез нея – на човечеството. И, завършвайки,
аз си позволявам да добавя още две думи. В тая служба
на отечеството, българският писател трябва, преди
всичко друго, да скъпи две неща: своята свобода и своето
достойнство. Своята вътрешна свобода, без която
никакво дълбоко, трайно творчество не е възможно, оная
бистра, духовна независимост, която презира всякакъв
компромис и е единственият климат на истинско
изкуство.
Достойнството на писателя – то е другото име на
неговата отговорност. Отговорност пред себе си, и пред
ония, на които е призован да служи. Достойнство на духовен
водач, който слиза до низините само като изследовател, а
не да се изравнява с тях, и който издига до себе си другите
с неизменното чувство на обич, на справедливост и на
истина. Светът е уморен от ненавист. Човешкото слово
е създадено за любов. А човешкото слово е едничкото
оръжие на писателя. С вярата в тия неща, драги колеги, аз
се постарах през тия няколко месеци да служа на всички ви
и на страната ни. С тая вяра днес, разделяйки се с вас като
председател, идвам отново като редник.
Свободен народ, бр. 20, 29 януари 1946
Слово, произнесено на общото годишно събрание на СБП на
28 януари 1946 г., когато К. Константинов напуска поста
председател, а на негово място е избран Людмил Стоянов.

1

12

Литературен вестник 12-18.05.2021

Николай Т. Балабанов

Изкуство и съвест1

Някои считат, че изкуството дължи
на публиката не само естетическа
наслада, но и нравствени
наставления. Според тях една поема
или картина трябва да въплътява
непременно възпитателния смисъл
на притчата. Най-модерните
привърженици на това разбиране
отиват по-далече като твърдят,
че изкуството има преди всичко
да върши работа на политиката:
Николай Т.
да „организира“ и да „мобилизира“
Балабанов
масите. Практиката на тяхната
теория се свежда до чистото
и просто изпълнение на писаните и неписани окръжни,
издавани от официалните места в защита на една власт.
Първенец на тази фаланга е Маяковски.
Други намират, че на изкуството е чужда всяка
целесъобразност. Те не търсят в него норми и го отричат,
когато то се опитва да бъде нравоучение. От тяхно
гледище, вдъхновението е несъвместимо с поставянето на
задачи, т.е. с утилитарното предрешаване на творбата.
Още по-непримиримо е тяхното отношение към
изкуството, което се поставя в услуга на политиката
и партизанството. В крайните си заключения това
становище стига до „изкуството за изкуство“. Неговият
граничен връх е Оскар Уайлд.
Това е, така да се каже, за заинтересуваните. А
обикновеният човек не обича полюсите и няма
способността да се задържа на тях. Неговият възглед е
някъде помежду им и води почти винаги към „златната
среда“. Затова той, човекът от публиката, би предпочел
да се възползува от хубавите страни и на двете изложени
схващания. А образци за него са Пушкин или Гьоте.
Има обаче нещо, което важи еднакво за всички, от полюса
на едната до полюса на другата теза. Това е всегдашната и
въпиюща необходимост от съвест. Изкуството е винаги,
малко или много, илюзия, но то не може да бъде лъжа.
Поетът казва само истината. Той я казва, дори ако с нея
би предизвикал целия свят срещу себе си. В нейно име

големите майстори са хвърляли кадифяната си ръкавица
не само на земните господари, но и на небесните. И тъкмо
затова те – великите изобличители – от Данте до нашия
Алеко – не умират от покушенията на малките си врагове.
Трудно може да се признае такава преданост към истината
на поетите и художниците, които днес се проявяват (и
на които е позволено да се проявяват) на нашата сцена. Те
имат вече едногодишна продукция и тя не е нищо друго,
освен вестникарски порой от хули и измислици, които ни
се натрапват за ново естетическо верую. Най-невинните
им поетически извращения са безотговорни гротески
и импровизации, с които се подхвърлят интригуващи
небивалици. А в първия разред на тяхното изкуство стоят
безмислени и претенциозни карикатури, стихотворения
и фейлетони, които се правят с единствения омисъл да
се наагитират гражданите и да бъдат те убедени, че
народът цъфти от отечественофронтовско щастие, че
той е ахнал от болка и скръб по отложените избори, че
„Мушановци“, „Петковци“ и „Лулчевци“ представляват
само нищожното нищожество на „алчния спекулантски
капитал“, на „реакцията“, на „фашизирната буржоазия“
и пр. Разбира се, това са измислени работи. Измислици и
лъжи са всички докарани в рисунки и рими пропаганди, че
България не е била никога по-демократична от „ерата“ на
ОФ и че днес у нас има свобода, която никой друг народ в
„мира сега“ не е и сънувал. Крайна недобросъвестност и
извращение на живата истина е да се рисува с разбойнишки
юмруци и в истерични митингаджийски пози един народ,
който жадува мир и спокойно строителство и който
никога не е имал вкус към фойерверките, големите приказки
и пищните церемонии. Цинично е, най-после, да се изкупват
греховете на една злополучна власт със скъпоценните сили
на изкуството.
Прочее, в кратката история на българската култура ще
има един период на изкуство без съвест. Тези, които се
изказват по-точно и по-откровено, ще го нарекат период на
платено изкуство. А най-честните ще кажат направо, че
това е било период без изкуство.
Ние можем само да си пожелаем този период да не бъде цяла
„ера“, както се казва на надутия отечественофронтовски
език.

Знаме, бр. 41, 9 ноември 1945

Във вестник „Знаме“ статията е публикувана под името
Никола Тодоров.
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Пан. Чавдаров

Къде е съвестта
на писателя-гражданин?



