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Из архивите на д-р Кръстьо Кръстев
 Пенчо Славейков като поет и художник
 На Острова на блажените
 За зверствата на сърбите в Македония
 Петър Трендафилов. Пенчо Славейков:
статуи и гробници, смърт и канонизация
 Пламен Дойнов. Из пожълтялата преса на
1946/1947

Към 60-годишнината на Емил Ив. Димитров
 Слово-наздравица на юбиляря
 Жорди Мориляс
Към 60-годишнината на Петър Чухов
 Ангел Игов, Анна Лазарова, Амелия Личева,
Бойко Ламбовски, Георги Господинов,
Емануил А. Видински, Капка Кънева, Кристин
Димитрова, Марин Бодаков, Мирела Иванова,
Мира Душкова, Михаил Неделчев
В двора на Томбул джамия в Шумен.
Снимка Бояна Петрова

К у лт у р а

и

пандеми я

След...

Подвоумих се дали да изпиша заглавието – „След пандемията“.
Но си казах да не дърпам дявола за опашката. Пандемията се
прави, че си е тръгнала, но може би само си почива и токувиж отново ни връхлети и тогава... Въпреки че цялото ми
същество вика: Да, вече се измъкваме! Свършва ужасът
на доброволния затвор. Задава се краят на страха. Залязва
слънцето на усойното време. Идва лятото на всекидневната
ярка свобода.
Добре, нека е така. Нека идва и да ни опиянява!
Но преди да ни завладее, да се запитаме: Какво написахме
докато се надлъгвахме със заразата и смъртта?
Планини от есета, стотици стихотворения, към тях и
разкази, десетки тежки и по-леки романи, междувременно и
няколко монографии, които все някога ще бъдат издадени. Със
сигурност имаме романа „Опашката“ на Захари Карабашлиев.
Да го видим отблизо, за да узнаем повече как руините на
вътрешния ни свят завладяват софийските улици и площади.
Какво научихме за българската литература?
Че поне за известно време тя може без всичко – без активно
работещи издателства, без книжен пазар, без редактори и
дори без читатели. Но не може без писатели, без конкретни
пишещи хора, които – макар и лишени от близък хоризонт на
осъществяване на творбите си – не престават да гледат в
белите екрани на своите компютри, да пишат понякога, да
трупат основанията за собственото си съществуване. Иска
ми се днес да обърнем очи тъкмо към тях. Към авторите.
Заглавията вече се изсипват. Тепърва ще ни заливат още и
още – всички, създадени в месеците на изолация, през двете
години на отсрочено настояще.
Какво ще правим сега? Ще трябва и да ги четем.

Броят се издава с подкрепата на НФК

ПЛАМЕН ДОЙНОВ

ЛВ с награда „Христо Г. Данов“
„Литературен вестник“ беше отличен с националната
награда „Христо Г. Данов“ в категория „Представяне
на българската книга“ на церемония в къщата музей на
големия книгоиздател в Пловдив на 14 юни 2021 г. Да
припомним, че през годините редактори на вестника са
печелили наградата в същата категория: Бойко Пенчев
(2004), Йордан Ефтимов (2006), Амелия Личева (2018).
Сега, 30 години след началото си, нашият седмичник
получава цялостно признание – за думите и жестовете
на своите автори и редактори, за стотиците и
хилядите рецензии, проблемни и обзорни статии,
посветени на българските писатели и техните книги.
Отличените в останалите категории през тази
година бяха: Бойка Асиова в „Българска художествена
литература“ – за романа „Роден на Великден“; Стефан
Русинов в „Преводна художествена литература“ – за
превода от китайски език на „Живи“ от Ю Хуа и

на „Трите тела“ от Лиу Цъсин; Нонка Богомилова
в категория „Хуманитаристика“ – за „Балканите:
белязани пътища (1991–2016)“; издателство „Факел
Експрес“ в „Изкуство на книгата“ – за „Творения“ от
Велимир Хлебников; Сотир Гелев в категория „Издание
за деца“ – за „Приключенията на господин Боровинка
по вода и суша“; Мая Николова Димитрова от НБКМ
в „Библиотеки и библиотечно дело“; Дамян Дамянов
в категория „Дизайн и оформление на книга“ – за
оформлението на „Метаморфозата“ от Франц Кафка
и на „Приказки на пишеща машина“ от Джани Родари.
Голямата награда за цялостен принос в националната
книжовна култура беше присъдена от министъра на
културата на белетриста Георги Стоянов.
ЛВ

ново
Тематичен център на новия брой 162/
Пролет на списание „Християнство и
култура“ е проблемът „Християнство
и истина“. В тази рубрика са включени
текстовете на Албанския архиепископ
Анастасий (Янулатос) Православната
мисия: минало, настояще, бъдеще, на
Сардийски митрополит Максим, озаглавен
Прерогативите на Константинополския
епископ, както и анализът на Кръстю
Банев Застана царица Теб отдясно“: За
Псалтира като основа на високата почит
към Св. Богородица. В „Християнство
и история“ са представени два текста,
посветени на о. Георги Флоровски
Критиката на идеята за исторически
прогрес в ранното творчеството на
прот. Георги Флоровски на Александър
Смочевски и Отец Георги Флоровски
– Вселенският учител на Пергамския
митрополит Йоан Зизиулас. Темата
„Християнство и литература“ е
представена с текстовете на Клайв Стейпълс Луис Три начина да пишеш за деца
и на Ралица Райкова За детскостта, вечността и поезията. Друг тематичен кръг
е проблемът „Християнство и наука“, който съдържа статията на Кристиан
Станков. Бог и законите на природата и разговора с Петрос Панайотопулос, физик
и преподавател в Аристотеловия университет в Солун, озаглавен Църква и наука. В
рубриката „Християнство и изкуство“ е представен анализът на Валентин Калинов
За радикалното зло. Психоанализа и теология по линиите на един филм. Броят е
илюстриран с фотографии на Златко Латев.

„Графитите“ е темата на новия 6 брой на сп.
„Култура“. Кое е новото на уличната сцена
и защо графитите се нуждаят от неспирно
тълкуване? Къде минава границата между
„законното“ и „незаконното“, между вандализма
и естетическото изпълнение? Отговорите в
анализа на Георги Тенев „Тънката кожа на града“,
както и в разговорите с немския художник
Мануел Герулис и с българския графити артист
Насимо. И още: размислите на немския философ
Петер Слотердайк за „Европа, пандемията
и вярата“, на социолога Хартмут Роза за
„Копнежа по близост“ и на Джорджо Агамбен
за „оголения живот и ваксините“. А също и
нови „Християнски фрагменти“ на Димитър
Коруджиев. В броя можете да прочетете и
за „поезията в драмата“ (Мирела Иванова за
новата си пиеса „Бележките под линия“); диригентът Найден Тодоров говори за това
„как се събужда емпатията“, а писателката Здравка Евтимова – за „българския П.Е.Н.център, който навършва 95 години. И още: „как да рисуваш книга?“ (художниците
Милена Вълнарова, Люба Халева и Дамян Дамянов споделят тайните на оформлението);
балерината Калина Богоева за „изразителността на танца“ и режисьорът Иван Владимиров
за „Сцени от живота на една актриса“; 100 години от рождението на Йозеф Бойс.
Фотографиите в броя са на Ивелина Берова, а разказът в „под линия“ е на Йордан Д.
Радичков.

П О К А Н И

Писателски център фондация „Елизабет Костова“
Създаденият през 2019 г.
Писателски център на фондация
„Елизабет Костова“ предлага
онлайн уъркшопове по творческо
писане и индивидуални консултации,
насочени към усъвършенстване на
писателските умения на писатели,
преводачи, студенти и ученици, с
възможност за включване на професионалисти от други
индустрии, както и хора, които биха искали да подобрят
творческия си живот.
Виртуалната платформа бе създадена с цел да даде
възможност на пишещи хора от различни краища на
България да се възползват дистанционно от предлаганото
съдържание. Kурсовете сa с различен жанров и тематичен
фокус, като част от тях се провеждат на български, а други
на английски език и са водени от утвърдени български и
англоезични писатели.
Услугите на Писателския център са подходящи както за
възрастни, така и за ученици на 13-18 г. възраст.
Предстоящи синхронни уъркшопове за ученици:
Speculative Fiction, уъркшоп по писане на спекулативна
художествена литература на английски език с Айрийн
Нийланд – синхронен, на живо и онлайн – 1-9 юли, 2021.
Тази работилница ще се проведе на живо с индивидуални
консултации онлайн в реално време с преподавателя.
Участниците ще имат възможност да си говорят за
чудовища, как измислената магия да стане реална и трудно
ли е да държим читателя ни тръпнещ в очакване без да
знае какво предстои. Приветствани са всички любопитни
писатели-читатели, които творят в жанрове като научна
фантастика, фентъзи, сюрреализъм или нещо друго, свързано
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с невидимите сили, за да се научат да създават злодеи и
герои с лекота.
Уъркшоп „Имало едно бъдеще“ с Диана Петрова –
синхронен, изцяло онлайн – 12-18 юли 2021
Работилницата по творческо писане се провежда
на български език и използва приказния модел, за да
провокира учениците да си представят света след
изолацията, както и от позицията на бъдещето да
разкажат миналото преди пандемията.
Уъркшоп „Писане за природата“ с Димитър Кенаров,
2-6 септември, на живо
Тази работилница ще помогне на курсистите да
опознаят заобикалящия ги свят по-добре! Очакват ги
интересни изследователски и писателски приключения,

века

Б ъ лга р и я “

Награди
от конкурса-работилница
за литературна критика

Литературен вестник 23-29.06.2021

A b r o a d

Две български книги,
преведени на полски
от Ханна Карпинска

На 16 юни 2021 г. в зала „Проф. Васил Геров“
на НДФ „13 века България“ се проведе за осми
пореден път церемонията по награждаването в
конкурса-работилница за литературна критика
„13 века България“ с автори до тридесет и пет
годишна възраст. От името на г-жа Слава Иванова
председателят на журито доц. Ани Бурова връчи
Голямата награда в конкурса на Ива Анастасова за
рецензията є „На тяхната памет“. Голямата награда
има парично измерение в размер на 400 лв. и грамота.
Журито на конкурса тази година беше в състав
доц. Ани Бурова, Емануил А. Видински, доц. Камелия
Спасова, а модератор на критическите работилници
беше доц. Мария Калинова.
Освен Голямата награда тази година
журито присъди и две съпътстващи
отличия – на Ния Харалампиева
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като същевременно учениците обсъждат как да опазят
природата и да се грижат за нея (защо не именно
чрез творческо писане?). Това съвместно проучване
ще предостави на младежите не само съзерцание на
красиви природни пейзажи, но и ще насърчи активния
принос към един по-добър свят.
Предстоящи синхронни уъркшопове за възрастни:
За порасналите ученици предлагаме уъркшоп „Дълбоко
гмуркане с героите“ с Диана Шпехлър, 1-7 юли, онлайн,
защото доброто писане започва със силни герои. И
затова тази работилница ще се съсредоточи върху
писането на лична нехудожествена литература (с
възможност за адаптиране към художествената
такава) , което осветява човешката природа, вашата
собствена природа и природата на вашите герои.
Всички синхронни курсове имат и своя асинхронна
версия, към която курсистите могат да се
присъединят по всяко време. Някои от асинхронните
работилници за възрастни са:
„Отвъд физическото пространство: Разширяване
на усещането за среда“ със Стивън Уингейт;
„След Белия заек на позията“ с Надя Радулова;
„Работа с фантастичното“ с Владимир Полеганов;
„Това, което знаеш: Напиши своя път в света“ с
Травис Холанд; „Близо до дома: Писане на лична
нехудожествена литература, вдъхновена от живота“
с Евън Джеймс и „Магически реализъм за начинаещи“ с
Джен Карсън.
Научете повече на https://ekf-writing-center.org/
За кандидатстване за стипендии, моля свържете
се с Виктория Костова на адрес: coordinator@
contemporarybulgarianwriters.com.

за рецензията є „Малкият текст, големият
текст. За новата книга на Надежда Радулова“ и
на Борислава Иванова за „Поетично за поезията“.

Съвсем
наскоро
в Полша
излязоха от
печат две
книги на
български
автори в
превод на
една от найзначимите
българистки
Ханна
Карпинска
– „Реквием
за никого“ от Златко Енев (изд.
„Кшионшкове климати“) и
„Невидими“ от Наталия Делева (изд. „Езоп“).

гласовете

им

ч у ваме

Петър Чухов отговаря на 31 въпроса
От анкетата на Иван Шишманов
1. Коя краска предпочитате?
Пъстра.
2. Коя е любимата ви миризма?
На хмел.
3. Кое цвете според вас е най-красиво?
Лотосът.
4. Кое животно ви е най-симпатично?
Еднорогът.
5. Коя краска на очи и коси предпочитате?
Променливите.
6. Коя според вас е най-ценната добродетел?
Необикновеността.
7. Кой порок мразите най-много?
Баналността.
8. Кое е вашето любимо занятие?
Четене, комбинирано с писане.
9. Кое развлечение ви е най-приятно?
Разговор с (интересна) жена, съчетан с пиене на (хубава)
бира.

15. Кой е бил найпечалният (найтъжният)?
Когато съм осъзнал,
че сме смъртни.

Снимки Бояна Петрова

16. Коя е вашата
най-голяма надежда?
Че все пак оставаме
да съществуваме.
17. Вярвате ли в
приятелството?
Да.
18. Кой е за вас найприятният момент
през деня?
Залезът.
19. Коя историческа
личност ви е найсимпатична?
Сократ.
20. Коя личност от роман или театър?
Котаракът Бегемот.

26. Кое е според вас шедьовър на природата?
Самата природа.

10. Кой е според вас идеалът за земно щастие?
Движението в желана посока.

21. В коя страна бихте предпочели да живеете?
Швейцария.

27. От кое място сте запазили най-приятен спомен?
Ню Орлиънс, САЩ.

11. Коя съдба ви се вижда най-вече за оплакване?
На вечно недоволните.

22. Кой писател предпочитате?
Макс Фриш.

28. Кое ястие обичате най-много?
Руска салата.

12. Може ли да попита човек на колко сте години?
59.

23. Кой живописец?
Едуард Хопър.

29. Твърдо или меко легло предпочитате?
Умерено твърдо.

13. Кое кръстно име бихте си взели, ако бихте си го
избрали сам?
Същото.

24. Кой компонист?
Бетовен.

30. Кой чужд народ ви е най-симпатичен?
Унгарците, може би защото баба ми е унгарка.

25. Каква девиза бихте си избрали, ако би трябвало
да имате такава?
Ще развея знаме, само ако на него има слънчево зайче.

31. Напишете една мисъл или цитат, смисъла на
който одобрявате.
„Обожавам простите удоволствия, те са последно
убежище на сложните личности“ – Оскар Уайлд.

14. Кой е бил най-хубавият момент от живота ви?
Не го помня.

Думи за Петър. Без заглавие
МИРЕЛА ИВАНОВА:
Обичам поантите в стихотворенията на Петър Чухов,
чета с ококорено любопитство книгите му и тръпно
очаквам как от тихата, всеобгръщаща ги тъга ще
изригне някоя блестяща поанта. Може би напоследък, с
остаряването, така усещам нещата.
Но освен поет Петър Чухов е и още сто неща – на
първо място: благороден колега. При всяка възможност
подчертавам щедростта му към другите писатели и
поети, на които все предоставя пространство да се
изявяват – Столична библиотека стана благодарение и на
неговото съучастие жив, автентичен и интересен център
на литературата и книгите.
Петър винаги помага, обърнеш ли се за помощ към него –
ще ти намери книга, ще ти копира статия, ще ти смени
датата за „Зелени библиотеки“, ще ти подскаже към кого
да се обърнеш, ако търсиш озвучаване.
Той е и прекрасен, всеотдаен музикант – но музиката му не
познавам така добре.
Най-интересното е, че печели поетични награди, за да
вбесява голямото графоманско войнство.
Харесва ми да срещам изправената му фигура из центъра на
София, а веднъж и в Пловдив на главната, винаги има какво
да си поговорите, да споделите, да се пошегувате.

КАПКА КЪНЕВА:
Винаги, когато съм чела ръкописите му в търсене на образ,
подходящ да се превърне във визия на корицата, такъв
образ се е извисявал в съзнанието ми недвусмислено и даже
застрашително още с първия прочит. Речта на Петър
Чухов е така наситена с метафори знаци, че поражда у мен
желанието да я визуализирам по-скоро в поредица плакати,
отколкото с цикъл илюстрации.
Но тъй като Петър Чухов е и музикант, мелодията на
стиховете му продължава да отеква в съзнанието на
читателя дълго след като е прочел текста. Тя заживява
самостоятелно – трансформира се и затрептява в
значения, паралелни на заложения в думите смисъл, подобно
на звук от пиано, „чиито черни клавиши са предостатъчно“.

АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА:
Бях чела Петър Чухов, разбира се. И харесвах поезията му,
при това много. Но така се беше случило, че бяхме общували
по-скоро служебно. Но ето че преди 4 години точно през

юни се оказахме
заедно в Берлин
за едно четене
в Българския
културен
институт. Беше
предвиден и пленер
и заедно с Пешо и
също поканените
Иван Христов и
Димана Иванова
писахме стихове
в Берлинския
Сони център, пред
Бранденбургската
врата, Райхстага,
Мемориала на
Холокоста…
Излишно е да
казвам колко
добър беше Петър
в моментното измисляне, колко добре му се получаваха
образите, колко малко редакция изискваше стихът…
Но това вече не ме учудваше. Още когато тръгнахме да
разглеждаме града, той на всичко реагираше в стихове. И не,
не беше поза, перчене, желание да блесне. Беше потребност,
а бих добавила – и талант. Да виждаш всичко с очите
на поет, е вид избраност, надареност. Да превръщаш
всекидневното в поезия, е призвание. При Петър Чухов е
така. Той наподобява фигурата на поет от едни далечни
времена, когато поетите са пишели така, както са
живеели. Макар и неговите стихове да не са незавършени,
те са фрагменти на едно проницателно око, което изкусно
си играе с образите и иронично се усмихва дори на найтъжното. Затова и поетът Петър Чухов е разпознаваем,
различен, „самотен баща на детето в себе си“.
Честит юбилей, Пешо! Още много думи, смисъл и
всекидневно поетично говорене!