„Свободата е мила – истината свята“
Христо Ботйов

Да се бориш за свободата на един угнетен народ е не
само героично и славно, но и дълг преди всичко на всеки
син на този народ и след това на ония, които със своя
умствен и творчески гений, със своята любов към
човека и неподкупна съвест са станали синове на цялото
човечество.
Примерът на Толстой и Ромен Ролан, на Виктор Юго и
Хайне, на Горки и Ъптон Синклер, на Ботйов и Петьофи,
на десетки още великани на човешката мисъл въодушевява
редица поколения от 19 и 20 векове. Техните идеи за
свобода и човечност, за мир и правда, вдъхновяват
стотици и хиляди писатели по света, които чрез своето
изкуство, чрез своята съвест и делова воля са се борили и
се борят за тия вечни бленове на човека.
И българският писател даде своята скъпа дан в борбата
за свобода и истина в живота. Примерът на Ботйов е
лъчезарен. Гео Милев, Сергей Румянцев и Христо Ясенов
изгоряха в огъня на народния бунт. В годините на фашизма
едни бяха по затвори и концлагери, други – по балкани. И
когато безволевите кариеристични литературни ратаи
пееха химни на Хитлера и Мусолини, първите опнаха
струните на своите съвести и станаха близки и любими
на народа. И заедно с него извоюваха и победата на 9
септември.
Но злощастният български народ и тоя път за твърде
малко си отдъхна. Днес нова вълна на терор залива цялата
страна. Днес падат простреляни от куршуми скъпи
народни синове. Днес лежат по затвори и се изпращат
в концлагери явни антифашисти. Днес животът на
стотици хиляди български граждани е застрашен от
„революционната ярост“ на хора, които са отрекли
свободата и мира. Днес на стотици хиляди младежиборци срещу фашизма се забраняват печатни органи. Днес
за да издадеш книга, трябва да правиш с дни и месеци
митарства пред безкултурни културтрегери.
Къде е съвестта на писателя-гражданин? Къде сте вие,
другари писатели, които тръбихте за свободата на
Югославия и Гърция, на Албания и Испания? Къде сте
вие – Людмил Стоянов, Константин Петканов, Гьончо
Белев, Елисавета Багряна, Д. Б. Митов, Николай Хрелков,

Ламар и още поне десетина ваши приятели, вие – които не
се родихте и не отраснахте като партийци с партийно
заслепение?
Не виждате ли каква пропаст се дълбае между трудещите
се само заради партийното късогледство или – ако щете
– „тесняшкия“ мироглед на една малка част от народа?
Не слушате ли хилядите протести срещу беззаконията и
неправдите? Не четете ли за нападенията на събранието
на вашия колега Йордан Ковачев в Хвойна? Не научихте
ли за баташкото клане във Вълчи трън? На чухте ли
за забраната на дейността на Лигата за правата на
човека и гражданина в Пловдив? Не стигнаха ли до вас
риданията на близките на „самоубилата“ се Мара Рачева,
на „самообесилия“ се Петко Вълков, на изчезналия ученик
от Дупница, на убития адвокат Миловански в Рила?
Питахте ли колегата си Атанас Смирнов за дейността на
антифашиста Петър Златев от Дряново? Научихте ли за
новите концлагеристи?
– Най-любимият ми герой – това е истината! – казваше
Толстой.
Потърсихте ли вие тая истина в събитията при
Чокоба и Ново село, при Вълчи трън и Свобода? А тая
на организираните шантажи срещу десетки български
граждани?
– Трябва да обичаме свободата и истината, но над
всичко човека! – проповядваше Ромен Ролан. А как се
откликнахте вие на непрестанните викове за смърт? Тя
ли е същината на свободата? С нея ли само ще закърмим
подрастващите поколения? И не знаете ли, че и учениците
от прогимназиите носят вече оръжие, че и те нападат
„злостните опозиционери“; че и те искат смърт?
– Поетът може да се съветва с истината! – казва Виктор
Юго. С кого се съветвате вие, пионери на българската
култура? С истината ли или и вашата съвест вече е
станала робиня на партията или на апатията?
– Маската трябва да се снеме както от нещата, тъй и от
хората! – е заключението на Монтен.
Да! Културните люде първи са призвани да снемат
маските в живота на народи и общества. Но ако и те са
с маски, тогава самите народи рано или късно ще снемат
маските на ония, които се считат за техни учители и
съвести.
Борбата за свобода и правда ще продължи до пълната си
победа!
Жалко за ония, които страдат от заслепение, безволие и
безсъвестност.
Народно земеделско знаме, бр. 15, 23.01.1946

Д-р Страхил Стойчев

Цвети Иванов

Партийност и прогресивност в
изкуството
След деветосептемврийската промяна на политическата
обстановка у нас и със стремежа за постепенно
установяване на диктатура от страна на една партия,
партийността в изкуството изведнъж доби особено
значение и дори се отъждестви с прогресивността в
изкуството.
Считайки, по общ принцип, за реакционно всяко
изкуство, което не отговаря на целите и задачите на
работническата партия, идеолозите на комунизма у нас
постепенно монополизираха културната дейност и се
опитват да стабилизират партийността в изкуството.
Това се схваща вече толкова ясно от всеки честномислещ
човек, че не е нужно да се доказва.
Проблемът за партийността в изкуството и за
прогресивността изобщо е будил винаги интерес у
творческите личности, защото те са всъщност ония,
които творят културата, а следователно – тям се
полага да имат ясно съзнание за отговорност пред народа.
Но какво значи партийност в изкуството и какво е
прогресивност в изкуството изобщо?
Според марксическото разбиране за изкуството,
което е една разновидност на материалистическото
разбиране, то трябва да следва линията на икономически
и политически програмни начала. Следвайки тоя
принцип, идеолозите на комунистическата партия у
нас, като хора на политическата кариера, имат интерес
изкуството да служи на тяхната кауза.
Това е наистина последователно и дори можеше да не
е осъдително, обаче днес когато и в Съветския съюз
не всички са съгласни с ортодоксалното разбиране за
партийност в изкуството, не е учудващо, че и у нас не
всички могат да приемат безкритично разбирането
за художествено творчество на духовните първенци
на Работническата партия, както не всички днес
могат да приемат диалектическия материализъм като
единствения научен метод за правилно опознаване,
изменение и обновление на света при съвременния твърде
динамичен ритъм на демократичното разбиране на
живота.
За съвременния човек твърде ясни и видими са
несъответствията на тоталитарните режими. Хората
разбраха, че централизмът като идеология отговаря
на един механизиран в своята вътрешна същност
мироглед, независимо в каква форма е изразен; че той
диктува, нарежда и налага живота на хората по схеми
без да държи сметка за интимната страна на техните
вътрешни нужди, без да има предвид хората с различен
темперамент и лична енергия, които ще се отклоняват
от тия схеми по силата на вътрешни неизвестни
причини, обуславящи човешката индивидуалност.
По отношение изкуството днес мнозина прогресивни
хора могат да кажат: „Чрез диалектическия начин
на мислене би могло да се постигне синтез между и
индивидуализма и колективизма.“
Ако диалектическият метод би могъл да свърши тая
работа, кой истински културен човек не би се радвал?
Ние виждаме, обаче как и в Съветския съюз ленинският
етап в изкуството бе изживян под знака на свободното
индивидуално съревнование и то всъщност е, което даде
и дава трайния резултат от съветското художествено
творчество, докато в колективизма се включва само
техническата и материална страна на това творчество.
Толкова ли е трудно да разберат тази истина духовните
първенци на Работническата партия у нас? И ако
известни съображения непременно им налагат да се
подражава на съветското изкуство, защо е нужно
да се повтарят несъответствията, изживявани от
творческите личности в напредничавата Съветска
страна?
Съвременното прогресивно изкуство е еманация от
духовния подем на човечеството и само моралното
величие, благородните чувства, вечните истини
и великите идеи могат да вдъхновят твореца
на прогресивното изкуство, а не отмъщението,
партизанството и войната.
Прогресивното изкуство не е професия. която има за
задача да изобрази обективно действителността или
да отрази обществено-етичните принципи на едно
партийно малцинство.
Прогресивното изкуство не е средство за осъществяване
на политически и икономически програмни начала, а е
свободна човешка дейност, чиято роля е моралното,
естетичното и интелектуалното издигане на човека.
Прогресивното изкуство не подражава на готови
партийни доктрини, а черпи жизнените си сокове от
първичните източници на земята и приема живота на
народа в неговата истинска етика.
Истинско прогресивно изкуство обаче е възможно само
при пълна свобода при насърчение на личната инициатива
и при повече възможност за най-широко развитие на
духовните сили у човека.


За охлювите и за миналото

К. Цеков

Писателската съвест
Напоследък на тази тема се писа твърде много. Изказаха се
много мнения. Едни разбираха въпроса по един начин, други
по друг. На коя страна обаче е правото – това обществото
най-добре ще обсъди.
Съвестта като необходима добродетел е може би найценното човешко качество. Редицата мислители, чиито
oгнени слова и днес разбуждат някои самозабравили се
умове, говори за вечността на това човешко качество.
И ако вникнем по-обстойно в редицата мисли, казани от
великите люде, ще видим, че личност, която не трябва
никога да изоставя това качество – е писателят. Задачите,
които лежат пред него, изискват щото писателят да бъде
не само проводник на чистата, неопетнена съвест, а нещо
повече: той трябва да я облагородява, да я разпространява.
„Ако фалшифицирате своята съвест и своя разум, с цел
да поласкаете човечеството, вие няма да му служите
добре“, казва Ромен Ролан. Наистина, какво добро би
донесло на дадено общество това, че някои или повече
писатели забравят елементарните качества на свободата
и се правят, че не забелязват насилията, вършени много
често от нейно име? Някога свободната съвест на Емил
Зола се разбунтува срещу неправдата, нанесена по аферата
Драйфус, нима днес в нашата страна няма подобни примери,
макар и в размер, характерен за нашите условия? „Свободни
души, твърди характери – ето какво най-много липсва на
света“, се провиква Ромен Ролан. Коя е обаче причината
за липсата на свободните души? Не е ли това липсата на
свободната съвест?
В нашата страна днес, за нещастие, на мнозина писатели
липсва будно проявена съвест. Насилията, които се
извършват и се изнасят ежедневно от опозиционния
печат, не са за пренебрегване. Съденето на редица честни
общественици, публицисти, та дори и писатели, не може да
не възмути всеки честен българин. „Старай се да държиш
в себе си оная гореща искра от небесен огън, която се
казва съвест“, учеше великият американец Вашингтон.
Това именно днешният български писател трябва да
издигне като факел. Защо е необходимо да се роптае или
критикува някое незаконно действие само при четири очи?
Българският писател трябва смело и открито да се обяви
срещу всички тези действия, които ни унижават като
народ. Нима ако големите наши писатели изобличители Ал.
Константинов, Ст. Михайловски, Ан. Страшимиров, Тр.
Кунев и др. нямаха този вътрешен огън, тази необуздана
смелост, щяха да имат това значение каквото имат днес?
Напълно прав е големият наш критик д-р Кръстев, който
казва: „Между писателите с талант и значение никой не
измени на себе си, никой не запетни добро си име, никой не
си купи охолен живот с цената на своята чест, на своята
свобода, на своята гордост.“ Нима тези горещи думи днес
трябва да минат в забвението? Нима ще се намери днес
писател с талант, който би продал съвестта си, за да
живее охолно? Не, това ние все още не допускаме! Заветите
на предшествениците не трябва да бъдат забравени. Не
трябва да бъдат забравени думите, пак на д-р Кръстев, че
„българският писател притежава една римска гордост“.
Тази гордост, ние сме убедени, ще движи и днес съвестта
на всеки достоен талант. Повелята на миналото, вярата
в бъдещето и достойнството на човешката личност
трябва да легнат в основата на неопетнената, свободната
писателска съвест.


Честният човек не се срамува,
още по-малко се страхува от
своето минало и от своите идейни
разбирания. Той винаги е готов
да приеме поправката, която
изменената действителност ще
внесе в разбиранията му, която
новите условия за живот, работа
и борба ще му наложат. Той не
се страхува и не се срамува от
грешките, които е направил,
Цвети Иванов
поради недостатъчно познаване на
живота и на хората.
Напротив, безчестният човек, търговецът с идеи и
разбирания, безгръбначният слънчоглед, мекотелото,
което пълзи пред всеки властник и безкритично
възприема неговите разбирания и теории, трепери и
изпада в ужас, когато сянката на миналото се изпречи
пред него. В нея той не вижда своето честно идейно
разбиране и отношение към живота, а своите лъжи,
заблуди и престъпления. И затова безчестникът винаги
бърза да се приспособи към „правото и истината“ на
силния. Той става по-правоверен и от Мохамед. Той е
непримирим и безпощаден. Той бичува своите довчерашни
другари, които са по-малко сръчни от него, или онези,
които са имали смелостта да останат верни на своите
идейни разбирания. Той не може да си представи, че
между него и властника може да има разногласия, че той
ще се озове в опозиция на властта.
Напоследък, сред културните дейци на нашия народ
е излязла странна мода. Да се ровичка миналото на
този и онзи, да се пише и говори за минали грешки,
за престъпления, за реакционни разбирания. На всеки
неудобен, т.е. на всеки, чийто гръбнак е по-здрав и не се
огъва, грижливо се изследва миналото до девето коляно,
а дори и по-лошо – направо му се закачва готовата
фирмичка: „реакционер“, или „фашист“, или…
Всеки, който повече или по-малко е упражнил влияние
върху народната съвест и по този начин е указал
давление върху народната съдба, рано или късно ще получи
своята обществена и народна присъда. Ако той е бил
фантаст и не е познавал живота и неговите закони, ако
той добросъвестно се е заблуждавал и по този начин е
заблудил и народа си, ще получи своята присъда, макар
и смекчена. Никой не ще избегне отговорността си. И
затова колкото по-навреме бъдат разкрити грешките
на обществените и културни дейци, толкова по-малко
страдания ще донесат те на народа си.
По-тежка и безпощадна трябва да бъде присъдата към
другите – които съзнателно за своя или чужда полза са
лъгали народа си и са го хвърлили в беди. За тях всяко
наказание е леко.
Но тук идва големият въпрос: кой ще раздава
правосъдието? Кой ще преценява миналото на хората
на изкуството? Онези ли, които до вчера се търкаляха
в прахта пред краката иа сатрапите и насилниците, а
днес ругаят? Или другите, които се бяха свили в своите
черупки на охлюви и само в късна доба подаваха рогчета и
плахо се озъртаха, дали е минала бурята, за да изпълзят?
Не съм верующ и не считам Христа за Син Божи, но не
мога да не се възхитя от думите му, казани на тълпата,
която бе нападнала Мария Магдалена: „Кой не е грешил
като нея, нека първи да хвърли камък върху є!“
И като чета имената под статиите, в които се търси
сметка за този или онзи културен работник за миналото,
идва ми да задам на г. г. авторите въпроса: А вие какво
правехте до 9 септември 1944 година? Кому служехте?
Колцина от вас последваха примера на Никола Вапцаров и
на Антон Попов?
Сметка трябва да се потърси. Но сметката ще
представят онези, които бяха твърди на позициите си
еднакво преди и след 9 септември. Охлювите трябва да
си стоят в черупките. Още повече, че те допълзяха на
достатъчно високи и топли места, за да им е необходимо
да се излагат много и да изпълзяват от черупките си. В
противен случай ще потвърдят народната поговорка:
„Куче, което не знае да лае, само вкарва вълка в
кошарата.“