МАРИН БОДАКОВ:
Обичам стихотворенията на Пешо. Може би и защото
нямам способност за бравурната езикова акробатика и за
баланса в конструкция, на които той е майстор.
Неговите стихотворения винаги ме държат нащрек:
какъв ще бъде финалът на конкретния текст. Признавам,

че в съзнанието си държа червен молив, който неведнъж
задрасква последните един-два реда на творбата – не
само защото не искам великолепната дотук образност
да приключва, а и защото ми се ще той да не опакова
цялото стихотворение в обяснителността на финала.
Най-скъпи са ми онези творби, в които Пешо предпочита
центробежността на внушението, отказа от
втърдяване на значенията. Тогава неговият неподправен
и лек трагизъм остава на свобода. И е все по-загадъчно
лепило за правилата на лексикалната му игра.
С червения молив ставам Пешов съавтор. И по-близък
човек.
Прочее ние и буквално сме били съавтори – писали сме
под общ псевдоним. По негова идея. Бяхме събрали
боклука при редакцията на вече готови мои и негови
стихотворения и след това го компилирахме, че даже и
публикувахме във „Витамин Б“ под името Марко Петин.
Времена…
Честити 60, Пешо, и желая безкраен живот на твоите
стихове!

АННА ЛАЗАРОВА:
Преди няколко години в „Хралупата“ организирахме
четене на Петър Чухов с драматичното заглавие
„Профанна теология“. Драматичен беше и замисълът
на предстоящото – Петър чете, а ние, облечени като
Иисус, Пилат, Сатана и прочее, асистираме. Към днешна
дата не мога да опиша колко точно куриозно изглеждаше
цялото нещо, но все пак реализацията течеше. Час
преди събитието всички бяхме дегизирани и готови за
профанната теология. Изведнъж от нищото започна
да вали исполински дъжд. Такъв, че навлезе до глезени в
„Хралупата“, а Мария Магдалена и Сатаната дружно
изливаха кофи с вода навън, Пилат бършеше с моп, а
Иисус се опитваше да спаси библиотеките от потопа. С
това исках да кажа, че освен че е великолепен редактор,
организатор на редица мероприятия, жури на множество
конкурси и страхотен автор, Петър Чухов има и някакви
връзки оттатък. Убедена съм. И му пожелавам още
повече читатели, които да откриват
неговата специалност. Честит юбилей, П.
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Да сънуваш тъмното
Петър Чухов.
„Запокитеност.
Поезия 1995–2000“.
Изд. „Жанет 45“,
Пловдив, 2021, 208 с.,
18 лв.
Тази събрано-избрана книга съдържа пет
стихосбирки на Петър Чухов, създадени в края
на ХХ век. От първата „Градината на слабата
реалност“ (1995) до „Провинции“ (2000), в
т.ч. и „Когато се завръщат еднорозите“
(готова от 1997, но излязла чак през 2011).
Анонсът твърди, че стихотворенията
са възпроизведени „едно към едно“, без
нова редакторска намеса. Така получаваме
възможност да проследим началата и
трансформациите на Чуховия почерк –
тръгването му от едно по-пищно откъм
метафори, абстрактно-метафизично писане,
търсещо излази към привидната лекота
на нонсенса и деликатното пародиране на
всяка лесна сериозност, за да се стигне до
освободеното прекрояване на света чрез езика
на прозорливата ирония. Да бъде!

Все ми се струва, че шейсетгодишнината
на Петър Чухов трябва да е фалшива
новина. Всеки, който го познава, ще се
съгласи, че не му отива да е на шейсет
– нито като човек, нито като поет.
И въпреки че новата му стихосбирка,
„Есенен Великден“, безспорно може
да се определи като по-сериозна, подълбока, по-меланхолична, в самата нея
също присъства усещането за това
несъответствие между календарната и
вътрешната възраст:
Детето в мен / не иска да заспи //
напразно / му разказвам приказки /
заплашвам го / със Торбалан / прегръщам го
/ успокоително / и го завивам / презглава

Тази смътна тревожност ми се струва
доминиращото настроение в книгата,
дори повече от есенната меланхолия.
Много от стихотворенията са пропити
от усещането, че някъде там, не много
далеч, дебне парадоксална кротка заплаха
– заплаха, която не знае, че е такава
и че може да причини зло или болка.
Струва си внимателно да се разгледа
една свързаност, която тук само ще
набележа: тревожността и заплахата през
повечето време се загатват през мотива
за съня или заспиването, който присъства
натрапчиво в цялата книга:
в тъмен сън / зад който чака / слънцето /
на зимата

Няма обаче тук опиянение от детинската
игривост или самодоволство от запазения
младежки дух. Будното дете е тревожно
и напрегнато – не по болезнен начин, не
задъхано от треска, но със смътно и
неизразимо усещане, че нещо с него не е
както трябва:

или:

минават нощи / дни / години / но все така /
детето в мен / не иска да заспи // навярно
го е страх / че няма никога / да се събуди

Взел съм / повече светлина / отколкото
/ мога да нося / затова ми е трудно / да
вляза в съня

Влизам в съня / като в хотелска стая / и
веднага усещам – / някой е спал тук / преди
мен
или:

Снимка Бояна Петрова

Петър Динеков.
„Записки от
„прехода“ – Книга
втора. 22 октомври
1990 – 22 февруари
1992“. Съст.
Евелина Белчева. ИК
„Огледало“, С., 2021,
392 с., 20 лв.
След първата книга от „прехода“ на Петър
Динеков (1910–1992), появила се миналата
година и съдържаща записки между двата 17
октомври от 1989 и от 1990 г., сега следва
продължението – дневникови бележки до деня
на кончината му. Съставителката Евелина
Белчева се вклинява на места с коментари –
изяснява факти и обстоятелства, понякога
оправдава думи и постъпки. Бързо разбираме,
че другият главен герой на дневниците е Блага
Димитрова – срещите и разговорите с нея,
преценките за поведението и писането є
заемат поне половината от обема на книгата.
Динеков следва извивките на пътя в края на
живота си с достойнство, с отношение към
света, характерно за доскорошен безпартиен
комунист, отричащ близкото тоталитарно
минало, но и склонен да оневинява редица
негови персони и наследства. Задължително
четиво за всеки изследовател на културата до
и след 1989 г.
Петър Горянски.
„Окованата съвест.
Басни, критика,
публицистика. 1945–
1949“. Колекция
„Неиздадените“
– Книга осма.
„Кралица Маб“.
Департамент
„Нова
българистика“ на
НБУ, С., 2021, 518 с.,
18 лв.
Това е голямото завръщане на Петър Горянски
(1911–1990) в българската литература.
Той е представен с басни, критически и
публицистични текстове, писани между
1945 и 1949 г. – неговото най-силно време на
опозиционно и алтернативно осъществяване,
въпреки че критическото приложение към
този том не премълчава нищо от живота
и творчеството му – преди и след Девети.
Но публикуваното от него в опозиционния
социалдемократически вестник „Свободен
народ“ и останалите в архива му творби,
създавани до 1949 г. (общо – 56 басни и 113
статии, рецензии и бележки) тук не просто се
появяват за първи път в книга, а открояват
едно от лицата на несъгласието
при настъпващата
тоталитарна диктатура.
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Тия двамата с годишнината
Петър Чухов е най-внимателният и
акуратен жив стратег на писмените
словеса, когото познавам. Той ги
употребява с взискателност и
прецизност, достойни не само за
уважение, но и за подражание. Което
горещо препоръчвам на по-младите
писмовни питомци, препускащи из
прериите на езика като зашугавели след
зима бизони.
Мисля си, че Петър Чухов дължи тази
си уважителност към словесата не само
на несъмнената си литературна дарба,
но и на едно цялостно отношение към
битието, което можем да формулираме
така: „Ти, битие, си често хаотично и
дрънкаш китарата си ненастроена. Аз ще
ти отговоря с дисциплина и сериозност,
ще ти отговоря, като внеса в това,
което създавам сам, порядъчност,
проницателност и известна доза ефирна
като паяжина меланхолия“.

Това, мисля, ни казва Петър Чухов, и
го казва убедително, да му е честита
годишнината от сърце.
Бих спрял тук, ако нямаше още един
тип, който се върти покрай Пешо така,
както електрон се върти около ядрото
– неуловимо и бесновато. Въпросният
е Чешо Пухов, подобен на първия
до степен, че често не можеш да ги
отличиш. Вторият обаче е характерен
с почти шизофреничния си нагон да
се покикотва и криви в неочаквани,
чудати пози и в понякога неуместни
литературни ситуации.
Всъщност и двамата са в новата ни
литература отличима, дори отлична
двойка, като помисли човек по-сериозно.
Затова винаги ми е драго да пообщувам с
тях, да ги прочета и зачета!
БОЙКО ЛАМБОВСКИ

Петър стих плете
Той беше човекът, който слиза в
подземното царство на складовете с
книги в Народната, между рафтовете
долу и извеждаше горе прашасалите
книги, които поръчвахме. Там някъде през
90-те, ние – студенти, той –
библиотекар и поет, стана срещата ни.
Висяхме в кафенето на библиотеката,
така станах редактор на книгата му
„Руни“. Години по-късно имаше един
период, в който се събирахме да играем
тенис на маса в двора на едно училище
и после у тях устройвахме едни почти
тематични прекрасни музикални
вечери. Този дом из пресечките на
„Иван Асен“, вече изгубен, е отделна
тема. По-важното е, че с каквото и да
се занимаваше тогава, а и сега, Пешо

не се умори да измисля и импровизира,
да си играе с думите, да те изненадва
иззад някое кратко уж игрово стихче с
дълбините на мрачината, която също
носи. И тази сглобка на мрак и лекота
ми се струва характерна за Петър
Чухов, нея точно харесвам. Честит
юбилей, Пешо! Ето едно стихче и от
мен за подарък, освен ако вече ти не си го
измислил.
Петър стих плете,
през три стиха преплита.
Плети, Петре, плети,
през три стиха преплитай!
През три плета не стихвай!
ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ

Има и други повтарящи се мотиви,
образи или метафори в книгата:
слънцата, звездите (най-често угаснали),
сенките, огледалото... Доминира
черният цвят, дори слънцата понякога
са черни и въпреки това не може да
се каже, че тези стихотворения са
мрачни. По-скоро внушението след
цялостния прочит е, че себепознанието
в крайна сметка винаги разкрива
някаква тъмна ядка, но това разкритие
по-скоро води до житейска яснота,
вместо да предизвика криза. Трябва
да се научиш да живееш със сянката
си, трябва все пак да се погледнеш в
огледалото, да преодолееш инфантилния
страх пред заспиването. И в известен
смисъл писането на поезия е тъкмо
такова действие – поне за пишещия.
Колкото до читателите, ние ще се
учудваме от деликатните взривове
в стихотворенията, ще попиваме
топлината им в тъмното – и ще
сънуваме, че Петър Чухов е станал на
шейсет.
АНГЕЛ ИГОВ

Някои неща, на
които бих искала да
се науча от Пешо
Чухов
За Пешо Чухов няма добри и лоши хора.
Той не съди. Мисля, че е най-несъдещият
човек на света. Не знам дали това го прави
неподходящ или особено подходящ за съдия.
За него всички хора са добри. В резултат на
това и към него всички са добри. Трябва да
науча как го прави.
Пешо Чухов постоянно измисля стихове, но
това не означава, че умът му се занимава
само с тях. Той е в литературата по един
холистичен начин. Участва от едната
є страна – като писател, поет, автор,
творец, извор и терминал – и от другата
є страна – като инициатор на събития,
организатор на литературни четения,
изобретател на рецитали и пленери,
психопомп из дебрите на Столична
библиотека, жури в конкурсите (част
от които и сам е печелил), посредник с
медиите и въобще, винаги готов да се заеме
с техническата страна на нещата. Трябва
да науча как го прави.
Пешо Чухов върши всичко с лекота. С
котешка грация. Може според него това да
не е истина, но отвън така изглежда. Отвън
се вижда, че пише с лекота, чете стиховете
си с лекота, общува с лекота, на всичкото
отгоре и свири на китара с лекота. Трябва
да науча как го прави. Макар че за свиренето
съм безнадеждно закъсняла.
Пешо Чухов успява от всяка ситуация да
извлече положителния є сок и да го увеличи.
Това се случва само на хората, на които
им е интересно. За него нещата не са
тревожни, затормозяващи, натоварващи,
безрезултатни, обезкуражаващи, а
интересни. Той с удоволствие е готов да
разкаже за четене в непознат град, на което
почти никой не е дошъл, но след като са го
направили още два пъти, залата започнала
сама да се пълни. Трябва да науча как го
прави.
Пешо Чухов е артист, но не пропуска
детайлите. Изглежда разсеян, но помни
добре. Има неангажиран вид, но винаги се
оказва готов навреме. Не съм го виждала
да крещи, да обижда, да вдига скандали, да
отправя закани, да натрапва мнения, да
нахалства и дори не мога да си представя
как би изглеждал, ако пробва някое от тези
неща. Но с каквото се залови, не се отказва.
Трябва да науча как го прави.
Пешо Чухов не може да е на 60. Най-много
да е на средна възраст и аз му пожелавам
тази негова възраст наистина да се окаже
средна. Не е за вярване, но прилича на момче.
Сякаш времето е минало покрай него, но го
е видяло да пише стихове и е решило да не го
безпокои. Трябва да науча как го прави.
КРИСТИН ДИМИТРОВА

В ит р ина

ю билей

Карираният господин
На Петър Чухов

Човекът, който не искаше
да сънува
На Чешо Пухов

В тетрадка с карирани листове
(голям формат) един абстракционист
нарисувал мъж. От рождения си миг
нарисуваният човек се опитвал да
премахне карето, върху което бил
нарисуван. Къпел се по три пъти на
ден. Миел си зъбите по четири пъти,
но карето не се изличавало. Отишъл
дори до Северно море, защото един
зъболекар, специалист по вадене на
корени, казал, че ако обиколи три
пъти фиордите в посока, обратна
на часовниковата стрелка, карето
тутакси ще изчезне. Обиколил
фиордите не три, а цели пет пъти, за
да е сигурен. Но когато океанското
течение го върнало на брега, той се
огледал в една мидена черупка и ужасен
видял, че продължава да бъде все така
кариран. През деня дори бирата, която пиел, била карирана.
Внимавал да не се усмихва твърде често, защото хората гледали
право в карираните му зъби и от изненада очите им ставали
кръгли като копчета.
Минали години. Станал на средна възраст и изведнъж забелязал,
че околните започнали да си карират зъбите, обличали се в
карирани дрехи и дори си рисували цветни карирани татуировки.
Отначало им се ядосал, защото мислел, че му се подиграват.
После разбрал, че това е новата мода и вече се ядосвал на
себе си, че цял живот е бягал от различието си. Можех да
направя кариера в цирка, казвал си. Сега вече показвал на всички
карираните си зъби, но това не го правело щастлив, защото
според Монтескьо, ако триъгълниците си изберат Бог, то той
непременно щял да бъде с три страни.

Имало едно време един човек, който не искал да спи, защото
непрекъснато сънувал кошмари. Преди да се мръкне, мъжът
започвал да се самоизмъчва: пиел кафета непрестанно; стягал си
силно с въжета палците на ръцете, за да го боли и да не заспива;
дъвчел дъвка с ментол и правел балончета с идеята дъвченето да
прогони съня; не лягал в леглото, а стоял прав, опрян на стената;
държал си очите отворени (пробвал да залепи клепачите си с лепило
за мигли); киснел краката си в студена вода, пълна с малки рибки;
светвал лампите във всички стаи; слушал отвратителна музика;
гледал сладникави комедийни сериали и се смеел насила; по цели нощи
обикалял из града с клошарите, помагал им да ровят по кофите
и им разказвал несгодите си. И така нататък, и така нататък.
Но в един момент все пак, незнайно как, заспивал. И онези кървави
кошмари го помитали с пълна сила. Събуждал се на необичайни
места – на пода, в банята, в клоните на някое дърво, на пейка в
градската градина.
Бил отчаян.
През юни го завели на среща на Анонимните сънуващи. Добър
ден, аз съм Петър – представил се той, – и сънувам кошмари.
Здравей, Петре! – отговорили групово сънуващите. После всеки
от тях заразказвал за най-тъмните си нощи. В общи линии (в
запетайки, в точки и в криви) терапията вървяла вяло, като част
от слабата реалност. Но каква била изненадата му, когато се
вслушал в историите на една от сънуващите, която в продължение
на няколко години сънувала как убива него, Петър (всяка вечер
по различен начин). Разпознал се по несъмнени белези и описаните
привички. Тогава се сбогувал с нарцисизма и є разказал как всяка
нощ, по различен начин, убивал, нея, сънуващата, с надеждата, че ще
се събуди.
И това било началото на една (друга, безсънна) любовна история.