Свободен народ, бр. 73, 11 април 1946

Знаме, бр. 186, 5 септември 1946

Народно земеделско знаме, бр. 34, 14 февруари 1946
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първият излиза между март и юни 1946 г., а вторият –
между ноември 1946 и юни 1947 г. Въпреки близостта им до
управляващите те предизвикват недоволство с публикации,
в които се отправят индиректни или директни критики
към официалната културна политика4. Подобна съдба има
вестникът на „звенарите“ в Пловдив – „Време“, който след
проявени „отклонения“ от правителствената линия излиза
за последен път на 22 юли 1946 г.5
Заради гоненията срещу опозиционната и срещу част от
другата некомунистическа преса реконструкцията на
опозиционни и алтернативни сектори в литературното
поле през 1945/1947 г. обособява по-скоро серия от
острови или малки архипелази на инакомислието и
инакописането, в които най-важните ориентири
представляват не толкова изданията, колкото
личностите – авторите, заставащи с имената или
псевдонимите си зад публикуваните текстове. Тъкмо
те очертават позициите в полето. Понякога става дума
за поредица от материали, за „рубрика“, друг път – само
за единични публикации в отделни периодични издания,
но в съвкупността си те наистина представляват цяла
алтернативна зона, противопоставена на официозния
блок на ОФ-публичността и на изпълващите я фигури на
нови държавни писатели.

– разтуряне на партийни събрания в столицата и по
места, съдебно преследване на някои от опозиционните
лидери, арести и побои, предизборен и изборен терор и
т.н. Този модел умножава дефектите си в процеса на
централизация на цялата иституционална система в
обществото и държавата – създаването на единствен
и проправителствен профсъюз, на единствени и
проправителствени обществени и професионалнотворчески организации в съответните сектори.
В литературата и културата се налага същата
монистично-етатистка структура –
единствен писателски съюз (СБП), с гарантирана
от държавата доминация в литературното поле и
„обществено-държавна“ Камара на народната култура
(КНК), осигуряваща субординационна връзка между
правителството и монополните творчески формации.
Ето как институционалният плурализъм изглежда
по-скоро формален, със силно нарушени баланси в
представителството на различните интереси и възгледи
в обществото.
Второ, ограниченията в контролираната плуралистична
политическа система резонират върху медийната
и литературната среда. Поддържаният от ОФвластта лимит за издаване на неправителствена преса
предопределя съществуването на малък брой издания,
отклоняващи се от официално наложения дискурсивен
режим. Опозиционните партии и организациите извън
близките до правителството нямат свои литературни
или други ведомствени и тематични издания, което
натоварва партийните вестници „Свободен народ“,
„Народно земеделско знаме“ и „Знаме“ с функциите
и на медии за литература и култура. Тази принудена
близост на текстове от различен ред в едно партийно
издание допълнително обуславя сплитането на
политически и литературни послания, като често
опростява всяка позиция в областта на литературата
до партийно мотивирана реакция – нещо, което и
без това е характерно за комунистическата преса и
сателитните є издания, но не и за техните опоненти.
В такъв социо-политически контекст възгледите и
споровете за изкуството, за писателската персона или
дори само за конкретна творба лесно се свеждат до
междупартийни разпри въпреки стремежа на голяма част
от некомунистическите автори да удържат полемиката
в сферата на литературата.
Трето, всички издания на опозицията функционират в
ситуация на ескалиращ цензурен надзор. Те периодично са
спирани за известен срок от време и/или конфискувани,
за да замлъкнат завинаги през пролетта на 1947 г.
Преди това още в края на 1945 г. властта блокира
(по същество забранява) издаването на вестниците
на младежките опозиционни формации – „Младежко
земеделско знаме“ (към Земеделския младежки съюз
при БЗНС „Никола Петков“), „Сеяч“ (към Българския
академически земеделски съюз), „Социалистическа
трибуна“ (към Съюза на социалистическата младеж),
„Пряпорец“ (към Съюза на демократическата младеж).
Водещи автори като Кръстю Пастухов, Трифон Кунев и
Цвети Иванов се подвеждат под съдебна отговорност.
Така не само се затварят устата на конкретни писатели
и публицисти, но и се променя обликът на изданието,
накърнява се медийната му идентичност. Други
вестници, причислявани към некомунистическия сектор
от ОФ, също търпят не само публични нападки, но и
крайни санкции. Част от тях излизат за кратко, без да
успеят да създадат трайни кръгове от сътрудници и
традиция на четенето. В такива
цензурни ограничения попадат
литературните седмичници
„Лост“ и „Стожер“, издания на
кооперацията „Земя и култура“,
които са спрени поетапно:

*
Все пак да започнем с изданията, огромната част
от които принадлежат към официалния сектор на
управляващата коалиция ОФ и доминиращата в нея
Комунистическа партия – БРП (к). Литературни и
писателски въпроси понякога разискват в колоните си
партийните органи „Работническо дело“, „Земеделско
знаме“, „Народ“ и в коалиционния официоз „Отечествен
фронт“. Всекидневникът на НС „Звено“ – „Изгрев“ –
също, но по тези теми той по-скоро принадлежи към
алтернативния сектор. По-неясно е ситуирането на
органа на Радикалната партия „Радикал“, който се
опитва за запази баланс и да удържа някаква неопределена
позиция на „неутралност“ в литературните полемики. В
общия хор от прокомунистически послания се включват
свързаните с различни министерства и обществени
организации вестницици – „Народна войска“, „Младежка
искра“, „Народна младеж“, „Труд“, ведомствени и
специализирани издания като „Литературен фронт“,
„Стършел“, „Ведрина“ и „Новини“, списанията
„Съвременник“ (после – „Ново време“), „Изкуство“ (от
началото на 1946 г.), „Славяни“, „Философска мисъл“,
„Народен страж“ и т.н. Тук няма да изброяваме повечето
детски, провинциални и прочее издания, всички –
в гравитационния обсег на властта. В сферата на
литературата тези вестници и списания разчитат
предимно на автори от СБП и от новите генерации,
свързани с РМС или СНМ, както и на преориетирали се
към Комунистическата партия „стари“ писатели.
Опозиционният сектор се структурира, както стана
ясно, по острови, т.е. всяко издание се идентифицира с
точно определена група от автори, които прехождат
към друг вестник само ако ситуацията го налага – найвече когато цензурата е спряла изданието за известно
време. В „Народно замеделско знаме“ могат да се видят
имената на писателите Трифон Кунев, Йордан Ковачев,
д-р Страхил Стойчев, Паун Генов и Пею Гаджев, в
„Свободен народ“ – на Цвети Иванов, Петър Горянски,
Христо К. Пунев и Иван Хаджов, в „Знаме“ – на Стилиян
Чилингиров, Иван Гърчев, Никола Т. Балабанов и цяла
колона от други имена, но и от псевдоними, зад които
някои самоличности са установени, а около други витаят
само предположения. Кои са К. Цеков, Пан. Чавдаров,
Георги Дренски, Георги Горов, Александров, Ст. Гевгалов,
Мария Гешева, Павел Иванов и още множество фамилии
и инициали, изпъстрили опозиционната преса? Към
публикациите с известни или полупознати писателски
имена трябва да прибавим отделни текстове по
темите за гражданската доблест и страха, за съдбата
на интелигенцията и особено за свободата на словото и
на печата, подписани от водещи опозиционни политици
като Кръстю Пастухов, Коста Лулчев, Александър
Гиргинов, Никола Петков и др. Те също участват,
макар и непряко, в несекващия спор за автономията на
творческата личност.
Към авторите от основните вестници „Знаме“,
„Свободен народ“ и „Народно земеделско знаме“ се
присъединяват спорадично не съвсем ясни фигури
от излезлите в единични броеве анархистки издания
„Работническа мисъл“ (на анархокомунистите) и
„Работническа солидарност“ (на анархосиндикалистите),
както и „Народен глас“, орган на опозиционната
Радикална партия (обединена), печатан само през ноември
и декември 1945 г . Въпреки многократните протести
и опитите да се възстанови излизането на спрените
от правителството младежки опозиционни издания,
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Статиите на Никола Атанасов, Бончо х. Бонев, Боян Болгар
в „Лост“, както и разговорът с Иван Радославов и полемиката,
която Георги Жечев води с „Литературен фронт“ от
страниците на „Стожер“, предизвикват спирането на тези
седмичници.
5
Вж. Доклад от бюро „Печат“ на ДС – Пловдив за времето от
1.09.45 г. до 1.09.1946 год. – АКРДОПБГДСРСБНА, ф. 13, оп. 3, а.е.
974, л. 8.
4