МИРА ДУШКОВА

ДУША МИРОВА

различна – композирана в нов ключ и
преизпълнена с друго послание, отново
тревожно и трагическо, но наистина
друго. „Adicted“ вече беше книга на
с и н т е з и т е, на абстрактното
послание, туширащо дебнещата на
всеки финал в поезиите на Петър Чухов
да размие категоричността ирония. В
книгата си „Петте сетива“ френският
философ-културолог Мишел Сер пояснява:
„Adicted: дрогиран, отдаден на изказа като
на лекарство. Философът до безкрайност
пие купата с отрова, амфората на
думите. Addictus: осъден. Философът
Сократ сам се осъжда на смърт. За
да разбере и да основе този синтез и
това приспособяване, трябва да отиде
до адикцията или до първия синтез на
речта и дадеността.“ И поетът Петър
Чухов наистина пише като „осъден“ – с
безпощадна за/към себе си искреност. Ето:
„Чудесно е / да изоставиш нещо. / – Това не
съществува – казваш / и му обръщаш гръб.
// А то се смее зад гърба ти / или плаче
/ и се чуди/ на твоето / самоубийство.“
Съседно е стихотворението „Как бързо
възмъжава / младият площад“, носещо
една цяла синтетично дадена философия
на историята. Тази книга на Петър
Чухов възбуди с „кощунствените си“
стихотворения за нецелунатата от
юнака Райна Княгиня (в друго негово
стихотворение е обратното – събудените
с целувка изоставени са десетки) и с
интертекстуално вградения цитат от
Вапцаров в „Логично“ цяла полемична
буря в литературния ни живот, която
„Литературен вестник“ представи
най-пълно. Петър Чухов получи в Шумен
своята награда на името на поета
Иван Пейчев – въпреки съпротивата на
пазителите на соцреалистическия канон.
„Есенен Великден“ е последната му
издадена нова книга и това е книга на
п р о з р е н и е т о. Казано е формулно:
„Каквото и да извикам / ехото ми
отвръща / Бог // Само когато викам / Бог /
ми отговаря / тишина“. Десетки стихове
могат да се извадят, да се обособят и да
звучат като сентенции: „Взел съм повече
светлина отколкото мога да нося“. Или:
„Бъди император на себе си, но не бъди
жесток“. И още: „Аз съм самотен баща –
на детето в себе си.“ Стихотворенията
отново са кратки, формулно-точни,
но многозначни, с отворени смисли.
Появяват се и откровенно любовни

Книга, която сякаш идва направо от
дигиталния свят, но постоянно се
извръща назад, връща се в него, за да го
деконструира. Всъщност това е умна и
понякога издевателстваща критика на
дигиталността, но на дигиталността не
като реалност, а като самоочевиден символ
и пространство на (не)мислене. Затова само
първите няколко текста са пряко свързани с
пандемията, но не се усещаме много, че и след
тях продължаваме да четем за особения вид
изолация на ума – опразването на всяко битие,
изгубило достоверността си. В 50 кратки
текста Йордан Ефтимов разказва за нещо или
за някого, сякаш просто си бъбри, напомня,
уточнява, препраща, но изпод думите му вее
течението на собствената ни самота в един
пренаселен от гледки свят. Множеството
снимки и прочее нагледи в книгата
допълнително укрепват това усещане. Но пък
тази книга дава друг кураж: дори да четем
или гледаме без никаква културна памет,
Ефтимов ни я дава, почти безплатно.

Из цикъла „Безопасно близо“

Юбилейно, за поетическите книги на Петър Чухов
Избирам да говоря юбилейно за три от
зрелите поетически книги на Петър
Чухов. Ще пиша най-вече за „По-скоро
никога“ (2004), „Adicted“ (2017) и за
„Есенен Великден“ (2021), като ще се
опитам така да обобщя представите си
за цялата поезия на Чухов. Ще акцентирам
върху тези три книги, като ще слушам
музиката на цялото, ще следя логиката на
едно мощно разгръщащо се творчество,
ще виждам противоречията на едно
безстрашно търсещо себе си и своите
истини за света тревожно съзнание.
Нека в началото кажа, че Петър Чухов
твори най-често поетически книги. Това
не са стихосбирки от подредени отделни,
звучащи сами по себе си и сами за себе
си стихотворения. Това са промислени
и отлично композирани цялостни
книги. Те стоят фрагментаризирани, но
отделните фрагменти се подкрепят през
разстоянията на страниците, мотивите
се сплитат, посланието звучи единно със
затварянето на книгата. На последната
корица на „Adicted“ стои фразата „Моят
ад е моята крепост“. И поетическото
съзнание се опитва настойчиво да побере в
едно Ада и Рая на трагически разпънатата
душа.
Книгата „По-скоро никога“ е изградена
като пиеса, в шест картини. Но самата
пиеса е – разбира се – незавършена,
тя се пише „пред“ самия читател,
не е „готова“ предварително. Между
отделните „картини“ са включени
лирически фрагменти на трескавото
дирене, на непрестанно връхлитащите
въпроси (за „тефтерчето на Левски“, за
смисъла на изкачването на пирамидата
и на стълбата, за чистотата и
съблазнителната порочност на голотата,
и пр., и пр.), на търсещите изцеление от
неподвижността детски играчки и на
невъзможността една или друга, стоящи
по пътя, да бъдат прескочени. Сблъскват
се абстрактно с пределно конкретно;
сериозната игра на взаимоотношенията
между различни култури, въплъщавани
от Дон Кихот и Дон Жуан се разпада,
„изражда се“ в безсмисленото „поразяване
на две дървета“ и в забравянето „да се
закуси“. В преддверието на последната,
шеста картина, стои оголена еднаединствена въпросителна фраза, дадена
ни без препинателния знак: „КАКВО ДА
ПРАВЯ“...
Всяка от книгите на Петър Чухов е

Йордан Ефтимов.
„Стратегии
без тактики.
Карантинописи и
други микроесета от
Linkedin и от склада
на ума“. Изд. „Small
Station Press“, С., 2021,
168 с., 17 лв.

Емине Садкъ.
„Керван за гарвани“.
Изд. „Фабер“,
Велико Търново,
2021, 176 с.

Снимки Бояна Петрова

мотиви („Кое е по-дълго / любовта / или
нощта“, както и „Да узная / тайните
на дрехите ти“). Светло просветление
(леко туширано от неизвестността за
съдбата на сянката ти) носи финалното
стихотворение, обособено в отделен
раздел – „Есенен Великден“. Книгата е
мощно обогатена от изключителното
оформление на майсторката Капка
Кънева. Една книга на есенната мъдрост!
Тези три книги, върху които акцентирах,
трябва да се поставят, да се видят в
цялостния социокултурен контекст на
многообразните творчески дейности на
Петър Чухов – майсторското писане на
хайку, участието в поетически диспути и
в акции за писане от натура (инициирани
от поета Пламен Дойнов), десетките
други книги – поезия и проза, където
се експериментира смело със словото,
музицирането в десетки рок състави,
работата като пазител на книжното ни
богатство, организатор на арт събития,
пътешественик, и още, и още.
В очакване сме да видим сборната книга
„Запокитеност“, побрала – според
думите на автора – стихотворения от
първите му пет книги. Помним тези
стихотворения, но ни е интересно и
важно да установим как той ги е подбрал
и пренаредил.
Честит щастлив и меланхолно-горчив
юбилей, Пешо!

Това е дебютната книга на победителката
в 42-то издание на Националния студентски
литературен конкурс в Шумен (2019). Кратък
роман или голяма повест – все едно. Важен е
вкусът към сплитането на малки истории,
пратени в делиорманското пространство,
с ирония към местния колорит, но и с
универсалност на болката, изпитвана от
всекидневния човек. Писането на Емине Садкъ
се отличава с особена яркост – експресивно,
плътно, паметливо. Литературата израства
изпод уж битовите ситуации, втурва се в
скрити цитати и препратки към класически
сцени от литературата и киното, въвлича
рок и пънк, културни пластове и гласове.
Но пак да кажем: най-силното в книгата
са личните истории на малките хора в
лудогорския североизток, в които тупти
цялата съвременност, но и цялата история
на мястото, сплетена на възел. Найреспектиращият дебют в прозата през
първата половина на тази година.

„Сборник с
материали от
конференции по
време на Славейкови
празници.
2018–2019 г.“. Съст.
Николай Димитров.
Изд. „Фабер“,
Велико Търново,
Трявна, 2020, 156 с.
За да не стане грешка, трябва да подчертаем,
че става дума за конференциите по време на
ежегодните Славейкови празници в Трявна
през юни. Там е мястото, където е възможна
срещата между всекидневния празник на
паметта и академичното знание. Трите дяла
на сборника включват текстове от 2018 г.,
2019 г. и „други“, т.е. четени на различни
издания на форума, без конкретна свързваща
тема. Научното ръководство на катедра
„Българска литература“
към Великотърновския
университет е на обичайното
високо равнище.

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ
Литературен вестник 23-29.06.2021

5

С т о Л и ц а

Лично
Няма как да говоря за юбилей на Петър Чухов и това
говорене да не е лично. С Пешо ме свързват прекалено
много неща през годините, за някои от които ще разкажа
накратко. Още като млад автор преди двайсетина години
имах късмета да се запозная и сближа с група хора, които
оказаха силно въздействие върху мен. Бяха първите години
на 21. век (как звучи само), 90-те тъкмо бяха приключили,
но още носеха от своя специфичен полъх и всички ние го
усещахме. Защото по това време промените все още
ставаха бавно – поне по-бавно, отколкото сега. На седмица
в София имаше най-много две литературни събития.
Всеки знаеше, че през уикенда не се правят четения или
представяния на книги, но дори понеделник и петък не бяха
добри дни. Затова обикновено ходехме на някое събитие
във вторник и четвъртък. Местата за тези мероприятия
също не бяха толкова много, повечето се въртяха около
сградата на Ректората. След това задължително се
отиваше на кръчма, започваха да се носят по улиците едни
компании от по десетина човека, които трудно намираха
къде да се настанят, докато не намалееха наполовина. Но
и кръчмите затваряха и трябваше да се реши какво да
се прави – клуб, бар или купон? В такива моменти Пешо
предлагаше да отидем всички у тях и вечерта да премине
в домашно парти. И така, групата се отправяше към
дома му, който бе близо до Орлов мост. По този начин
аз прекарах в неформална обстановка редица вечери в
компанията на Георги Господинов, Биляна Курташева,
Албена Хранова, Силвия Чолева, Иван Христов, Ангел
Игов и още куп други хора, които идваха на тези купони.
Една такава вечер двамата с Иван Христов започнаха
да свирят (кавал и китара), аз пък инстинктивно
придърпах една тарамбука (на Ангел Игов) и се включих.
Така се роди група „Гологан“. Музицирането с Пешо е
истинско удоволствие, защото съчетанието у него между

познание, талант и любопитство към другите правеше
всяка репетиция малък празник. Години след като бях
приключил участието си в групата и живеех в Германия,
дойде моментът да помисля дали оставам там, или се
връщам в България. Реших да се върна и сред причините бе
желанието ми отново да правя музика с Пешо, като този
път свиря на китара, пея и участвам активно в писането
на песни. Така пък се роди групата „Par Avion Band“. През
трите години на нейното съществуване научих много
от Пешо като китарист, цялото ми музикално знание
се удвои в рамките на година заради неговото желание
да споделя с другите каквото знае, да ги приобщава към
музиката, която винаги се случва заедно.
Това приобщаване е и сред големите достойнства на
нашия юбиляр. И е една от отличителните черти на
поезията му. Там е пълно със смях и ирония, с тъга и
мъдрост, с познание за света и човека, с разголваща
откровеност, но преди всичко е пълна с желанието за
приобщаване. Иронията на Петър Чухов не осъжда, тя
дори невинаги иронизира, тя не е нито дистанцирана, нито
хладна, а тъкмо обратното – приобщаваща. Тя е покана
да се посмеете заедно, рядко над другите, най-често над
самите себе си. В поезията му не просто има отвъдност,
в нея има диалог със смъртта, разговор с непознаваемото
и едно крехко осъзнаване на собствената тленност и
самота.
Когато издавах стихосбирката си „Par Avion“ преди точно
10 години, бях много неуверен в нейните достойнства,
посъветвах се с Пешо, защото знаех, че ще ми каже
истината. Давам си сметка, че ако тогава той бе проявил
колебание, вероятно тази книга нямаше да види бял свят.
Но той я хареса, по своя лек начин ми даде да разбера
колко прекалени са притесненията ми и че би било не само
грешно, но и несериозно да не я издам.

И накрая не мога да не кажа нещо за любимото му питие
– бирата. Заради него навсякъде, където пътувам, държа
да опитам местна наливна бира. Когато се видим след
завръщането ми, той ще ме попита: „Опита ли местна
бира?“ и ще добави с искрено любопитство в очите: „И?
Как беше?“.
Всичко е добре, когато мога да го споделя с теб, приятелю.
Честит празник.
ЕМАНУИЛ А. ВИДИНСКИ
Сантиментално е
да си жив.
Носиш живота си
като знак
за принадлежност
към смисъла.
Годините
те умиляват.
Понякога плачеш
без да знаеш
защо.
Може би някой
дълбоко в теб
разказва приказка
и макар все още да вярваш
в щастливия край,
вече разбираш, че
няма
с кого
да го споделиш.
Петър Чухов, юни 2021 г.

Петър Чухов в игра на ден и нощ
Няма друг в българската поезия от началото на 21. век,
чийто почерк толкова внимателно да работи върху
преобръщането на всекидневните гледки и ситуации в
смислови бездни и височини. Петър Чухов опитомява
света, като го преобразява по целия вертикал от възможни
значения. Независимо дали се изкачва нагоре (към Бога)
или слиза надолу (към Ада), той знае пътя – и за двете се
изискват уменията на алпинист, който вместо върху
обезопасяващо въже, издевателстващо се люлее върху
въжения мост на поетическата ирония.
Как започна всичко? Разбира се, този почерк узря още в
недрата на 90-те години, върху ръба на края на 20. век.
Още дебютната стихосбирка на Чухов „Градината на
слабата реалност“ (1995) изкова ключово понятие, през
което може да бъде прочетена почти цялата нова българска
лирика от последното десетилетие на предишния век.
Силният текст се изправи срещу „слабата реалност“.
После строгият проект „Руни“ (1998) предложи стихове,
които изобретяват нова ретрописменост, притежаваща на
пръв поглед „исторически корени“.
Истинският пробив на зрелостта обаче се състоя с
книгата „Мулето на Педро“ (1999). С нея Чухов закръгли
традицията на поетическото нонсенсово писане на
български, чиито емблеми са стихове от Константин
Павлов, Николай Кънчев и Биньо Иванов. Лирическият герой
на Чухов започна да говори леко, без видим ангажимент, да
демонстрира някаква пленителна нехайност на изричането.
Текстът зазвуча едновременно енигматичен и силно
комуникативен. Стана ясно, че неяснотата също може да
бъде споделена и разбрана. Така нонсенсовият постмодерн
стигна своя предел – да говори и настоява, но и да се
забавлява със собствената си празнота.
И нещо статистически важно: „Мулето на Педро“ е
последната българска поетическа книга на 90-те години,
появила се в последния работен ден между Коледа и Нова
година на 1999-а. Останала в пукнатината между две
времена, тя възпроизведе пукнатината между жанровите
форми на стиховете и кратките прози. Всеки текст в
нея разказва по една малка история, опряна върху имеметафора и нонсенсова ситуация. Обикновено в началото на
историята винаги има непреодолимо противоречие, което
пречи на историята да се развие и предпоставя нейната
краткост. Противоречието се постига с ловки игри на
идентичности – вериги от разпадащи се тела, от лица и
имена, от животи и текстове. Основният философски
удар на историите отекна в обърнатия въпрос: Как
името създава биографията, а не обратно. „Мулето на
Педро“ остана в края на 20. век като книга, приключваща
традицията на поетическото нонсенсово писане на
български.
От началото на новия век поезията на Петър Чухов започна
да изпълнява друг ангажимент: не толкова да
се забавлява със свободата на езика, колкото
небрежно да изследва възможностите му
да изговаря неочакваното, да достига до
прозрението със самата случайност на
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изричането – на лекото изричане. Често в тази небрежност
и лекота езикът се натъква на знаци за собственото си
безбрежие, но и за собствената си крайност: значението,
изгубвайки се в безкрайността, се връща при самото себе
си, при своето начало, при първото значение.
Затова не е изненада, че следващата стихосбирка „Малки
дни“ (2002) твърде масово очарова – не само критици, но
и трудно изкушаващите се читатели. Всички видяха как
този поет с лекота на илюзионист извършва успешни
лирически опити с високи имена, назовава всякакви
всекидневни случвания с емблеми като „Спящата красавица“
например. Чухов не само с постмодерен финес придърпва
високото към ниското и обратно, но и продължава да
демонстрира своята най-добра способност – да вижда
процепи в света и да превежда през тях връхлитащите
значения. Това прави Петър Чухов оттогава – изгражда
своите стихотворения като ситуации на смайването. Така
се разгръща неговото писане и в книгата „Три“ (2010), и в
кратките форми (хайку), на които е един от най-добрите
съвременни майстори.
Вероятно затова минималистичната проекция е зададена в
текстовете още преди създаването им. Погледът укротява
езика, който предварително знае, че трябва да се подчини на
погледа без остатък. Разбира се, това е престорена езикова
недостатъчност – изобилието от смисли личи изпод релефа
на всяка гледка, а поетът ги колекционира с радостен поглед

на откривател.
Петър Чухов вече е постигнал онова умение на почерка, с
което лирическата ситуация се поддава на фино моделиране,
без видим натиск от метафори или други фигури. Той
знае как да ни връхлети с озаренията на мига; активира
зрителното си въображение, използвайки кинематографични
техники, калейдоскопични видимости от рекламата и
компютърните технологии. Често залага на завъртането
на словореда в неговата противоположност или буквална
другост. Така малките събития израстват внезапно в
метафизични катастрофи, а малките хора – в легендарни
същества. В реда на нещата е нехайно да покаже ерудиция в
подмолен цитат, да въведе изненадата в принцип, да заложи
на шегата, прорязваща всеки текст, да гони дълбочини
и височини на битието, откриващи ни се като че ли по
случайност, но винаги писането му да търси съвпадане с
естествения ритъм на света и човека.
С подкрепата на С други думи, сменя скоростта на
Столична община писането с редуването на деня и нощта,
играе си с тях, докато ги следва. Така
иронията не е престорена, интелектуално
високомерна, а някак жива и налична,
органично прорастваща от всички ъгли на
денонощието. Безценно.
ПЛАМЕН ДОЙНОВ
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Слово за „моите бъдещи творчески планове“

Скъпи приятели,
В едно свое интервю пред Българското национално радио
по повод на своята 90-годишнина, сиреч през 1968 г.,
Михаил Арнаудов отговаря вдъхновено на тривиалния
журналистически въпрос за неговите „бъдещи творчески
планове“. В един момент ученият се сепва: „но хайде да
не се увличам, че на моите години не е добре да си правя
дългосрочни планове“. Все пак знаем, че в този момент той
е разполагал точно с десетилетие.
В подражание на М. Арнаудов и аз ще ви запозная накратко
с „бъдещите си творчески планове“ за следващите 60
години, които поради пандемията, глобалното затопляне
и наближаващото лятно слънцестоене ще трябва някак да
навия на руло и леко да попрегъна...
Човешкият живот по напълно естествен начин се дели
на десетилетия: те някак от само себе си организират
събитийния ред, поставят съответните приоритети и
символизират вътрешните цикли на живота.
Следващото ми, поредно десетилетие, започнало преди
няколко дни, по необходимост ще трябва да е времето
за завършване на големите книги и проекти. Не че те не
могат да бъдат поотложени още малко, но... боя се, че ако
го направя, скоро ще започна да забравям какво точно съм
имал намерение да завърша... (Между другото, веднъж някой
от приятелите ми ме попита: „Емо, абе как помниш кое
докъде си го докарал?“)
Ще направя кратък преглед на предстоящите за завършване
книги (повтарям – „за завършване“, тук изобщо няма да
става дума за някакви неочаквани творчески сюрпризи или
вдъхновения).
В момента довършвам книгата „Смъртта няма лице“:

книга за пределната „гранична ситуация“, възможна
благодарение на аудиозаписите, които направих след
своето „метафизично приключение“ през 2012 г., а и
на съпътстващите тази жизнена ситуация писма;
чрез книгата ще лансирам един нов жанр – „устнопис“.
Успоредно с нея се довършва работата върху солидния
сборник „Антропологията на Достоевски“, в който са
събрани докладите и другите материали от международния
едноименен симпозиум през октомври 2018 г. И пак заедно
с това, в определени „процепи на времето“, продължавам
работата върху първата, основна книга, посветена на Пенчо
Славейков и неговата жизнена и творческа съдба.
И така, приоритет № 1 е завършването на трилогията,
посветена на Пенчо Славейков: тук само ще спомена,
че според замисъла първата книга ще е историколитературна, втората – литературоведска, третата
– културологически-мемориална, тя ще бъде посветена на
историята на паметта за Пенчо Славейков: чрез неговите
монументи и места на памет ще бъде направен опит за
оригинална реконструкция на автентичната биография на
поета.
Успоредно с трилогията за Пенчо Славейков, втори
приоритет № 1 е една друга трилогия, посветена на
Достоевски; моите пристрастия към фигурата и
творчеството на великия руски писател и мислител са
добре известни, остава само премисленото и изказаното да
бъде „отлято“ в съответната книжна форма.
Предстои ми завършването и на едно „петокнижие“
– посветено на Михаил Арнаудов; три книги са налице,
четвъртата, основната книга ще е „Вожд и филолог“,
петата – архивно-документален сборник, придружен от
многобройни приложения.
Друга важна фигура за мен е тази на руския философ Алексей
Лосев: по всичко личи, че трябва да помисля и за книга,
посветена на неговата философия.
И още – непременно трябва да завърша и една важна книга,
в която се преплитат сравнителното литературознание
и българо-руските литературни общувания, а именно –
„Константин Балмонт и България“. (И тук проучванията,
изворите и всички съпътстващи материали отдавна са
подготвени.)
В областите на българската църковна история,
текстологията и изворознанието трябва да довърша

Приятелството при Ницше и Достоевски
Приятелството е универсална ценност, обща за цялото
„човечество“. В западната цивилизация обаче то се
третира по особен начин.
За гърците приятелството е божествена ценност,
без която би било невъзможно както развитието на
личността, така и на обществото като цяло. Ето защо
Платон посвещава на приятелството диалога си „Лизис“,
а неговият ученик Аристотел пише две книги в своята
„Никомахова етика“.
Римляните наследяват това разбиране за приятелството,
за което свидетелстват най-забележителните им люде.
Достатъчно е да си спомним прекрасния диалог на найвеликия римски философ Марк Тулий Цицерон „Laelius de
amicitia“ („Лелий, или за приятелството“). Тук можем да
прочетем: „Аз бих могъл единствено да ви посъветвам да
дадете предпочитание на приятелството пред всички други
деяния на човека, понеже не съществува нищо друго, което
до такава степен да е присъщо на човешката природа“.
Всички велики европейски мислители след това възхваляват
и превъзнасят висшата ценност на приятелството. Тук
би трябвало да цитираме имената не само на Мишел
дьо Монтен и Франсиско де Кеведо, но и на Декарт и
Шопенхауер. Все пак, ако на Запад е имало мислител,
който е схващал и преживявал приятелството като
висша ценност, то това несъмнено е Фридрих Ницше. И
наистина, бихме могли дори да твърдим, че без понятието
за приятелство неговата мисъл е абсолютно неразбираема.
Ницше е единственият западен мислител, възприел
гръко-римското наследство не само във философската
си концепция за света, но най-вече в своята етика.
Характерен пример за това е приятелството, свързало
го с Рихард Вагнер. За краткост ще се ограничим само
с няколко факта. Ницше се запознава с Вагнер в 1868 г.,
когато е професор по филология в Базелския университет.
Скоро след това те двамата са се почувствали обединени
от предаността си към философията на Артур Шопенхауер
и от необходимостта за обновяване на немската култура.
В този смисъл Вагнер като музикант, а Ницше като
филолог – те двамата ще поискат да осъществят мисията
за културна революция, основана върху гръко-германските
принципи.
Премиерата на цикъла на Вагнер „Пръстенът на
нибелунга“ през лятото на 1876 година би трябвало да
стане кулминация на това грандиозно предприятие.
Вагнер обаче капитулира пред Райха, немската буржоазия
и християнството. Ницше чувства разочарование и
предателство от своя приятел по оръжие. От този
момент в творчеството на Ницше с лекота се намират
критични изказвания, жестоки и презрителни насмешки
по адрес на Вагнер и неговата музика. Обида? Ненавист?

Не: тъжно чувство за предателство към революционната
задача, която те двамата са били длъжни да изпълнят, за
да обновят Германия, и която Ницше ще бъде принуден да
реализира сам със своята философска дейност.
Това дълбоко разочарование обаче не означава, че Ницше
е ненавиждал своя приятел; тъкмо обратното. Ницше
критикува онзи, когото нарича „последния Вагнер“, Вагнер,
който е „отстъпил пред немския Бог, пред немската църква
и пред немския райх“ и следователно е предал мисията за
културно обновяване на Германия. И все пак след смъртта
на Вагнер Ницше съчинява забележителния фрагмент
„Звездна дружба“, който завършва със следните думи за
вечното приятелство: „И тъй, ще вярваме в нашето
звездно приятелство – дори в случай, че би трябвало да
станем земни врагове един за друг“.
Не по-малко важно е мястото на приятелството в живота
на тъй наречения „брат-близнак“ на Ницше, т.е. на русина
Фьодор Михайлович Достоевски.
За Достоевски „приятелството е нещо свято и
прекрасно“, което, както твърди той в повестта
„Двойник“, е способно да премахне „неприятното
усещане от твърде неблагопристойното сходство“.
И наистина, думата „приятелство“ и важността на
приятеля са постоянна тема в цялото творчество на
Достоевски. Най-представителният пример за това
е даден в романа „Престъпление и наказание“. Тук се
разказва за нравствената устойчивост на Разумихин,
когото изследователите наричат „идеален модел на
приятелството у Достоевски“. Твърдението е напълно
коректно, ако вземем предвид това, че Разумихин
исторически се е тълкувал като литературен двойник на
брата на писателя Михаил, когото Фьодор е обичал не само
като брат, но и като приятел.
Фьодор е споделял годините си на учение в Петербург,
а също тъй и илюзиите за социални реформи в една посправедлива Русия, със своя брат Михаил. Да добавим
и това, че тъкмо благодарение на брат си писателят е
успял да основе две списания – „Време“ и „Епоха“, в които
изразява политическата си мисъл, а също тъй публикува
едно произведение, което под формата на тривиални
пътеписни бележки дава най-радикалната критика на
европейското общество на XIX век – „Зимни бележки за
летни впечатления“.
Внезапната смърт на Михаил през 1864 г. лишава
Фьодор от най-добрия му, единствен приятел, за което
свидетелстват думите, обърнати към по-малкия брат
Андрей: „Няма да ти говоря какво и колко загубих с него.
Той ме обичаше повече от всичко на света, даже повече от
жена си и децата, които обожаваше“.
Тази любов е била, разбира се, взаимна, споделена.

тритомника със „Съчинения“ на Варненски и Преславски
митрополит Симеон (да отбележа, че от десетилетие
е почти напълно готово едно огромно приложение към
третия том, съставено изцяло от библиографски и
летописни материали, в обем от около 200 стр.). Уви,
българската култура почива върху принципа на личната
инициатива и отговорност: ако някой сам не завърши
своето дело, то така ще си остане недовършено – у нас
няма обществено утвърден механизъм на приемственост
при реализацията на едни или други важни културни задачи и
проекти.
Накратко ще изброя „съпътстващите“ книги: първо,
книгата с поезия „Пиянството на един поет“ – по името на
основния цикъл в нея, която трябва просто да бъде събрана.
Второ, „Книга за св. Иван Рилски“ – един незавършен важен
проект от времето на издателство „Славика“. Трето,
книга за моето детство, книга за никому неизвестното
село Борнарево и за неговия свят. Има и други, но да не ви
отегчавам. За Джакомо Леопарди и италианската култура
да не отварям и дума.
Пита се: откъде ще намеря толкова време? Времето
подлежи на свиване и разтягане, а неговото протичане
зависи от самоналожената „дисциплина на времето“.
За да направиш едно, трябва да се откажеш от друго. Да
си спомним латинската сентенция Omnis determinatio est
negatio – „всяко определение е отрицание“.
Ето от какво се отказвам днес:
• Не поемам нови ангажименти.
• Не правя нови проучвания.
• Отказвам се от идеи и проекти, които не са доведени
поне „до средата“.
• Силно ограничавам своята културно-обществена
дейност: и тя в течение на дълги години отнемаше
твърде много време и енергия.
Да добавя, че предстои да бъде „освободено“ и „усвоено“
време поради приключване на моята ремонтна епопея,
която също може да стане основа за отделна книга...
Но стига вече, време е да спра, понеже не е добре „да
изкушаваме Господа“, както казваше старецът Назарий.
Защото Господ, когато слуша нашите планове и проекти,
леко се усмихва...
Емил Димитров
Винтерхалтер, „Декамерон“

На 21 и 22 май 2021 г. Българското философско общество
организира международна онлайн конференция
SYMPOSION: Емил & приятели, посветена на
60-годишнината на Емил Ив. Димитров. Хора и учени
от различни страни, по волята на случая колеги и
приятели на юбиляря, виртуално се събраха и като в
„Декамерон“ два дни си разказваха интересни истории в
зоните на заниманията на Емил Димитров – философия,
литература, история. Тук публикуваме словото на
юбиляря и текст на Жорди Мориляс (Барселона),
прозвучал на форума.

Достатъчно е да се прочете по какъв начин Достоевски
се е отнасял към брат си: „мили, добри ми приятелю; да
те обичам – това за мен е истинска потребност. Аз съм
напълно свободен, от никого не завися; нашата връзка обаче
е толкова здрава, мили мой, че ми се струва да съм обединил
живота си с нечий друг“. И как той неведнъж завършва
писмата си със следната формула: „Сбогом и прощавай,
мили и добри ми приятелю и братко“.
Отъждествяването на приятеля с най-близък родственик
се случва при Достоевски не само с брат му Михаил, но и с
неговата втора жена, Анна Григориевна Сниткина, която
той в кореспонденцията им нарича „мили приятелю мой
Аня“.
През целия си живот Достоевски се чувства свързан с
приятелството си с Некрасов и Аполон Майков. За това
можем да съдим по посвещението, което му пише Майков
в 1859 година, когато му подарява сборник със своите
стихотворения: „в знак на отдавнашното ни и неизменно
приятелство“, а също по думите, с които писателят се
обръща към него много години по-късно (1868): „Добри,
единствени и безценни приятелю“.
Приведените тук примери показват колко мощна сила
притежава приятелството в европейската система от
ценности. Платон, Аристотел, Цицерон, Монтен, Декарт,
Шопенхауер, Ницше и Достоевски ни учат, че по своята
същност приятелството принадлежи на човешката
природа, нещо повече – то е Божествен дар. По този
начин в западната култура приятелството е представено
като помощник на добродетелта, който я съпътства и
я усъвършенства – така, че в строгия смисъл на думата е
невъзможно човекът или обществото да не се основават
на приятелството. И макар приятелството да е възможно
единствено между добрите и добродетелни хора, силата му
е толкова голяма, че както казва един класически японски
герой: „Приятелството съществува дори сред демоните!“.
Жорди Мориляс
Публикува се със съкращения
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Въпреки извънредната 2020 година, отложените
премиери, несъстоялите се гостувания и дигиталните
версии двете ключови събития – Международният
театрален фестивал „Варненско лято“ и платформата
„Световен театър в София“, ще имат своите издания
с международни и български театрални спектакли на
живо напълно в духа на събуждащото се желание на
публиката да се събира отново в салоните. Датите за
Варна са 30 юни – 12 юли, а за София – 3 – 21 юли.

За 29-и път Международен театрален
фестивал „Варненско лято“*
Тази година Варна ще посрещене гостуващи спектакли
и специални събития от България, Германия,
Испания и Кралство Нидерландия. 29-ото издание на
Международния театрален фестивал „Варненско лято“
се открива на 30 юни с юбилейния спектакъл „100“,
отбелязващ 100-годишнината на Варненския драматичен
театър, на неговата сцена. Финалът му ще се постави
на 12 юли в Археологическия музей с фестивалната
продукция „Портрети на неизвестното“. Тя обединява
трима от важните за българският театър днес имена
– Явор Гърдев, Петър Дундаков и Венелин Шурелов
– в музикално-драматичен и визуален пърформанс за
човека, изправен пред загадките на необятния космос и
собствения микрокосмос.

Давид Гутиерес във „Фламенко:
възраждане“, Испания

Българската селекция на „Варненско лято“. В
рамките на българската селекция варненската публика
отново ще има възможността да види отличените
продукции през изминалия театрален сезон. Сред тях
е „Боклук“, носител на тазгодишните награди „Икар“
и „Аскеер“ за най-добро представление и за текст за
театър. Дебютната пиеса на актрисата Елена Телбис
спечели конкурса на Театър 199 за камерна пиеса, а
Ивайло Христов я постави на негова сцена с актрисите
Светлана Янчева (номинация за „Икар“), Анастасия
Лютова (награда „Аскеер“) и Весела Бабинова. От
афиша на един от най-успешните театри в страната
фестивалната програма включва още „Хаос“ – лирична
комедия от финландския драматург Миха Миляхо на
режисьора Марий Росен и отново женско актьорско трио
– Йоана Буковска-Давидова, Елена Атанасова и Радина
Думанян.
Носителят на наградата „Аскеер“ 2021 за водеща
мъжка роля Христо Мутафчиев ще може да се види
в спектакъла на Народния театър „Плач на ангел“ от
Стефан Цанев с режисьор Стоян Радев.
„Империя на красотата – мадам Рубинщайн“ (Сатиричен
театър) е третата постановка на Бойка Велкова като
режисьор. В пиесата на Джон Мисто за историята на
козметичната кралица Хелена Рубинщайн тя влиза в
ролята на самата Мадам Рубинщайн и е с номинация за
„Икар“ 2021 за водеща женска роля. Новият спектакъл
на Теди Москов „Няма да платим! Няма да платим!“
(Театър „София“) също е в българската селекция, както
и въздействащото документално представление „Тяло,
хвърлено под ъгъл към хоризонта“ на Василена Радева
(номинация за „Икар“) по книгата на Петя Накова
„Годината на осемте химии“. То проследява историите
на няколко жени, които преодоляват тежка болест
и тя ги води до цялостно преосмисляне на важните
неща в живота. Сред специалните фестивални събития
е представяне на документалната книга за Цветана
Манева „Тя, Цветана Манева“ с автори Георги Тошев
и Яна Борисова. То ще е придружено от концерт на
пианиста Милен Кукошаров и
Кристиян Велчев (виолончело),
за да се превърне в истинско
емоционално преживяване.
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Варна и София в разгара
на театралното лято
Международната селекция на „Варненско лято“.
Както винаги международната селекция се следи с
особен интерес от публиката и специалните гости на
фестивала. Тя ще се открие с атрактивния вертикален
танц на нидерландската компания AIRA на фасадата
на Фестивалния и конгресен център, като към нея
специално ще се включат музикантите от България
„Керана и космонавтите“. „Полетът“ отбелязва 20-ата
годишнина от побратимяването на Варна и Дордрехт и
се осъществява съвместно с посолството на Кралство
Нидерландия.
Може би едно от най-интересните международни
събития в програмата на фестивала ще бъде
„Зловещата долина“, продукция на немския новаторски
колектив „Римини Протокол“ (Щефан Кеги) и Мюнхнер
Камершпиле. Заглавието обозначава странния ефект,
който андроидните роботи предизвикват поради
приликата си с човека. В тази копродукция между
известната немска театрална компания и един от
водещите театри в Германия – Мюнхнер Камершпиле,
човекът-актьор е заменен от хуманоиден робот,
изпълняващ реално съществуващия писател Томас
Меле. Приел изцяло физическите характеристики и
гласа на Меле, той представя моноспектакъл, който
води зрителите до „зловещата долина“. Това понятие е
въведено от японски професор по роботика в началото
на 70-те години на ХХ в. То обозначава странния ефект,
който андроидните роботи предизвикват поради
приликата си с човека. Те изглеждат почти като хора,
но това разтваря една особена и изпълнена с несигурност
зона на преживяване. „Зловещата долина“ задава въпроси
като какво се случва, когато копието заеме мястото на
оригинала. Той опознава ли се по-добре посредством своя
двойник. Какво се случва, когато на сцената актьорътчовек е заменен с негово копие-робот. Спектакълът
начертава нови посоки в развитието на съвременния
театър и е хит по международните сцени.
Програма „Интермецо“, осъществяваща се съвместно
с музикалния фестивал „Варненско лято“, ни среща
с едни от най-добрите фламенко танцьори, водени
от Давид Гутиерес в неговия спектакъл „Фламенко:
възраждане“ въз основа на пламенния испански танц.
Давид Гутиерес, изпълнителят на танцовия спектакъл,
е признат за един от новаторите в света на фламенкото
днес. Той основава Фламенко Балет Барселона през 2017
г. като международна компания, която се стреми да
популяризира наследството на испанския танц и да го
продължава в съвременността в диалог с други форми.
Неизчерпаемата енергия и изключителното изпълнение
„Зловещата долина“. Римини Протокол
и Мюнхнер Камершпиле, Германия

на Гутиерес и неговите танцьори завладяват зрителите
по цял свят. Динамичният спектакъл съчетава
страстно испанско фламенко с джаз и съвременен
танц на фона на спираща дъха музика на живо. Умелото
преплитане на цветове, ритъм, енергично изпълнение и
символни значения превръщат „Фламенко: възраждане“ в
произведение на изкуството.