журналистическият пейзаж през 1946/1947 г. остава без
тях.
Някъде около границата между християнство и атеизъм
опозиционният сектор прелива в алтернативен. В пошироката зона на некомунистическа принадлежност
попадат няколко издания, свързани с православната
църква, където се поместват текстове на/за
християнската литература и култура – списанията
„Духовна култура“ (издание на Св. Синод), „Християнка“
(орган на Общия съюз на православните християнски
братства), „Вяра и живот“, „Детска вяра“ и вестник
„Нива Божия“ (на книгоиздателство „Вяра и живот“ при
Доростолската и Червенска митрополия), детският
вестник „Християнче“ (на издателство „Братско слово“
в Пловдив). В религиозната ниша попада и седмичникът
„Истина“, издание на католиците от Пловдив, който
става обект на разработка и моделиране от страна на
ДС – предупреждания да не се публикуват „вражески
статии“, предварителна проверка на предвидени за
печат статии, вербуване на секретен сътрудник сред
редакторите и др.6
По-силни или по-слаби алтернативни гласове звучат от
страниците на издания в некомунистическия сектор
на Отечествения фронт – предимно във вестник
„Изгрев“ и списание „Балкански преглед“ (органи на НС
„Звено“), „Радикал“ (орган на Радикалната партия),
литературните седмичници „Лост“ и „Стожер“. Тези
гласове се прокрадват инцидентно самотно дори в
органа на СБП „Литературен фронт“ (наистина, само в
единични статии на Константин Петканов, Константин
Константинов и Малчо Николов), в списание „Изкуство“
(в първите няколко книжки) и в други по-стриктно
надзиравани от новата цензура издания.
Ето как, въпреки цензурните ограничения, могат
да бъдат обособени полиграфически пространства
или отделни точки в тях, в които се предлагат
контракултурни и контраидеологически възгледи,
полемизиращи с тезите на комунистическата власт в
областта на литературата и изкуството. Нещо повече,
между опозиционни и просто алтернативни идеи протича
специфичен взаимообмен. Те се допълват с твърдения
и аргументи, които в крайна сметка при своето
натрупване и конфигуриране образуват солиден масив от
текстове за литературната и писателската автономия,
противопоставени на „официалния курс“ на БРП (к) и
ОФ – нещо като неафиширана алтернативна програма
за мястото на литературата и фигурата на писателя в
актуалната публичност.
*
Полемиките за съвестта, мисията и свободата на
писателя, разгърнали се между есента на 1945 и пролетта
на 1947 г., преминават през няколко малки етапа –
своеобразни прагове във времето, разположени на близки
разстояния.
Първият праг се издига през есента на 1945 г. от два
текста – статиите „Окованата съвест“ на Петър
Горянски (подписана с псевдонима Емил Герасимов)
в „Свободен народ“ от 23 октомври7 и „Изкуство и
съвест“ на Никола Т. Балабанов (подписана – Никола
Тодоров) в „Знаме“ от 9 ноември8. Това е опозиционното
начало на дебата, част от първите опити за
идейно проясняване и утвърждаване на позициите в
литературното поле на писателите, свързани с току-що
разрешените вестници на опозицията.
Във втори дискусионен праг се превръщат статиите
на Никола Атанасов „Мисията на писателя“ и на Бончо
х. Бонев [Хаджибонев] „Писателска участ“ (втора по
ред) в седмичника „Лост“ от 15 май 1946 г.9, отключили
поредица от реакции и по същество ускорили решението
за спирането на „Лост“ още в края на юни10. Макар да е
бил в миналото широк социалист, през 1946 г. Атанасов
има статут на „неутрален“, некомунистически, но и
неопозиционен автор, бивш председател и настоящ
член на СБП, докато Бончо Хаджибонев е още по-близък
до отечественофронтовското ядро от писатели.
Техните статии пренасят дебата сред самите
отечественофронтовци, заврихрят разногласия, в които
кристализира крайният индивидуален избор, пред който
се изправя всеки писател през 1946 г.
Третият праг следва по-малко от месец след втория.
Той е маркиран от статията на Димитър Спространов
„Свободата на писателя“ в органа на упрявляващите
звенари „Изгрев“ от 9 юни 1946 г.11, отекнала в
Вж. за това докладите на бюро „Печат“ към ДС – Пловдив в:
АКРДОПБГДСРСБНА, ф. 13, оп. 3, а.е. 974, л. 9; ф. 13, оп. 3, а.е.
988, л. 4, л. 10.
7
Вж. Герасимов, Емил. [Петър Горянски]. Окованата съвест. –
Свободен народ, бр. 235, 23.10.1945.
8
Вж. Тодоров, Никола. [Никола Т. Балабанов]. Изкуство и
съвест. – Знаме, бр. 41, 9.11.1945.
9
Вж. Атанасов, Никола. Мисията на писателя. – Лост, бр. 11,
15.05.1946; Бонев, Бончо х. Писателска участ. Статия втора. –
Лост, бр. 11, 15.05.1946.
10
По-прецизно е да се каже, че вестник „Лост“ не е спрян, а
неподновен след лятната пауза. След неговия последен брой 17
от 26 юни 1946 г. и прекъсването заради лятната ванкация
издаването му от есента на 1946 г. просто не е възобновено.
11
Вж. Спространов, Димитър. Свободата на писателя. –
Изгрев, бр. 512, 9.06.1946.
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серия от отговори и продължения в официозната и
опозиционната преса. По това време Спространов е
главен секретар на Министерството на информацията
и изкуствата, т.е. висш държавен служител, но с
подчертан некомунистически профил – вътрешна
за ОФ-литературата фигура, превърнала се в знак
за навлизането във финалната дискусионна фаза за
творческата свобода, малко преди да се пристъпи към
налагането на модела на новия НРБ-писател.
Между всички тези публикации има и други текстове,
междуособици, отгласи, припомняния, сливащи се цели
полемични зони, които преливат през очертаните
прагове. Но тук ще се опитаме донякъде да ги
разграничим, за да ги видим по-отблизо в дискусионната
динамика на епохата с нейните тематични акценти
върху писателското присъствие и фигурата на
автора, открояващи в крайна сметка опозиционната и
алтернативната публичност в българската литература
през 1945/1947 г.

Съвестта
Обособяването на новата ОФ-опозиция през лятото на
1945 г. и получаването на разрешение тя да издава свои
вестници съвпада с въвличането на писателския съюз
на страната на управляващата коалиция в партийнополитическата кампания около парламентарните
избори – веднъж насрочени за 26 август и отложени,
а после проведени без участието на опозицията на 18
ноември. Тъкмо засилената употреба на писателското
име и авторитет в акциите на правителството и в
текущата пропаганда на БРП (к) предизвиква появата
на опозиционни и алтернативни гласове за опазване
на творческата автономия, а в перспектива изостря
противопоставянето между комунистически и
некомунистически сектор в литературното поле.
Статията „Окованата съвест“, подписана от Емил
Герасимов – име, зад което стои поетът и литературен
редактор на „Свободен народ“ Петър Горянски, – първа
констатира девалвацията на моралната самопреценка
сред писателите и интелигенцията:
„Вместо да се даде пълна свобода на културните ни
творци, както и да им се осигури сносен човешки живот,
управляващите фактори се обградиха с ония от тях, върху
които могат да проявяват пълно партийно попечителство.
Те не само не са свободни да изкажат свое мнение по онова,
което им се поставя като задачи в културния ни сектор, но
и са принудени да пишат изборни лозунги, партийни агитки,
политически тези и безусловно да търпят догматичните
проповеди на поставени лица в собствените им среди,
които ги учат какво и как да пишат и говорят.[…]
Време е съвестта на духовните ни творци да бъде
освободена от партийното попечителство. А това ще
стане, когато управляващите среди престанат да мислят,
че оскъдният залък, който им подхвърлят от държавната
трапеза, води след себе си безусловното им подчинение.
Да не се забравя, че всички творци на културата, науката
и изкуствата са достояние на целия народ. Затова не е
простено на властвуващите групи да сатрапничат върху
тяхната съвест и мисъл и да изкористват дарованията им
за свои груби партийни цели, които понякога са в разрез с
народните интереси.“12

Обвързването на писателя с една партия не просто
като редови член, а като ангажиран партиен работник
означава прикрепване на авторското тяло към нейния
„разширен щат“ и пряко обслужване с (не)художествени
текстове на текущата є пропаганда.
Вратата на полемиките е широко отворена.
Наскоро дипломиралият се 28-годишен лекар д-р Страхил
Стойчев, младеж със специални интереси към театъра
и операта, започва поредица от концептуални статии за
застрашената автономия на изкуството. Първата е в
„Знаме“, където направо заявява:
„От желанието на известни фактори да се печатат
оригинални и преводни книги в отечественофронтовски
дух и с предимно комунистическо съдържание се създаде
истински монопол на литературния живот у нас.[…]
Монополизирането на литературата и изкуството и
отнемането на творческата свобода у авторите и у
хората на изкуството изобщо, крие редица опасности за
младата българска култура.
Масовото производство на книги с предимно
отечественофронтовско, т.е. комунистическо съдържание
рискува първо да разколебае жаждата на българина за
художествено и интелектуално саморазвитие.[…]
Все едни и същи имена се редуват с упорита настойчивост
в литературните издания и вестниците. Не показва
ли това, че тия писатели са се превърнали в пишещи
чиновници на Отечествения фронт, треперещи да не
изпуснат нито един хонорар? […]
А компромисът на отечественофронтовските писатели
с художествените и нравствено-възпитателните задачи
на изкуството, […] ще ги доведе, сигурно и незабавно,
до творческа смърт, ако продължават да подчиняват
творческата свобода на политиката.“13

Тезите за монополизиране на изкуството и културата, за
отнемането на творческата свобода, за рязката промяна
в библиографската картина на актуалната литература
12
Герасимов, Емил. [Петър Горянски]. Окованата съвест. –
Свободен народ, бр. 235, 23.10.1945.
13
Д-р Стойчев, Страхил. Изкуство и политика. – Знаме, бр. 35,
2.11.1945.