Платформата „Световен театър в София“
15 години след началото си
В своето юбилейно издание „Световен театър в София“
2021 представя специално поканени продукции от Сърбия,
Германия, Испания, Русия и Обединеното кралство
на сцените на Театър „Българска армия“, Сатиричен
театър „Алеко Константинов“, ДНК – Пространство
за съвременен танц и пърформанс, Национален дворец
на културата. След година на дигитални излъчвания
на спектакли, от 3 до 21 юли софийската публика
отново има възможността да преживее среща на живо
с театрални и танцови спектакли от международната
сцена. Програмата „Световен театър в София“ 2021
включва и прожекции в Дома на киното на филмирани
постановки в рамките на проекта NT Live, представящ
най-доброто от британската сцена на киноекран, и
заглавия от програмата на Stage Russia.
Началото на платформата тази година поставя
спектакъл по Молиеровия „Тартюф“ на 3 юли от
19 ч. в Театър „Българска армия“. Специалното

събитие в програмата на форума ще гостува само
в София. Продукцията на Национален театър –
Сомбор и Национален театър – Нови Сад от Сърбия,
създадена от нашумелия режисьор Игор Вук Торбица,
е постижение в театралния език днес. „Тартюф“ е и
последният спектакъл на една от най-ярките фигури на
съвременната балканската сцена, чийто житейски път
преждевременно прекъсва през 2020 г.
Роден през 1987 г. в Босна и Херцеговина Игор Вук
Торбица привлича вниманието на публиката още с
първите си спектакли, поставени в различни театри
в Сърбия, Хърватска и Словения. Неговата оригинална
авторска версия върху класическата комедия на Молиер
му носи национални театрални награди и през 2019 г.
попада в селекцията на фестивала БИТЕФ, където печели
и наградата на публиката. Игор Вук Торбица надгражда
класическата пиеса, като използва заложени в нея
мотиви, типажи и ситуации и интерпретира тяхното
проявление в съвременността.
„Зловещата долина“, спектакъл на Римини Протокол
(Щефан Кеги) ще гостува и на платформата „Световен
театър в София“ на 4 и 5 юли в ДНК – Пространство
за съвременен танц и пърформанс, НДК, като част от
неговата програма „Мигриращото тяло“.
На 7 юли от 19.30 ч. в Сатиричен театър „Алеко
Константинов“ е началото на танцовото събитие,
част от тазгодишната платформа „Световен театър
в София“. „Фламенко: възраждане“ е продукция на
прочутата компания „Фламенко Балет Барселона“.
Спектакълът първо ще бъде представен пред
софийската публика, след което ще отпътува за
Варненския театрален фестивал.
Един от големите акценти тази година е филмираният
спектакъл „Сирано дьо Бержерак“ с участието на
Джеймс Макавой на 6 и 13 юли в Дома на киното, част
от платформата NT Live. Постановката на Джейми
Лойд е по осъвременената адаптация на пиесата на
Едмон Ростан, дело на един от водещите британски
драматурзи Мартин Кримп. В нея екипът се стреми да
изведе същността на пиесата в динамичен спектакъл,
в който микрофоните, бийтбокс ритмите и рап
поезията заменят мечовете в сцените с дуели и
битки. Спектакълът е с награда „Оливие“ за найдобра съвременна адаптация и номинация за най-добър
актьор (Джеймс Макавой) и за режисура (Джейми
Лойд).
Написана в размирните времена в Русия през 1905 г.,
комедията с драматични нюанси „Деца на слънцето“
от Максим Горки представя едно малко общество,
което не успява да усети случващото се в реалността
около него. За трети път платформата „Световен
театър в София“ представя спектакъл на един от
най-интересните и признати из цяла Европа руски
режисьори днес – Тимофей Кулябин. В неговия сценичен
прочит пиесата е осъвременена и фокусирана върху
взаимодействието между персонажите. Как се
получава така, че разсъждавайки върху отношенията
си, културата и вселената, те не усещат, че светът
им го грози опасност. „Деца на слънцето“ има 7
номинации за националната театрална награда на Русия
„Златна маска“ – за най-добро камерно представление,
за режисура, сценография и четири актьорски
изпълнения. Единствената прожекция на „Деца на
слънцето“ е в Дома на киното на 20 юли.
На 21 юли отново в Дома на киното е прожекцията
на документалния филм „Станиславски. Страст
за живот“ на режисьорката Юлия Бобкова. Той
проучва работния процес върху ролята, изграден
от руския актьор, театрален режисьор и педагог
Константин Станиславски. Създадена в началото на
ХХ век, неговата система за актьорска игра става
изключително влиятелна театрална методология,
която се ползва по цял свят и до днес. Едни от найярките режисьори в съвременния руски театър –
като Кирил Серебренников, Юрий Бутусов, Марина
Брусникина и Лев Додин, както и британските
театрални творци Деклан Донелан и Кейти Мичъл
изразяват своето неизчерпаемо възхищение от
Станиславски.
Всички спектакли от платформата „Световен
театър в София“ са с превод на български eзик.
ДЕНИЦА ЕЗЕКИЕВА
* Международният театрален фестивал „Варненско лято“2021
се организира от Фондация „Виа Фест“ с подкрепата на
Министерството на културата и Община Варна, както
и на Посолството на Кралство Нидерландия в България,
на Институт „Сервантес“ и Гьоте-институт България.
Сцени-домакини на фестивала са ТМПЦ – Варна / ДТ „Стоян
Бъчваров“, Държавен куклен театър – Варна, Фестивален и
конгресен център – Варна, Градска художествена галерия „Борис
Георгиев“ и Археологическият музей.
** „Световен театър в София“ се провежда с подкрепата на
Столична община. Форумът се осъществява с подкрепата
на Министерството на културата, Сдружение „Антракт“,
Гьоте-институт България и Институт „Сервантес“ в София.

Пенчо Славейков: статуи и гробници,
смърт и канонизация
Петър Трендафилов
Художникът не е родил идея,
която в мрамор да не е стаена...
Микеланджело Буонароти
Творбата става все по-красива,
когато ваял се е май,

със съпротива,
стих, мрамор, оникс и емайл.
Теофил Готие, „Изкуството“1
В опита си за цялостна самоканонизация Пенчо Славейков
обединява три области, чийто синтез дава неговата
цялостна (крайна) форма: литература, живопис и
скулптура. Несъмнено е обаче, че подобен паралелен процес
протича и чрез определени визуални рефлексии2, които
са видими в писмата на поета и в спомените на Мара
Белчева. Следва веднага да кажем, че тези насоки, влияния
или впечатления допълват неговия цялостен каноничен
образ на страдалец; те синхронизират с настроенията, на
които е подвластен още от края на 19. – началото на 20. в.
При сътворяването на своята поетическа митология,
на каноничния си образ на голям творец Славейков често
обръща особено внимание на архитектурните артефакти
– статуи, бюстове, мемориали, амфитеатри, църкви,
гробища и гробници; паметниците изобщо са един от
компонентите на канона, на което няма да се спираме тук.
Съответно в стремежа на Славейков към увековечаване, в
постъпателното изграждане на своя монументален образ
(М. Неделчев), на собственото „скулптиране“ различните
паметници и статуи, мраморни бюстове на почитани
от него творци заемат полагащо се място.
В страните, които поетът посещава, присъства на
откриването на паметници на велики национални творци
или съзерцава техни статуи, бюстове, мемориални плочи,
барелефи. Така е в началото на века, когато пътува из
някои европейски и руски столици и културни центрове
(1904, 1909, 1911-1912), и особено през последните години
от живота си, без да изключваме периода в Немско (18921898).
В тези текстове виждаме Славейков като един културен
турист и гражданин на света, който изказва своите
мнения по характерния за него неординерен начин, като
оценката му на постиженията и съвременното състояние
на чуждата култура е най-често противоречива и
иронична, поднесена в интригуваща епистоларна форма.
Изобщо писмата на Славейков са една неизследвана и
многообещаваща тема.
През февруари-май 1905 г. Славейков е на лечение в Париж
и оттам изпраща до своята другарка Мара Белчева писма
и картички с различни забележителности – Версай, Нотр
Дам, Лувъра, „Трокадеро“, на произведения на Огюст Роден
и други майстори.
Любопитни са някои негови писма във връзка с
разглеждането на Лувъра, по-специално в случая ще ни
интересува оценката му за О. Роден3 и някои изработени
от него бюстове на Омир (за Омир Славейков говори
на няколко места (VIII: 47, 50, 51, 52, 103, 188, 228,
284), неведнъж съзерцава „Мислителят“ и други негови
шедьоври. В някои статии поетът споменава и други
големи скулптори от 19. в. като „данеца“ Торвалдсен,
русина Павел Антоколски, немеца Макс Клингер, да не
говорим за художниците, които най-силно му импонират,
като Арнолд Бьоклин по отношение идеята за ОБ, но
вниманието му закономерно е фокусирано върху Роден.
Когато разглежда залата с гръцки и римски скулптури,
той дълго съзерцава оригинали и копия на мраморни
бюстове на аеда (както и статуята на Венера Милоска)
и почти ежедневно споделя впечатленията си с М. Белчева.
Към изработената статуетка на Омир Славейков е
критичен, по славейковски приема, че тя не съответства
на образа на аеда, особено що се касае до неговия нос4,
който явно е направен от някой французин остър (като
носа на съвременен поет), а не тъп, какъвто трябва да
бъде, т.е. не съответства на носа на един епик, който
трябва да бъде по-масивен: „Най-дълго аз стоях пред
бронзовия бюст на дяда си Омира5, слепия ясновидец,
Превод: Др. Петров; К. Кадийски.
Тук можем да посочим портретите на Славейков от
художници като Никола Михайлов, графиките в „На Острова
на блажените“ (нататък – ОБ) от Никола Петров, както и
проекта за гробница на поета, дело на Харалампи Тачев.
3
Любопитно е, че една от „маските“ на Славейков от ОБ Нягул
Кавела също е почитател и дори ученик на Роден: поетът
вече се занимава със скулптура, намира се под влиянието на О.
Роден и през 1907 г. излага своята „мряморна“ статуя „Вяра“
в Париж, представляваща дивно женско тяло, която веднага
е откупена (1958: 205); също така и статуетката на Гьоте,
портретите на П. Р. Славейков, Пушкин и Толстой, намиращи
се в дом Славейкови в София.
4
Този аспект – носологията в българската литература – се
проявява у Славейков по любопитен начин, затова и го засягаме;
той е един от малкото автори, у когото носът осезаемо
присъства в творчеството му; другият е Алеко Константинов
(в „Бай Ганю“, някои фейлетони).
5
Тук следва да добавим и още един пример: пощенската
картичка от 29.03.1911 г. от Неапол до Петко Тодоров с лика
1
2

Троянският кон от филма
„Троя“ в Чанаккале, Турция

чиито клепки са подигнати нагоре както клепките на
всякой слепец, но изпод тях погледът му е тъй ясен и
неподвижен, като погледа на бог (в същата зала има един
Аполон, който също гледа тъй) и мене за миг ми се стори,
че тия очи са взрени нейде през вековете и чакат нещо и
твърдят нещо... Или гледа той напред и вижда, слепеца,
как са слепи всички, които го гледат, всички, които
минават край него и бързат да потънат в бездната на
бъдащите дни? Dit donc!... Този поглед говори и л и ч н о на
мен нещо...“ (с. 47). Специално за носа на Омир Славейков
пише, че не трябва да е остър, а по-тъп и по-мек, поблагодушен, да има формата на картоф, да бъде „поkartoffelartig“, т.е. да прилича на носа на почитани от него
писатели като Тургенев и особено Толстой. Описанието
на носовете на велики творци никак не е случайно, то е
още една прозрачна алюзия спрямо самия него6. Този аспект
от творчеството му определено се вписва в желанието
му за сътворяване на свой персонален каноничен образ.
Към това ни навеждат и други полусериозни, шеговити
алюзии, препратки към собствения образ, които
Славейков прави между себе си и физиогномичния лик на
големите европейски творци. Изобщо носът за Славейков
е определящ физиогномичен белег на дадена статуя,
съответно творец.
Какви чувства вълнуват Славейков, когато съзерцава
паметниците на великите поети в Европа и Русия?
При посещенията си в Русия при откриване на паметници
на национални творци Славейков също адресира свои
мисли до Мара Белчева. През 1909 г. поетът присъства
на откриването на паметника на Гогол в Москва по
повод 100 г. от рождението му и дава амбивалентна,
но и задълбочена оценка, в която преобладава все пак
положителното в изработката и по-точно в нейното
съответствие на реалния образ (този коментар на
Славейков е най-подробният и по отношение на видените
паметници): „Русите не го харесват, а той е прелестен!
Черна бронзова канара, на която Гогол е седнал, малко
наведен, загърнат в дълъг и широк шинел. Гологлав. Дълги
коси, спуснати повече наляво край челото, дълъг нос,
такъв, какъвто е имал в живота и който не може да се
каже, че украсява лицето му. Не знам дали тоя нос му е
пречил приживе, но на статуята му пречи; впрочем тоя
нос стърчи и в произведенията му – него той е пъхкал
на Омир с шеговит поздрав в патерналистки дух, в който
можем да провидим една не толкова маскирана асоциация със
старогръцкия аед: „Много ти здраве от дяда ти!“ (VIII: 228).
Любопитен факт е, че на работната маса на Славейков винаги
се е намирал бюстът на Омир, а някои от картичките, които
изпраща до приятели, са с подобни надписи, напр. „Гогол ви
праща много поздрави!“ и др. Почитта към Омир е вписана и
в една не особено позната миниатюра без заглавие: „На Омира
пред статуйката медна...“ (ЛА 1967: 68-69; в ОБ под заглавие
„Херой“ (1958: 109). И в писма, и в архивни записки Славейков
говори за Омир като за свой фаворит и образец за творец, за
желанието си да се вживее в него.
6
Това желание на поета се потвърждава и по време на
всекидневното разглеждане на забележителностите на Рим от
края на 1911 – нач. 1912 г., с които е бил предварително добре
запознат. По спомени на Н. Илиев (служител в българската
легация) „най-много и продължително Пенчо се любуваше на
Омира, може би защото Пенчовият образ има голяма прилика
с челото, носа и брадата на знаменития елински поет“ (Илиев
1931: 270).

тъй дълбоко в душата си, в тмата є... (с. 127). И тук
Славейков обръща внимание на физиогномичния образ
на твореца, като казва, че носът му не е изработен
съразмерно, много е дълъг за статуя, макар че такъв е
бил в действителност. Славейков самоуверено твърди,
че творецът не е разбран от русите, защото „тази
дивна статуя“ е модерна работа, в стила на О. Роден,
но не отговаря на истинския образ, т.е. оригиналът не е
пресъздаден точно. Причината за това не е вътрешната
криза на Гогол („брътвят само глупости за него“), като за
целта и в този случай дава напътствия как паметниците
да бъдат правилно разбрани: „...а скулптурните и бронзови
художествени творения не са от онез (не са музика, напр.),
които непосредствено, и без проумяване, т.е. могат да се
възприемат и въздействуват“ (с. 127-128).
В този мемориален комплекс7 трябва да се включат и
други паметници, които Славейков проницателно и по
пенчославейковски тълкува: такива са паметниците
на Пушкин в Петербург, на Мицкевич във Варшава,
на Ш. Петьофи в Будапеща – всички те обаче също не
допринасят особено за пресътворяване на реалния лик
на твореца, при това на национални поети, които са и
най-каноничните образи изобщо. Например за паметника
на Пушкин твърди, че не е добре изработен, защото
творецът не е бил разбран и по-точно – неговият
вътрешен мир (за което той пише и в една от статиите
си, посветени на Пушкин – „Потаената скръб на поета“,
1899). Когато е в Полша и разглежда Варшава, Славейков
спира файтона и се изправя пред паметника на Мицкевич –
този „бронзов колос“, като не пропуска да изпрати
картичка на М. Белчева с неговата фигура (VIII: 157). И в
този случай той изразява възмущението си от не съвсем
правилната изработка в поредната си пространна оценка
на чуждата култура: „това е паметник на ямурлука на
великия поет. Аслъ поляците виждат в Мицкевича само
ямурлука, т.е. политическото му наметало, временното,
а не вечното у него, не поета и човека, не представителя
на полския гений пред человечеството, а един от
барабанщиците от армията борци за политическа воля
и съзнание... Дълго стоях и гледах аз тоя великан, с горда,
но сломена от живота душа, когото художникът му не е
никак проумял (поне на мене тъй ми се струва)...“ (VIII:
157). Изобщо за Славейков – поне според видените от него
паметници – нито един не може да се нарече шедьовър,
в който да се оглежда истинският образ на националния
гений.
За Славейков статуите и паметниците са един
абсолютен образец, канон, който обаче липсва в България,
а и в други страни (съседни) или поне е труднопостижим.
Славейков посещава за трети път храма (гробницата) на
Гьоте във Ваймар, за да се поклони на Олимпиеца и изпраща
картичка „Ваймар“, като споменава за това и в очерка
„Заратустра“ от 1910 г.; също така не пропуска да навести и
вилата на Ницше – тази „приветлива гробница“, в
която никога няма да забрави нейния олтар с фигурата
му върху мраморен постамент, дело на неговия
„жрец“ Макс Клингер; разбира се, и на своя любимец
Хайне в парижките гробища Монмартр.
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Пенчо Славейков: статуи и...
от стр. 9
Като цяло може
да се твърди, че
този аспект от
творчеството му –
оценностяването
на архитектурните
забележителности –
се вписва в неговата
стратегия на
автомитологизиране,
в постоянното
му тежнение към
сътворяване на
каноничен образ.
Именно в мрамора
(„мрямора“), както
неведнъж споменава,
Славейков вижда
превъзмогването
Паметник на П.П. Славейков
на земното и
в Трявна
постигането на
Вечността; съответно тези идеи намират словесен
израз в опита му за сътворяване на персонален Exegi
monumentum. В тази връзка не са без значение и други
мисли на младия поет в опита му за изграждане на свой
„паметник неръкотворен“, както пише още в своя
студентски дневник – „Сградих си паметник... градя
го в паметта си... паметник на борец...“. Подобни са
мотивите и в слабо познатото и непубликувано приживе
стихотворение „Паметник“, вероятен ранен първообраз
на „Псалом на поета“: „Издигнаха ми паметник... в
мечтите / какъвто сам не можех да мечтая. / С унесен
поглед гледайки към края, / зад тихий край на дните, /
омраморен се виждам в него ази...“ (Славейков 2001: 317).
Какво се разбира под поетическа митология едва ли е
необходимо да се припомня, обстойно обяснение може
да се види например в класическата статия на Роман
Якобсон „Статуята в поетическата митология на
Пушкин“. Според една от основните идеи на статуарния
мит героят е уморен и примирен човек, бленуващ за
покой, свързва се и с влечението към жена. Разбира
се, разликите са съществени – у Пушкин статуите
оживяват и носят смърт, а у българския поет те са
рефлексия на неговия оценяващ поглед и интуиция, на
търсенето на естетически съвършени и оттам – на
канонични пропорции и образци, каквито у нас все още
няма в необходимата степен, което у Славейков намира
израз най-вече в идеята за обезсмъртяването на твореца в
мраморна форма, за неговото канонизиране.
В тясна връзка с проблематизирането на темата за
смъртта у Славейков са посещенията му на гробищата
във Франция („Пер Лашез“, Монмартр), Италия (Рим,
Неапол), Швейцария (Монтрьо), Македония (Одрин,
Битоля, Солун), Цариград през 1908 и 1911-1912 г.
Преклонението пред гробовете на известни творци –
национални класици, както и съзерцаването на техни
паметници, с някои от които Славейков, както знаем,
до известна степен се отъждествява (Хайне, Гьоте,
отчасти Мицкевич) е обикната практика от поета.
Изобщо може да се каже, че гробищата (гробищните
паркове в Европа) са една мултиплицирана версия на
паметниците, към които поетът изпитва благоговение и
бленувано съпричастие); може да се предположи, че така
Славейков създава персонален автомодел и търси мястото
си сред този пантеон от големи творци. И това никак
не е случайно – то става около година преди кончината
му; за това пише М. Белчева в своите „Бегли спомени“,
които намират съответствие в писмата и картичките
му до нея. Но предпочитано място за разходка и почивка за
Славейков са „Пер Лашез“ (където се намират гробовете
на Ал. де Мюсе, Жерар дьо Нервал, Балзак, Аполинер,
Пруст, Лафонтен, на Мицкевич и Словацки, Шопен)8 и
Монмартр (където почиват Хайне, Бодлер, Стендал, Зола,
Берлиоз и други творци, в Монтрьо и Монпарнас. Общата
съдба на непризнат творец и изгнаник ексилант, който
умира в чужбина9, силно сближава Славейков с някои от
тези поети – мотив, който той разгръща последователно
в немалко свои текстове още от ранните си творчески
В този контекст можем да се позовем и на социолози като Ф.
Ариес, за които гробището (в Европа – гробищните паркове)
днес се е превърнало в културен и религиозен институт
(2004: 307); от своя страна, Б. Акунин в своите „Гробищни
истории“ (представляващи нещо като литературна разходка
из различни гробищни паркове по света) пише за „Пер Лашез“,
че се е превърнало в атрактивно място за туризъм (2008: 81)
с над 2 млн. посетители годишно, че ходенето на гробището
е предизвикано не просто от любопитство, но и нещо повече
– вече служи за развлечение – да се разгледат некрополите на
велики творци (с. 79-97), като за целта още през 1836 г. е издаден
пътеводител за „Пер Лашез“, Монмартр, Монпарнас и Вожирар.
9
Като най-големия изгнаник в българската литература, чийто
гроб е оставен да буренясва, го
определя неговият задълбочен
познавач проф. Никола Георгиев
(Георгиев 1999: 110-111), съответно
липсата на паметник в родината му.
За тези и други паралели между
Славейков и Хайне вж. подробно в
посочената студия.
8
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години, като вероятно за това силно влияние оказва
неговата „вечна спътница“ – болестта му, перманентното
страдание до края на живота му и чувството за ранна
кончина (т.е. една видима и пронизваща творчеството
му смъртогенност), непризнаването му като творец в
необходимата степен, както и други биографични факти.
Специално внимание заслужават посещенията на
Славейков на някои от тези гробищни комплекси. Според
спомените на Мара Белчева Славейков изобщо обичал да
посещава и съзерцава гробове в гробищни паркове, каквито
са споменатите, като се подчертава афинитетът на
поета към националния френски гробищен парк: „Но найобичното му място за отдих бяха парижките гробища
Pere Lachaise с входа в подземното царство на Бартоломе
„Aux morts“, после безчислените улици и улички, площади
и криволици, през които се минава покрай Alfred de Musset
с плачущата върба, нейде заровения в шумата Chopin или
горе при Мицкевича и изравнения гроб на Словацки. И найгоре до крематориума, отдето се вижда целият Париж –
лабораторията на тия гробища.
Или оттам в Monmartre при Хайне, да си сложим
визитните картички, понеже iе morto Enrico vive ancora
(„Мъртвият Хайне още живее“) – при Зола или оттам
в Montrouge при разтворената тъй просто книга на
Мопасана, при Бодлера10 и надвесения над него дух на злото.
Особено впечатление му правеше бронзовият бюст на
Леконт дьо Лил в шумата на ниското дръвце, скрит да не
се вижда, тъй както творецът на „Poemes Barbares“ се не
вижда в своите творения. По-нататък, на високия стълп,
приведената глава на Сент Бьов с преметнатия през рамо
мраморен воал, който се вие около стълпа и небрежно
пада върху надгробната плоча. Като че ли символът
на критическия му дух, хвърлен над цялата френска
литература...“ (Белчева 1995: 142-143). Както и някои
от следващите редове, в които сравнява „Пер Лашез“ с
музей: „Мнозина нашенци са ходили в Париж и виждали
парижките музеи. Дали са се отбивали в парижките
гробища, в тия дивни музеи, жилище на толкова величия
и нищожества? Как те не приличат на нашите гробища,
дето смъртта не е оправдала живота или тъй скромно се
мъчи да го оправдае!“ (с. 143).
При престоя си в Италия през юни 1911 г. също посещават
гробища (в Неапол и Рим). Любопитен факт е, че
спътницата на поета свързва Витан Габър от ОБ с един
неаполитански гробар: „За Китан Габър (т.е. Витан Габър
– б. м., П. Т.) като че ли е взел образът на онзи гробар при
неаполските гробища, който някога на чуден италиански
език ни разправяше за гробовете на разни фабриканти,
винари, видни държавни мъже, адвокати. А на въпроса
„Къде са заровени вашите поети?“ простодушният
отговор, който получават, е:
– Ah, questa gente non hanno niente da fare qui, sono troppo
poveri! Ах, тези хора нямат какво да правят – прекалено
бедни са те“ (Белчева 1995: 145); тук ще отбележим,
че Витан Габър от ОБ неслучайно е вписан последен в
антологията като автор на епитафии11...
Показателни са и размислите на Славейков по време
на разходките им по Via Appia, на които го навеждат
впечатленията му от гробищата в Атина, Помпей и
Рим: „Гробищата в Атина, Помпей и тука са едни от
най-интересните останки от миналото. Жъртвеници
на живота и не само „костници“, които се поминуват...
Миналото всякога е храна на сегашното, само не по
нас, дето няма минало, дето градовете приличат на
гробища, а гробищата на нищо“ (с. 151). Но скоро след
това и след предупрежденията на лекарите относно все
по-влошаващото му се здраве, както и някои новини от
България, поетът отново изпада в мрачно настроение и
вече отказва да посещават забележителности, и най-вече
гробища… (с. 152); индикация за все по-влошаващото
се състояние е загубата на съзнание пред паметника
на Микеланджеловия „Давид“ при разглеждането на
Флоренция.
Както се вижда, паметниците и гробниците на големите
европейски творци винаги са вълнували българския поет,
неслучайно те заемат главно място в неговите мисли за
класичност, за така лелеяното признание и вписване в
националния каноничен фонд. Това особено релефно звучи
през последните две години от живота му, решението
10
Гробът на Бодлер се намира в Монпарнас с негов бюст от
19. в., надвесен над огромен прилеп и загледан в собствената си
каменна скулптура.
11
В тясна връзка със смъртта и увековечаването на поета
(и изписването на собствената си епитафия!) са и някои
по-непопулярни стихотворения, напр. автоепитафиите на
Витан Габър, които се съхраняват в гробището на църквата
„Св. Терапонтий“ – с негова епитафия е украсена „надгробната
му чер мрямор плоча“, прави впечатление третата епитафия
(„Безимен гроб. Безимен е мъртвеца – на наший бряг изхвърли
го морето“, с. 248), също и „Епитафия“ от Секул Скъта,
трикратно повтореният рефрен в „Може би моя“ към очерка
за Вита Морена („Гроба остана в полето самички. / Гроба. И
може би той да е моя“, с. 253-254) и др. Или в очерка за Иво
Доля – като „надгробна реч“ за него: „Великия поет лежи в гроба
пред нас и гроба му не е изравнен!“ (с. 127); не се знае къде се
намира и гробът на Боне Войдан и др. Как е разгърната темата
за паметниците и смъртта в ОБ ще разгледаме подробно на
друго място. Повечето от мотивите в творбите на всеки
автор отвеждат пряко към Славейков; смъртта на повечето
островни творци в различни вариации е възможна проекция на
задаващия се ранен житейски финал на техния създател.

му да напусне България завинаги, да намери нов пристан
за човешко и творческо битие, да си „отпочине“ и да
довърши „Кървава песен“ именно в Италия, която се
оказва и неговият бленуван, но и последен „друг бряг“.
Несъмнено интересен факт е, че Славейков предвижда и
описва своята ранна кончина – при това в чужбина, като
някои моменти от живота му почти точно съвпадат:
че ще си отиде от света, т.е. от България, непризнат
(мисъл, която вероятно го е съпътствала постоянно, за
което специално пише и стихотворението „Незнайник“
(от очерка за Стамен Росита), както и други тематично
близки като „Истина“ (Секул Скъта), „Жрец на живота“,
в което най-силно звучи финалът (близък до „Псалом
на поета“) „Обикна ме живота и ме сам / на волята си
първожрец направи... / Обикна ме – в смъртта да ме
прослави, и осмърти ме жив во своя храм!“ (с. 133); или
във финализиращото „Сън за щастие“ Самотен гроб
в самотен кът... (от 1905 г.). Но всички тези мотиви
са най-открояващи се в „Псалом на поета“, с което се
опитва още в края на 1903 г. да завърши (окръгли) образа
си на каноничен поет, останал обаче непризнат приживе,
в тази самоканонизираща надгробна реч, което е заявено
още в самото начало на текста: „Другарко, сещам аз
последний час настава, / час сбогом и от теб и от света
да зема – / към своя хубав край се вече приближава / на
земний ми живот тъжовната поема“. Поетът не иска
да бъде погребан при другите, в общ гробищен парк, а
„там, на високий хълм“: „...поръчай гроб да ми сградят
зидари, / там де мълчането пей дивната си песен“; да
е и моят гроб възйет към небесата – / и не в пръстта
вграден – отвсякъде с прозори“ и който да бъде изграден
от мрамор12, желанието на поета да бъде поставен на
„мряморен одър“ и др.
Можем да завършим нашите общи бележки към проблема,
който ще бъде разгърнат по-подробно, с последното
стихотворение на Славейков, изпратено в писмо до
д-р Кръстев (финализиращо словото на д-р Кръстев по
повод кончината на поета и публикувано от него в сп.
„Демократически преглед“):
Да се заскитам пак в чужбина и в оскуди,
от моя роден край разбойник ме прокуди,
на друг разбойник стар с подписаний указ.
И в Рим се аз прибрах и в Рим живея аз.
И в Рим довърших аз таз моя сетна песен.
Дано ми бог даде тук аз да доживея
последните си дни далеч от родний край.
И никой моя гроб къде е да не знай,
Това е моята последна воля.
(Кръстев 1912: 509); подчертаните стихове са
издълбани на паметната плоча на поета в къщата в
Комо Брунате по негово изрично желание.
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В различни форми мраморът присъства и в някои от найемблематичните поеми: „Микеланджело“, „Успокоения“ („И
там над гроба му тъжовен / е сложена мермерна бяла плоча
/ со вдлъбнат надпис прост – Lenau“), „Сърце на сърцата“
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Пенчо Славейков като поет
и художник. Студия.
Einleiten der Akkord към студията за I. Епически
песни (л. 153-154).
Днес аз изпълням отдавнашна своя мечта – мечтата
да разкрия тайните и глъбините на Славейковото
изкуство. И мечтата ми бе да сторя това при живота
му. Съвсем не съм мислил да открия нещо и нему
незнайно, а в желанието да проверя своите построения
и да добия увереност, каквато само той може да даде
– че не съм се залутал съвсем по крива пътя. Може
би тогава, дозел, че неговата тайна е разгатната,
щеше да се обмълви за неразказаното и да загатне за
погрешеното. Онова, което чаках, беше довършването
на подвига на негова живот – на Кървава песен – след
която само аз го освобождавах от службата при
светия дух на българския духовен храм. Че аз живеех,
от пет и повече години вече, с един необясним за мене
страх, че нещо ще се случи в последната минута, че
неговите сили, тъй неразумно харчени от 909 година
насам – когато в най-големите горещини и умора, в
едно лято написа На Острова на блаженните – ще
изнемогнат и той или съвсем няма да я довърши или
с вече ослабнала мощ на своя талант. И не криех тия
страхове, но и на шега и с болка и увещание не един
път му думах: Остави всичко настрана, довърши нея
и тогава гони (дето – и щеш по) капризите на твоята
натура. Трябва да изповядам, че удара дойде тъкмо
оттам, отдето се боех, че може да доде и все пак из
тая същата област на неизбежните „случайности“,
на неизбежните условия на нашия подъл политически
живот, който доминира над всичко и без милост
всичко души. Вече директорството на Нар[одния]
театър, на който той влезе с ясно съзнание за
всички евентуалности и за това гледаше с голямо
спокойствие на дребнавите и напълно оправдани
човешки и министерски амбиции на своя шеф и видимо
не се сърдеше и дразнеше, не може да не е ранил –
против всичките усилия на волята – неговата и тъй
ранена душа. Аз си спомням в каква тежка и мъчителна
за нас, неговите близки, бе изпаднал след първия
конфликт с М-ра на Просв[ещението]...
И се движеше с голям труд, като че самото движение
изискваше усилия, на каквито не е способен и се
поваляше на канапето в стаята на под.[директора]
в Нар[одната] библ[иотека] като една грамадна и
неорганизирана маса месо и по цели часове седеше
или дори лежеше бездвижен, безучастен, безволев и
безжизнен сякаш. Видях го един път само, но никога
няма да го забравя. Но не съжалих него, а съжалих онзи
народ, чиято власт е тъй тъпа и късогледа и бездънно
глупава да мисли, че има в техния „министерски
ресор“ дело по-важно от душ[евното] спокойствие
и деятелността на тоя човек, който лежеше пред

мен като разбит, сломен от някаква надмощна
стихия гигант, а който страдаше само от това,
дето бе повярвал, че може да има капка разумление за
великите въпроси на културата и изкуството в найобикновени човечета-министри от която и да било
партия, или дори в интелекта на цялата партия, в
днешна България. (Той даде израз на това чувство,
по своему, в беседата си за Нар[одния] театър,
след като го напуска – гл[едай] Сб[орник] Мисъл,
книга I). Когато след 10 месеца напуска Театъра,
вече нямаше никакви признаци на тая мъка, беше се
издигнал и над нея и бе се примирил с неизбежното
– че между културни диваци култура се насажда помъчно, нежели между истинските и не в борба с тях,
а чрез презрение и творене на своето велико дело1.
Но дойде денят, когато и това трябаше да стане
– да му бъде направено за него, когато българската
държава почувствува като върховен отечествен
дълг да се подиграе с човека, който бе създал Кървава
песен, поемата, която нейния преводач на шведски,
в същото време преводач и на Пан Тадеуш, поставя
в много отношения по-високо от полската светиня.
За да почувствуваме какво значи това, недейте чете
нито Ист[ория] на полската литература от проф. в
Берл[инския] унив[ерситет] Брюкнера, нито книгата
на Брандеса за Полша, а попитайте първия поляк,
който би срещнали. И той, навярно, ще ви каже: „Ако
това е истина, тогава вашия Славейков заслужва да
бъде боготворен и приживе да му бъде направен[стен.].
И тая гавра с него извърши тоя път не безименен
адвокат, който никога не е се вестявал в храма на
музите и може би и не знае нито имената им; извърши
я един господин, който от 30 год. „свещенодействува/
светотатств[ува]“ там, който дори в чужбина
минава за писател и покровител на поети и ратник за
култура и в чието списание са били печатани, покрай
много по-дребни неща, първите две песни от негова
епос. Разумява се, величието на тоя епос за него е било
толкова явно, колкото и величието на Славейкова
и като поет и личност. Това олицетворение на
безкултурност и на полуобразование – въпреки
или именно поради написаните от него томове –
съединява в себе си, както обикновено, качествата
на висша подлост и отмъстителност. Подигравката
и подлостта личеха преди всичко в назначението
на Сл[авейкова] за уредник на някак[ъв] учил[ищен]
музей, помещаван на IV етаж при М-вото, дето той и
физически нямаше сила да се изкачи...
Недовършено.
Няколко редакции – 1913, 1914, 1915 г. Ръкописи,
непълни откъси. НА – БАН, ф. 47К, оп. 1, а.е. 104.

Че великите истини дохождат, както ни учи Нитче, по-тихо
от гълъба.