чрез дирижирано изобилно публикуване на лоялни
„отечественофронтовски“ текстове, за подчиняването
на почти всеки творчески акт от партийно-държавната
власт – всички те назовават новата ситуация в
литературното поле. Всъщност д-р Стойчев продължава
в следващи статии – вече в „Народно земеделско знаме“ –
да конкретизира, че „хора с ограничени духовни интереси
и с едностранчив мироглед, представителите на така
наречената отечественофронтовска култура, всъщност
само правят кариера с културата, за да я придобият“14;
да пита реторически – за българската ситуация – „защо
е нужно да се повтарят несъответствията, изживявани
от творческите личности в напредничавата Съветска
страна“ и да твърди, че „само моралното величие,
благородните чувства, вечните истини и великите идеи
могат да вдъхновят твореца на прогресивното изкуство,
а не отмъщението, партизанството и войната“, защото
„прогресивното изкуство не подражава на готови
партийни доктрини“15; дори понякога да разпознава
„обективни признаци, че ще се излезе постепенно
от затворения кръг на партийната идеология в
изкуството“16.
Проблемът за съвестта обаче изисква съвсем лично
заострени въпроси. Изключеният от СБП през ноември
1944 г. за „фашистка дейност“ Никола Т. Балабанов,
подписан Никола Тодоров, след като набързо щрихира
няколко възгледа за изкуството, заключава:
„Изкуството е винаги, малко или много, илюзия, но то не
може да бъде лъжа. Поетът казва само истината. Той я
казва, дори ако с нея би предизвикал целия свят срещу себе
си. […]
Трудно може да се признае такава преданост към истината
на поетите и художниците, които днес се проявяват (и
на които е позволено да се проявяват) на нашата сцена. Те
имат вече едногодишна продукция и тя не е нищо друго,
освен вестникарски порой от хули и измислици, които ни
се натрапват за ново естетическо верую. Най-невинните
им поетически извращения са безотговорни гротески
и импровизации, с които се подхвърлят интригуващи
небивалици. А в първия разред на тяхното изкуство стоят
безмислени и претенциозни карикатури, стихотворения и
фейлетони, които се правят с единствения омисъл да се
наагитират гражданите и да бъдат те убедени, че народът
цъфти от отечественофронтовско щастие... […]
Цинично е, най-после, да се изкупват греховете на една
злополучна власт със скъпоценните сили на изкуството.
Прочее, в кратката история на българската култура ще
има един период на изкуство без съвест. Тези, които се
изказват по-точно и по-откровено, ще го нарекат период
на платено изкуство. А най-честните ще кажат направо,
че това е било период без изкуство.“17

Към този глас със серия от статии се присъединява
отново Петър Горянски, който продължава с
наблюденията върху писатели и интелигенция и
„атмосферата на постоянната несигурност, която
обезкрилява духа, обезсилва волята и помрачава
съвестта“18, за да констатира, че при авторитарни
режими и диктатури, т.е. при посегателство „върху
правото на свободно отнасяне към проблемите на
социалната действителност“ се създава „злокачествен
шаблон“, който „превръща художествения творец в
обикновен автомат“19.
В началото на 1946-а под псевдонима Пан. Чавдаров в
„Народно земеделско знаме“ излиза статията „Къде е
съвестта на писателя гражданин?“. В нея следват въпрос
след въпрос:
„Къде сте вие, другари писатели, които тръбихте за
свободата на Югославия и Гърция, на Албания и Испания?
Къде сте вие – Людмил Стоянов, Константин Петканов,
Гьончо Белев, Елисавета Багряна, Д. Б. Митов, Николай
Хрелков, Ламар и още поне десетина ваши приятели, вие
– които не се родихте и не отраснахте като партийци с
партийно заслепение? […]
Не слушате ли хилядите протести срещу беззаконията и
неправдите? Не четете ли за нападенията на събранието
на вашия колега Йордан Ковачев в Хвойна? Не научихте
ли за баташкото клане във Вълчи трън? На чухте ли
за забраната на дейността на Лигата за правата на
човека и гражданина в Пловдив? Не стигнаха ли до вас
риданията на близките на „самоубилата“ се Мара Рачева,
на „самообесилия“ се Петко Вълков, на изчезналия ученик
от Дупница, на убития адвокат Миловански в Рила?
Питахте ли колегата си Атанас Смирнов за дейността на
антифашиста Петър Златев от Дряново? Научихте ли за
новите концлагеристи? […]
С кого се съветвате вие, пионери на българската култура?
С истината ли или и вашата съвест вече е станала робиня
на партията или на апатията?“20

Поименното задаване на неудобните въпроси се
Д-р Стойчев, Страхил. Монополизиране на културата. –
Народно земеделско знаме, бр. 101, 7.12.1945.
15
Д-р Стойчев, Страхил. Партийност и прогресивност в
изкуството. – Народно земеделско знаме, бр. 34, 14.02.1946.
16
Д-р Стойчев, Страхил. Около вечното и общественото в
изкуството. – Народно земеделско знаме, бр. 99, 4.06.1946.
17
Тодоров, Никола. [Никола Т. Балабанов]. Изкуство и съвест. –
Знаме, бр. 41, 9.11.1945.
18
Герасимов, Емил. Петър Горянски. Най-дръзкото
посегателство. – Свободен народ, бр. 266, 29.11.1945.
19
Горянски, Петър. Злокачественият шаблон. – Свободен народ,
бр. 4, 6.01.1946.
20
Чавдаров, Пан. Къде е съвестта на писателя гражданин? –
Народно земеделско знаме, бр. 15, 23.01.1946.
14