1

На Острова на блажените.
София. Издание на А.
Паскалев. 1910.
На Острова на блажените е дело на една може би не
твърде елегантна мистификация, но дело във висша
степен оригинално и което говори за едно рядко
богатство на въображението и на ума. Само крайна
ограниченост – ако не е лично озлобление – може да
съзира в тая игра на поета нещо от морално гледище
осъдително. Колкото до неодобрението и нехаресването,
то е право на всеки читател, на неговите навици и
вкусове, както е право на поета да има своите и не
само да не се допитва до чуждите, но и, със силата на
своя гений, да се поставя над тях... На пръв поглед, тая
Славейкова книга като да е нещо случайно и лишено от
вътрешно единство и смисъл. Едно внимателно изучване,
не стеснявано от филистерски понятия за „сериозност“
или други подобни, ще открие твърде сериозна и дълбока
художествена омисъл: да се обхване българската
действителност в нейната необятна широта:
сериозното и смешното, великото и отвратителното,
трогателното и жалко-дребнавото; селото и градът с
техните грижи и залиси, глупостите на празните глупци
до великия подвиг на самопожертвуването. Никой обаче
не видя това сред глумите и алюзиите на Острова на
блаженните, както и никой не счете за нужно да потърси
по-дълбоките и сериозни омисли на поета, ни критици,
ни публика, макар последнята да прояви невиждан досега
интерес, понятно защо, и даде повод на вестникарската
„критика“ да открие у Славейкова падение, прибягване до
сензацията, като средство да заинтересува, най-сетне,
широката публика и за себе си... Друго едно обвинение,
което би могло да се подкрепи със самия характер на
книгата: че Славейков поискал да се възползува от
слабостта на нашата публика към скандала и интригата,
за да я накара да прочете много горчиви истини, никой не
му хвърли, а може би то щеше да съдържа и известна доза
истина. Но нека оставим на други да дирят скритите
намерения на поета. Ний имаме да направим друга, поважна бележка и да съжалим за вместянето в рамката
на Острова на блаженните оная поема на мълчанието,
която е отбелязал и сам автора в своя предговор. В това
съседство, тая великолепна поема е изгубена за всички
освен може би за специалиста. Издадена отделно, както
лежи тая минута на масата ми, в машинопис от 1909,
преди да се зароди идеята да състави тя част от тая
книга – с наслова Преди Мълчанието и с това мото из
Апокалипсиса: „Се грядет ден великааго млъчания“ – от
което вее нещо мистично и тържествено, тая поема
би образувала дълбоко, неотразимо впечатление в найшироки кръгове. Но може би за това още не е късно...
Д-р Кр. Кръстев – из „Пенчо Славейков. Лекции“ – НА
– БАН, фонд 47К, оп. 1, а.е. 97, л. 18-20.

За зверствата на сърбите в Македония
Но именно това, което сърбите и като братски и
като културен народ трябаше – не по-малко от нас –
да се считат длъжни да гарантират на изстрадалото
българско население в Македония – това именно те се
оказват неспособни да сторят: двадесетгодишното
тровене сръбското общество с шовинизъм и омраза
против всичко българско, дивата и непонятна
нетолерантност, всички техни държавнически навици,
самата психика на сръбския народ, бих рекъл, не им
позволява – не да гарантират черковна и национална
свобода на подпадналото под тяхна власт българско
население, а нито дори да признаят, че в заета от тях
територия има такова население и да го толерират
като такова. Нека тия мои твърдения не се счетат за
израз на озлобление и на люта ненавист към сръбския
народ. Не крия, аз не съм и не мога да бъда спокоен в
тая минута. На безстрастието на историк и съдия
не претендирам, а и да претендирах, никой не би ми
повярвал: мами себе си, който мисли, че може да бъде
спокоен спрямо оногова, в когото вижда – с право или
не, е друг въпрос – вероломен съюзник и мъчител на
свои еднокръвни братя, чиято съдба му е била поверена
в името на честа и на човешката правда. И – когато
заговоря за това, аз няма да се стесня, аз ще считам
за свой най-свят дълг да излея всичкото възмущение
от онова, което считам позор и на сръбското племе,
и на славянството. Но тук аз не говоря още за
моралната страна на тия въпроси и не влагам в думите
си нравствена преценка, а говоря само за факти: за
душевни качества, за националния хабитус на сърбина
в отношенията му с други народи, както е известно, с
най-различни морални качества. И мисълта ми е, че вече
тия навици, тия хабитуси правят сърбина неспособен
за оная толерантност, поне спрямо българина, която
ний имаме в такава степен спрямо него – и не само
спрямо него – и често го чувствуваме дори като
национален недостатък. Тая психика на сърбина, като

едно доста дълбоко заседнало и трудноизкоренимо
качество, несъмнено си има добрите страни като
оръжие в борбата за съществувание на сръбското племе
и ще му е оказала неоценими услуги, но което прави
от тях просто диви завоеватели спрямо несърби, но
особено само спрямо българи. И само крайната българска
политическа доверчивост и не – съобразителност/
непредвидливост – ако не е играла роля някоя още
непозната нам необходимост – и при пълното наше
непознаване особената психика на сърбина може да ни
обясни, ако не да оправдае, тази фатална постъпка на
нашето правителство: да предостави на изключителна
сръбска окупация оная страна, която е водила борба
20 години не толкова с турската власт, колкото със
сръбския терор и интриги. Признавам, и аз да бях, и
аз щях да сторя същата грешка, макар да познавам
сърбите – или да би трябало да ги познавам – по-добре
от всекиго другиго. Че аз помня още, като 12-13годишно момче, първия въпрос, който чух от устата
на наредените на пазарището сръбски войници, токущо пристигнали освободители на Пирот, повторения
сега хиляди пъти в Македония въпрос „Ща сте ви?“ и
последвалите подир него ругатни. Помня как покойният
ми баща, в чиято скромна къща ставаха тайните
събрания, всяка зарана очакваше да бъде (арестуван)
откаран в калето при своите другари и поставен като
тях в железа (за това, че не се е подписал на сръбския, а
не на българския адрес) и само все прибираше по-дебела
фанела да облече и си пълнеше джобовете с тютюн,
та поне тютюн да има, ако няма хляб и вода първите
48 часа. Поради благия му нрав, може би, на него не
посегнаха, но в детското ми въображение е останала
неизличима картината на окованите в железа мои
учители и 30-40 мои съграждани в двора и килиите на
полусрутеното пиротско кале. Не съм забравил и как
биваха събирани гражданите в калето и заставяни да се
подпишат, че са сърби, ако не искат да оставят кости

Д-р Кръстев със съпругата си Рада

в развалините на калето; че на ближната височина,
Хисарлъка, били поставени топове и чакали само знак
да стрелят. И толкова други машинации, безчестия и
зверщини, описани със завидна простота и живост и
хубаво документирани.
Краят липсва.
НА – БАН, ф. 47К – Д-р Кр. Кръстев, оп. 2, а.е. 11 –
ръкопис, непълен откъс; някои изказани тук мисли
се повтарят в статията му „Какво видях и чух в
освободена Македония“ от 1913 г., публикувана
през 2003 г.
Страницата подготви
ПЕТЪР ТРЕНДАФИЛОВ
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Към Народната република на бъдещето
Из пожълтялата преса на 1945/1947
Пламен Дойнов
През 1945/1946 г. зачестяват опитите българските
писатели да бъдат приобщени и активно въвличани в
кампаниите и акциите на властта. Нетърпението към
„пасивните“ понякога достига регистри на публицистична
истерия. Писателите биват призовавани, дори заклевани да
участват в художественото и медийното пропагандиране
на властовия дискурс, а при неучастие – обвинявани и
разобличавани като „скрити опозиционери“.
През май 1946 г. Димитър Осинин призовава „писателите
сред народа“, но не чрез „гостенските връзки на
литературните четения“, а „действително да навлязат
в живота“, защото „вече е недопустимо да се говори за
реализъм, а да се пише наизуст, да се съчиняват факти“.
Кооперативното обработване на земята и новият трудов
живот във фабриките просто викат писателя при себе
си – „да се влее временно в този живот, за да го опознае“.
Командировките на писателите, осигурени от Камарата
на народната култура, трябва да ги отведат на избран от
самите тях обект, „като се използва летния сезон“1.
Насред лятото Младен Исаев не просто констатира,
че най-богатият „извор на творческо вдъхновение“ е
обществената действителност днес, но и признава
нормата на реалността за недостижима от съвременното
изкуство: „нашата нова действителност е неизмеримо
по-красива и вълнуваща отколкото художествените ни
творби“2. Това е знакова недостижимост, която тепърва
ще внася напрежение в соцреалистическия сектор.
Затова през октомври Ангел Тодоров стига до
откритието, че за да могат да пишат правилно,
писателите трябва да мислят, да живеят правилно.
Как? Като излязат от триъгълника „квартирата –
издателството – литературното кафене“ и заживеят
„пълнокръвен обществен живот“3.
Рамката поставя отново Димитър Осинин в доклада си
като секретар на СБП на събранието от 14 февруари 1947
г. Той заявява конкретно, че за създаване на „истинско
реалистично произведение“ писателят трябва да има
опит и впечатления, които може да набави с „творчески
командировки към строителни и други обекти“. При тях
ще бъдат подготвяни очерци с „характерни за дадения
обект факти и случки“, чрез които ще се популяризира
интересът и ще мобилизира народът за протичащото
трудово съревнование. Ще има и награди за очерци.
Но те все пак са приложен, пропаганден жанр. Осинин
прави уговорката, че „главната задача не са очерците, а
живата художествена творба“, която се проектира като
неизбежна по-важна втора цел, която ще бъде постигната
върху основата на материали и впечатления, натрупани
при командировките за написването на очерците.
Стихотворения, разкази, драми, романи и прочее престижни
жанрове – „в това ще бъде истинският принос към
литературата ни“, убеден е Осинин4. Това е ясно очертан
двустепенен процес, в който журналистическият труд
предхожда писателския. Първо се създават жанровете на
непосредствената медийна пропаганда, които пряко и бързо
обслужват стопанския и идеологически фронт, но заедно с
това се проектират и се трупат материали за следващи
– вече художествени – жанрове, с които да бъде обогатена
съвременната литература, изпълняваща по-дългосрочни
трайни задачи. Схемата на двустепенния процес изглежда
се лансира, за да успокои онези писатели, които се опасяват,
че такъв тип литературно производство ще обезличи
почерците им. Едва ли не се гарантират заниманията им с
литература на един втори етап.
Много скоро схемата се оказва неработеща. През
следващото десетилетие разграничението рядко успява
да бъде проявено. Преходът от пропагандна актуалност
към трайна художественост е напълно заличен, защото
соцреализмът предписва такова всепроникване на
„реалността“ в „измислицата“ и обратно, че на практика
жанровете на пропагандата и на литературата се
разтварят един в друг. Ето защо писателите все не
успяват да догонят нормата на „новата действителност“,
защото онова, което изобразяват („действителността в
нейното революционно развитие“) винаги е едновременно
при тях, но и пред тях в бъдещето, ускорено, изживявано
сега като планирана утопия. Още през 1946 г. те усещат, че
трябва да пишат и живеят на друга скорост.
Този парадокс на времето – да живееш и пишеш живота
от днес като живот от утре – е снет в идеята за
ударническото движение, възникнало на български терен
точно през 1946 г. В трудовия подвиг на ускореното и
Осинин, Димитър. Писателите сред народа. – Литературен
фронт, бр. 36, 11.05.1946.
2
Исаев, Младен. Извор на творческо вдъхновение. – Литературен
фронт, бр. 43, 29.06.1946.
3
Тодоров, Ангел. В служба на народа. –
Литературен фронт, бр. 3, 5.10.1946.
4
Пред нова творческа година. Из
доклада на секретаря на Съюза на бълг.
писатели Дим. Осинин, четен на
извънредното год. събрание. –
Литературен фронт, бр. 26, 15.03.1947.
1
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умноженото производство бъдещето се превръща в особен
тип имагинерно настояще, което може да бъде измерено
и показано – преминаването на все повече станове и
стругове; прокопаването на още повече кубически метри
пръст; изработването на още повече кубици бетон;
преизпълнението на нормите за производство на болтове,
платове и пр.; надплановото добиване на въглища и т.н. В
надпревара с времето започват да живеят и работници, и
селяни, но и писатели.
През март 1946 г. в държавните заводи „1 май“ във Варна
13 ударници преминават на шест стана. Маруся Тодорова
преминава от 5 на 6 стана, а още дванадесет души – от
4 на 6. На специално тържество декларацията до Георги
Димитров чете именно Маруся. Тя припомня как до 9
септември са работили на 1–2 стана, а след 9 септември
техният труд бил „освободен от робските окови на
експлоататора господар“ и минали на 3–4 стана. После
сменя режима на самопредставяне и продължава в трето
лице за себе си:
„Но ние не спрехме до тук, др. Димитров, нашата другарка
Маруся Тодорова доказа, че може да се работи на 5 стана.
От 1 март започва нашето предмайско съревнование. Маруся
го обяви с минаването на 6 стана и ние, 12 тъкачи, след
нея минаваме от 4 на 6 стана, следвани от наши другари,
работещи на 3 и 4 стана. Но Вие ще запитате, др. Димитров,
кое ни вдъхновява към такъв трудов героизъм. Вдъхновява
ни 9 септември, че трудещите са свободни, вдъхновява ни
нашият оголял, но храбър народ, който чака от нас платове,
вдъхновява ни справедливото възнаграждение на нашия труд с
въвеждането на справедливи и реални норми.
Ние заявяваме, др. Димитров, че нищо не ще ни спре да
увеличаваме производството и да овладяваме техниката и
сръчността. Ние не ще се върнем вече към остарелите норми
да се работи на 2 стана. Ние ще минем и на повече станове.
Ще минем, другарю Димитров.“5

От 1 август 1946 г. Маруся Тодорова минава на 8 стана,
понеже обещала това пред маршал Тито на младежкия
конгрес в Загреб6. Дала дума на един от тримата вождове
по това време, Маруся става бързо лирически герой. В
стихотворението „Ударничката Маруся“ Пантелей
Матеев изплита връзката между дадената дума и
трудовия подвиг:
Ех, време Титово и Димитрово!
Ех, мощен сталински подем!
Дело е всяко наше слово,
щом в тяхно име го дадем.

Затова призивът „Маруся, дръж се, пипай сръчно, / на
десет стана премини!“ скоро ще бъде въплътен в нова
действителност – „Другари мои, не е мъчно, / и туй ще
стане тия дни“7. В хоризонта на ускореното, ударно време
всичко е възможно. В него се преобразява самата лирическа
героиня. За по-малко от две години от субект на трудовия
подвиг ударничката се превръща в обект на желание, както
личи от стихотворението на Радой Ралин „Сънувах, че
се женя за Маруся“, в което под булото на съня двамата
лирически герои преминават целия път до гражданския
съвет, подписват се и след това младоженецът вдъхновен
разказва „какъв ще бъде нашият завод, / щом вярваме в
ръцете си корави, / в другарите от нашия завод“8.
Още през 1946 г. броят на овладените станове расте, както
числото на обектите из страната, където ударниците
се произвеждат в нови герои: Хаинбоаз (Проходът на
републиката)9, линията Перник – Волуяк10, язовир „Росица“11,
едва се мержелее идеята за строежа на Димитровград, но
вече се подготвя книга12...
Любопитно е как през май 1947 г. пропагандатори и
литератори се опитват да очистят язовир „Росица“
от мрачната му слава на концентрационен лагер. Марко
Поло (Ячо Кабаивански) дава думата на бригадири, които
разпалено твърдят, че са доброволци и му поръчват да
Димитров, Т. 13 ударници преминаха на 6 стана. – Работническо
дело, бр. 47, 4.03.1946.
6
Вж. Филева, Сия. Ударничката Маруся Тодорова от днес минава
на 8 стана. – Работническо дело, бр. 171, 1.08.1946.
7
Матеев, Пантелей. Ударничката Маруся. – Работническо дело,
бр. 180, 11.08.1946.
8
Ралин, Радой. Сънувах, че се женя за Маруся. – Литературен
фронт, бр. 25, 19.02.1949.
9
Тържествено отпочване прокопаването на младежкия проход на
републиката. – Работническо дело, бр. 182, 14.08.1946.
10
Вж. Белев, Кръстю. „Строим за Народната република“.
– Работническо дело, бр. 98, 1.05.1947; Авишай, Жана. При
бригадирите от линията „Перник – Волуяк“. – Работническо дело,
бр. 122, 31.05.1947.
11
Вж. блока с публикации на членове на културната бригада
„Република“: Марчевски, Марко. „Росица“ се строи; Поло, Марко.
Участието в строежа на „Росица“ е чест; Николов, Андрей.
До Росица и назад с културната бригада „Република“; Полянов,
Димитър. Към враговете на „Росстрой“. – Работническо дело, бр.
113, 20.05.1947.
12
Вж. част от бъдещ роман: Нинов, Ст., Ботев, Б.
Димитровград. Откъс от новата книга за младежта. –
Работническо дело, бр. 47, 27.02.1947. Показателно е, че тъкмо
в плана на ускорението откъсите от произведения за строежа
на Димитровград предхождат решенията за построяването
му. Разбира се, те следват пропагандните указания, че
след изграждането на циментов завод ще се пристъпи към
построяването на нов град. Вж. например: Трифонов, Борис.
Строи се нов град. – Работническо дело, бр. 81, 9.04.1947.
5