случва пет дни преди общото годишно събрание на
СБП. През цялата 1946 г. в писателския съюз обаче
се самопредставят като „пример за национално
единство“, сплотени около силите на Отечествения
фронт, припомняйки клишето, че „писателят е
съвестта на народа“21. Съвестта обаче е овъншнена,
деиндивидуализирана и партизирана, съвест на показ, т.е.
моралното самокоригиране на писателската личност
се е превърнало в публичен коректив, осъществяван от
политизирана общност, изгубила автономията си.
Знак за скромно дистанциране от тази общност е
прощалното слово на Константин Константинов
като председател на СБП на събранието от 28 януари.
След осем месеца начело на организацията, видял
достатъчно за механизмите на зависимост между нея
и отечественофронтовския режим (всъщност най-вече
изпитал задкулисната опека на Комунистическата
партия), безпартийният и неутрален Константинов
се опитва да остави своеобразно завещание, което днес
знаем не е изпълнено от неговите колеги:
„В тая служба на отечеството, българският писател
трябва, преди всичко друго, да скъпи две неща: своята
свобода и своето достойнство. Своята вътрешна
свобода, без която никакво дълбоко, трайно творчество
не е възможно, оная бистра, духовна независимост, която
презира всякакъв компромис и е единственият климат на
истинско изкуство.
Достойнството на писателя – то е другото име на
неговата отговорност. Отговорност пред себе си, и
пред ония, на които е призован да служи. Достойнство
на духовен водач, който слиза до низините само като
изследовател, а не да се изравнява с тях, и който издига
до себе си другите с неизменното чувство на обич, на
справедливост и на истина. Светът е уморен от ненавист.
Човешкото слово е създадено за любов. А човешкото слово
е едничкото оръжие на писателя.“22

Прощалното послание до колегите си Константинов
произнася без тон на конфронтация, но с ясната мисъл
на отделяне от мнозинството. Разбира се, той не се
присъединява и към опозиционните интелектуалци.
Опитва се да удържи една невъзможна позиция на
нито-нито, закрепена върху понятия като „вътрешна
свобода“ и „духовна независимост“ и предлагаща визия за
„достойнство на духовен водач“, който издига другите
членове на обществото до обичта, справедливостта и
истината. В силно партизираната социо-литературна
ситуация от средата на 40-те години такава позиция
е неудържима, т.е. срива се в дълбокия зев между
интелектуалците на властта и на опозицията. И все
пак съдържателно тя е доста близка и дори съвпадаща с
възгледите на опозиционните писатели и публицисти.
Всъщност проблемът за съвестта притежава силата да
събира в нещо като надпартиен „облак“ автентичните
гласове на осъзнаването за високото предназначение
на писателското слово и присъствие. В този дебат
авторът, дори да се е изявил по страниците на партиен
вестник, остава сам пред собственото си усещане за
редно и нередно, пред своето прорязано от чувство за
вина лице. Така – съзнателно или не – опозиционните и
алтернативните литератори и публицисти се стремят
до началото на 1946 г. дебатът да се индивидуализира,
да се сведе до публичен, но все пак личен разговор и
всеки писател да бъде предизвикан сам да се съизмери с
моралната си сянка.


Откъс от по-голям текст

Вж. Стоянов, Людмил. Съюзът на писателите – пример за
национално единство. – Отечествен фронт, бр. 562, 6.07.1946.
22
Константинов, Константин. Свобода и достойнство. –
Свободен народ, бр. 20, 29.01.1946.
21
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Петър Чухов

* * *
Все някога
Словото
се разпада на думи
така както Бог
се разпада
на хора
Как
да си върнем Словото
без
да мълчим
Как
да си върнем Бог
без
да умрем
Идва нощта
и небето ни гледа
с безброй онемели
мъртви звезди

Песен
Има удоволствия
които те смазват

Николай Д. Петков

Напразно очите ни
се вдигат нагоре,
напразно събираме
молитвено ръце –
така ще живеем
и един ден
като светкавица щастието
ще ни прониже,
докато размазваме
някоя муха.

Вместо финални надписи
Отминава
безсилно
денят

* * *
Скъпа безжалост,
Скорпионите не заспиват.
Мъртва змия на площада
Сред розови птици
Безкрили

Балерини
Безликите тела
от тази дивизия
са момичешки.
Недокоснати,
Превързани...

Мъжът
на олющения балкон
приглажда
оредели коси
и изстрелва фаса си
в залеза

Овиква ги генералът
с розов суитшърт.
Скандалът е за пореден
път.
Сляп е и той
като формалностите.

Стихове от сложената под печат стихосбирка „Есенен Великден“. Редактор Емануил А. Видински. Художник Капка Кънева.
Изд. „Жанет 45“.

Всички момичета
го познават.
И кимват. Рапортуват му.
Някой ден с него ще бъде свършено,
обещали са си.

пред тях се чувстваш
болно дете
попаднало под внезапно
звездно небе
а няма жива душа
наоколо

Някога,
Някога.
Дотогава се изтеглят в редици.
Танцуващи,
о, вечно танцуващи балерини!

след тях оставаш
като инвалид
без инвалидната количка
на желанието
и се чуваш как плачеш
наум
но на глас
излиза песен

Клането
на прасенцата
На Стела
Надолу…
все по-надолу
към буталото
прасенцата похапват житни класове.
И кротичко!
Там няма никакви овце. Със тях е свършено.
По продължението
няма никаква трева.
Макар прасенцата да биха я поискали.
Най-вече, ако тя можеше да ги направи
по-добри…
Тревата плаче, задето остава
неродена.
Първите от тях, които
дълбоко се презират!
Били са неразбирани
от далечните си прадеди.
Те са нарушението.
Намират толкова неща,
които мразят в себе си.
Дяволски невинни,
блеснали от сол –
надолу по буталото
към
вирнатите остриета
в края.
Мнозина не издържат
при мисълта за себе си.
Най-методично биха късали
от пухкавата си душа.
С пинсета. С милите си ноктенца –
те специално ги отглеждат за
разкъсване.
А след това със сълзи биха я
бинтовали.
Но нямат време.

Никулден
Ако имаш две риби
дай едната на другата –
нека най-после
се успокоят

Остава им единствено
да страдат.
Хързулват се надолу
по кървава пързалка,
излъскана с масло.
Пропукват се прасенцата,
изтичат…

Ако имаш две болки
дай едната на другата –
нека най-после
се изядат

О, свръхлюбов към кратката агония!
О, жадно, закъсняло спускане!

Ако имаш две бездни
дай едната на другата –
нека най-после
се съединят

Инстинктът на прасенцата е
толкова могъщ.
Нуждаят се
от тази болка...
Защото тя е майката
(загрижена)
на мъртвите прасенца.

Ако имаш две очи
дай и двете на третото –
нека най-после
прогледнат

Телата се разпадат.

Неделна проповед
Всички ние,
твърде влюбени в себе си,
за да се самоубием
и твърде страхливи,
за да убием друг,
цял живот вехнем
в сянката на убийството.
Вижте нашите
уродливи форми,
израстъците
безпомощна красота,
които ни правят
още по-грозни.
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