каже в София, че „Росица не е трудововъзпитателен лагер,
язовири ще си построи сам народа, а не някакви фашисти
и суинги“ – вестниците да не ги обиждат, защото са от
бригада „Васил Коларов“ и при тях „няма сега нито един
въдворен на принудителна работа“13.
Няма сега нито един въдворен. От свидетелството на
скулптора Андрей Николов обаче проличава, че доскоро е
имало, пожеже „при язовира се чернеят 3-4 бараки, в които
са живели по-рано хора, осъдени на принудителен труд
поради своите политически убеждения или за нарушения на
законите“ и сега бараките „трябва да се боядисат светло“,
защото „гдето доброволно се работи, нищо не бива да
напомня за принудителен труд“14.
Тази игра с времето всъщност е заличаване на следи.
Пребоядисване на миналото. Такива посещения напомнят,
макар и отдалече, за познатата още от дейността на
Максим Горки практика културни фигури да се превръщат в
свидетели и адвокати на властта, които посещават лагери
и после публично удостоверяват, че (вече) не са лагери, а
места за трудово (пре)възпитание чрез доброволен труд.
Или както се изразява Лихачов по повод посещението на
Горки на Соловецките острови през 1929 г., те „трябва да
успокоят общественото мнение“, че всичко е наред15.
Легитимирането е взаимно. Авторитетите на
литературата и културата припознават бригадирите и
ударниците като нелагерници и трудови герои. И обратно,
анонимните трудещи се в двойния си статус на персонажи
и читатели определят хората на изкуството като творци
за народа. Разбира се, това взаимно признаване се състоява
чрез неизменното посредничество на властта, чиято воля
се мултиплицира в критическите статии, наградите,
държавните поръчки и пр. Чрез тях се измерва успехът
на писателите сред народа. И всеки организиран писател
участва в своеобразно състезание за постигането на този
успех.
Впрочем цялата предрепублика (до септември 1946 г.) и
република (след това) заживява в ускорен състезателен
ритъм. Календарът се изпъстря със съревнования:
първомайско, републиканско, септемврийско, новогодишно
– всички преследващи по-бързо и повече нарастване
на производството. От фабрики и кооперации летят
обещания към Георги Дмитров за процентни рекорди, за
увеличаване на бройки и за съкращаване на часове. После
– рапорти за изпълнение и преизпълнение. Ето как звучи
една „Песен на съревнованието“ в изпълнение на Паулина
Станчева:
Под ритъма отмерен на черните машини,
погледай, колко пръсти над нишките се движат!
– Работим и творим за своята родина! –
тъй устните мълвят усмихнати безгрижно.
[...]
На два, на осем стана, на десет, на дванайсет –
ръцете ни привикват без грешки да работят!
С машините сърцата ни бият в такт безгласен,
но сигурен и твърд – по нов закон в живота.
Тук всеки иска пръв да бъде между всички,
че дал е обещание и думата си честна
пред Георги Димитров: памучените жички
в платно като реки да потекат със песен.16

Тази песен се носи в самия край на 1946 г. по повод
новогодишното съревнование. Само десетина дни покъсно, на 1 януари 1947 г. в залите на Министерския съвет
Председателството на народната република кани на прием
представителите на народа – „нашите първи ударници
в производството, деятели на трудово-културните
бригади от града за селото и от селото за града, селски
стопани, кооперативни, женски и младежки деятели,
представители на армията, видни и изтъкнати дейци на
изкуството и науката, търговци и индустриалци, инженери,
архитекти и други деятели на нашия производствен,
стопански, културен в обществен живот“. Както гласи
най-рекламното изречение от информацията:
„За пръв път в историята на нашето отечество в залите на
бившото котило на интриги и конспирации против народа
– бившия дворец – днес Министерски съвет, бяха събрани
истински и най-изтъкнати представители на народа от
всички краища на страната, от фабрики, мини, от селото и
града, работници и селяни, писатели и обществени дейци.“17

В литературно-музикалната част на приема участва
присъстващият в столицата съветски червенознаменен
ансамбъл „Александров“. Премиерът Димитров се среща
почти само с ударници: приема подарък от ударниците
от русенската фабрика „Мюлхаупт“ – плуг, изработен
от самите тях; говори с варненските ударнички Маруся
Тодорова и Мария Стефанова, с група ударници от мини
Перник, с изобретателя работник Сърцанов, с ударници от
Поло, Марко. Участието в строежа на „Росица“ е чест...
Николов, Андрей. До Росица и назад с културната бригада
„Република“...
15
Вж. Лихачев Д. С. Воспоминания, СПб., 1995, с. 183; в български
превод: Лихачов, Дмитрий. Книга, С., 1997.
16
Станчева, Паулина. Песен за съревнованието. – Работническо
дело, бр. 298, 22.12.1946.
17
За пръв път в историята на нашата родина в залите на бившия
дворец представителите на народа. – Отечествен фронт, бр. 718,
3.01.1947.
13
14

А още по-важно е, че „младият днешен човек“ за „няколко
само години... ще порасне с век“20. Стихотворението на
Багряна назовава съществената крайна цел на ускорението –
производството на нови хора.
От началото на 1947-ма късата дистанция на ускореното
развитие се нарича двегодишен стопански план. Чрез него
Димитровското правителство се опитва да достигне и
задмине довоенното състояние на българската икономика
чрез планово и ускорено изграждане на индустриални
предприятия, строеж на пътища, създаване на нови
земеделски стопанства и пр., а това е прелюдия към
централизирана плановата икономическа система, станала
по-късно известна с петгодишни народно-стопански планове
(т.нар. петилетки).
Бъдещето вече не е хвърлено към хоризонта абстрактно
утопично време; то е зададено и подредено в план. Затова
азовият лирически герой на Радой Ралин, дори изпаднал в
беди, трябва само да чуе, че планът ще победи, за да се върне
към оптимизма:
– Планът! – И сърцето се разтваря.
Погледът ти бдително блести.
Бързаш всички ти да изпревариш –
за плана, безспорно, бързаш ти!21

фабрики в София и Габрово, с културни дейци като Андрей
Николов и др.
Правителството на ОФ превръща ударническото движение
в парола на деня. Тя става почти задължителна след
цитираната вече по-горе реч на Георги Димитров пред
ударниците от 27 януари 1947 г. В нея комунистическият
водач и премиер формулира влиятелната метафорична
визия:
„...нашата страна трябва да постигне за едно-две
десетилетия най-много това, което другите народи и
държави са постигнали в областта на вътрешното си
устройство, икономиката, науката и техниката за цели
столетия. В такъв мащаб трябва да работим. Това, което
другите са постигнали за сто години, ние ще трябва да го
наваксаме, да го получим, да го имаме за едно-две десетилетия,
ако искаме да осигурим нашата национална свобода и
независимост, ако искаме да имаме едно постоянно растящо
народно благоденствие.“18

Идеологическото визионерство на премиера създава
недоразумения при определянето на историческата
перспектива – дали за наваксване на „цели столетия“ или
само на „сто години“ (едно столетие) става дума? Разбира
се, за произволния гигантски скок, към който призовава
Димитров, един век или повече векове означават едно и
също. По-важна е идеята за скоростно развитие на НРБ,
според която е възможно всичко да се случи по-бързо и
повече. Така проговаря самата утопия. Поети, белетристи
и есеисти трябва само да се вслушат в нея и да є дадат още
метафори.
Ангел Каралийчев пише истинска приказка за ускорено
постигнатото бъдеще. В началото е водоснабдяването и
електрификацията:
„Ние ще издигнем огромни стени от камък, ще преградим
пътя на ледената вода и ще съградим големи планински езера
– язовири. От малките капки, които са били дъждовни сълзи
и снежинки, ще изтръгнем могъща електрическа енергия. Тя
ще завърти като вихър турбините на безброй нови фабрики
и заводи. Електрическият ток ще подкара тъкачните
станове. Крила ще пораснат върху раменете на неуморимите
работници, когато чуят песента на новата совалка, която
тъче знамето на бъдещето. Ще екнат наковалните в
работилниците. Електрическа крушка ще прокуди мрака в
най-затънтената селска къщурка.
Росица, Тополница, Камен проход и Копринка ще бъдат водни
съкровищници, от които младата ни република ще гребе с две
шепи електричество и вода.“

И накрая отеква финалът, преповтарящ тезата на
Георги Димитров, за да може есеистичното слово без
недоразумения да посочи произхода си – дискурсът на
властта:

Бързането е планово, но и планът е бърз. Все повече
български писатели са впримчени в скоростния ритъм на
новия живот и на новото писане. Повечето от тях пеят
майски песни за народа, за двегодишния стопански план,
преценен от автори като Иван Бурин за „най-здравата
опора на възхода“22. Някои оптимистично предполагат, че
„образът на героя-ударник и бригадирец“ в художествените
творби „може да възпита и създаде хиляди нови живи герои
на труда“23. Други допускат, че отишлите при народа
писатели както ще напишат произведения с пропагандно
значение, така и ще оставят репортажи, разкази, стихове,
с които „ще дадат нов тласък на реализма в нашата
литература“, а по този начин и литературата ще участва
в изменението на живота и в създаването на новия човек24.
Това взаимно моделиране на литературата като труд и
на труда като спектакъл се превръща в ключов елемент
от соцреалистическото производство на социализъм (в
смисъла на Евгений Добренко25); в Народната република
то добива своята класическа соцреалистическа зрелост
в производствения очерк и в производствения роман след
1947/1948 г.
*
Годишните литературни прегледи на изтичащата 1946-а
още пазят разликите между различните сектори в
литературното поле. За последен път – преди трайно да
навлезе в период на деавтономизация – полето излъчва
контрастни послания от противоположни гледни точки.
Според опозиционната гледна точка „новогодишната
литературна равносметка“ е нерадостна: „и тая година на
пазара не се пусна почти нищо ценно“; „никой не прибави в
съкровищницата на българската литература поне малки
зрънца“; „пишеше се и се издаваше ударно, но повече по
линията на съревнованието, отколкото на дарованието и
познанието“. И още по-категорично:
„Уви! Нашата съвест ни е искрен свидетел: въпреки
желанието ни, ние не виждаме в издадената през годината
литература нито едно ценно произведение – плод на
изключителна дарба, продължителен труд и духовно
прозрение.
Новогодишната равносметка показва само изхабяване
на голямо количество хартия и насищане на пазара с
долнокачествена литература.
Дано 1947 г. бъде по-плодоносна!“26

Цитираната статия-бележка в „Народно земеделско
знаме“ е анонимна и съвсем кратка, без имена, клоняща към
нулевото равнище на литературата, към празнотата на
литературата.
По-разгърнат, но доста сходен е неподписан текст в
звенарското списание „Балкански преглед“, който найвероятно пренадлежи на Константин Петканов27. Там
конкретно са отделени добри думи само за драмите
„Подвигът“ от Асен Разцветников и „Царица Теодора“ от
Магда Петканова. Но оценката е, че българският писател
не е успял да създаде „трайни творения за делото на девети
септември“. Ето къде са причините:
„Ние мислим, че това може да стане и ще стане, когато
се ограничи пътят на бездарността. Тя ще трябва да
престане да налага своя безплоден път за път на българската
литература. Бездарността е нещо като магарешкия бодил
– расте буйно, цъфти ярко, но само край пътищата и в

„Само след две десетилетия ние ще пораснем с няколко века,
ние, строителите на новата свободна и света република
България!“19

Така Народната република на бъдещето е завършена в
своето триединство от трудови подвизи, художествени
апотеози и напътствия на вожда. Ударният труд
е въплъщение на утопията – чрез неговата крайна
естетизация се утвърждава проекцията на бъдещия свят.
С езика на поезията Елисавета Багряна добавя към
утопията характерния образ на слънцето, към което
очите на лирическия персонаж още не са свикнали, но пък то
алегорически чудодейно пряко ускорява растежа на всичко:
„Само в едно денонощие, с педя / сякаш порасна ръжта“.
Реч на м-р председателя др. Георги Димитров пред ударниците:
За едно-две десетилетия България трябва да достигне това,
което други народи са постигнали за столетия. – Работническо
дело, бр. 24, 31.01.1947.
19
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бурените. И да се разбере, че бездарният никога не става
носител на идеите на своето време, той само ги изкористява.
Той човърка рани, разпалва страсти, защото няма
вътрешната сила и призванието да стопли сърцата на всички
жадни за мир, любов и братски труд.[…]
Освен това голяма част от литературните работници още
са в агитката и не са пристъпили прага на художественото
творчество.“28

Петканов или не, авторът на краткия обзорен текст
назовава част от симптомите за безплодието на
литературната 1946-а: бездарност, която паразитира
користно върху идейността; принадлежност на
мнозинството писатели към пропагандата (агитационния
сектор), а не към художествената литература.
В също звенарския вестник „Изгрев“ годишният обзор на
Николай Дончев се стреми да звучи балансирано – без нито
един по-остър критически упрек, с доброжелателност,
проявена в различни посоки, но и с признания, че
тенденциозността „е опасна, когато уврежда таланта,
но в такъв случай тя вече понижава самата социална
функция на художественото произведение и го препраща
към пропагандната литература“, както и с трезви
констатации, че „в сравнение с по-миналата година,
изтичащата 1946 година не е твърде богата откъм нови,
оригинални творби“29. Иначе Дончев щедро отбелязва книги,
но и публикации в периодиката на Ламар (поемата „Горан
Горинов“ и „Село Калейца“), на Дора Габе (поемата „Вела“),
на Иван Мирчев, Веселин Георгиев (Андреев), Елисавета
Багряна, на Младен Исаев (стихосбирката „Огъня“), на
младите Валери Петров („Стари неща – малко по новому“),
Божидар Божилов, Невена Стефанова, Ал. Муратов, Радой
Ралин, подчертавайки накрая, че „общо взето, лириката
не е отбелязала особени завоевания през годината“. Тъкмо
включването на заглавия от периодиката (предимно от
списанията!) внася в обзора на Н. Дончев особен баланс
между все по-настойчиво налагания соцреализъм и (нека ги
наречем) предварителните отклонения от него.
Затова в прегледа на белетристиката се редуват
впечатления за откъсите от повестта на Елин Пелин
„Нечиста сила“, появили се в сп. „Изкуство“ и във
вестник „Лост“, с посочвания на картини от новото
село и кооперативния труд в „Селски истории“ на Георги
Караславов и в „При своите“ на Ст. Ц. Даскалов; отделят
се редове на признание за „Птица над пожарищата“ от
Константин Константинов и „Над страната няма
противникови самолети“ от Христо Миндов; подчертава
се, че в „Дивата патица“ Емилиян Станев „е познатият
сръчен разказвач на случки из животинското царство“; сред
романистите фаворит е Константин Петканов с втората
част от трилогията „Белите извори“, следван от „Стъпки
в снега“ на Андрей Гуляшки и двата романа на Боян Болгар
– „Подялба на щастието“ и „Вратарят на Содом“, за да се
стигне до „Животът на Петър Дашев“ от Крум Велков,
който „не е лишен от дар на повествувател, но стилнокомпозиционните му средства изискват повече грижа и
старание“. Най-несвоевременно прозвучава преценката за
един дебютант:
„Между най-новите белетристи, едно име спира вниманието
ни: Йордан Вълчев. Неговият разказ „Бьожика“, на сюжет из
отечествената война, печатан в сп. „Изкуство“, е сюжетно
интересен и композиционно добре изграден.“30

Кампанията срещу „Боеве“ на Вълчев вече набира ход, но
все пак е още в началото си. На този фон предпочитанията
на Николай Дончев към една от творбите на дебютиращия
разказвач сякаш се опитват да придадат друга перспектива
на възприемането на сборника с разкази. Разбира се,
безуспешно. Само след половин година Йордан Вълчев ще
бъде арестуван, за да поеме към концлагера „Куциян“.
В жанровите зони на критиката, хуманитаристиката
и публицистиката прегледът в „Изгрев“ забелязва
отделни книги от също балансирано разнородни автори,
подредени в текста йерархично: Т. Павлов, Л. Стоянов,
проф. М. Минков, Д. Б. Митов, Г. Константинов, Вичо
Иванов, д-р Милко Ралчев, Ат. Илиев, П. Тихолов и пр.
Цялата реторическа стратегия на Дончев следва идеята
за удържане на дори непримиримите различия в общо
пространство на плуралистична литературна публичност.
Той сякаш запечатва прощалната гледка на литературната
1946-а – когато тематичният баланс вече е променен, но
чрез отделни заглавия литературата съхранява идейностиловото си разнообразие и фрагментирана автономност.
Очаквано годишният преглед на 27-годишния Богомил
Райнов в „Отечествен фронт“ проявява тягата към
преучредяване на литературното поле, характерна за
комунистическия сектор. Обзорният текст напомня поскоро за проблемна статия върху литературната политика;
отбелязва кризата в книжния сектор, предизвикана от
пресищането на пазара с оригинални и предимно преводни
заглавия през 1945 г. и последвалото логично намаляване
на литературната продукция през 1946-а; декларира
задоволство, че „българският писател все по-активно
навлиза в обществения живот, все по-тясно се свързва
с широките народни слоеве и все по-правилно отразява
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техния бит и изразява стремежите им“31.
Ревнив и пестелив към изяви на автори от други
политически групи, Б. Райнов открито партизански
откроява най-вече писатели от БРП (к) и един-двама
безпартийни. Но дори и тук се ограничава с изброяванията,
защото съзнава, че „в повечето случаи стиховете и
разказите са далече по-бледи от действителността,
че великите години, в които живеем, изискват и велики
творби, които да ги отразят, а подобни творби до голяма
степен все още липсват“. Все пак посочва – по теми: за
„героичната борба срещу фашизма“ – „Съпротивата“ –
Орлин Василев, „Огъня“ – Младен Исаев, „Вела“ – Дора Габе,
„Стъпки в снега“ – Андрей Гуляшки, „В края на лятото“
– Камен Калчев (излязла декември 1945 година); за т.нар.
Отечествена война – романът „Драва тече през славянски
земи“ от Иван Мартинов; за „новия живот“ – „Соколова
нива“ от Ангел Каралийчев. Този ограничен кръг от творби
донякъде се обяснява с недостатъци като „слабата
производителност на редица талантливи и общопризнати
автори, формалното разрешение на поставените задачи
в много творби, схематизма в обрисовката на героите,
бледостта на образите, риториката и публицистиката
в стила“, но и с появилата се воля сред писателите
комунисти за създаване на образцови соцреалистически
произведения.
Богомил Райнов спестява множество имена и заглавия,
гравитиращи към различни (неутрални или други
отечественофронтовски) групи и издания, издали през
годината книги, забелязани от критика, журита и
читатели. Но затова пък, когато трябва да подчертае
най-голямото постижение за 1946-а, просто напуска
литературата:
„Ако трябва да се отбележи секторът, в който българският
писател най-силно се прояви през тази година, следва да
посочим политико-обществените борби. Тук поети и
белетристи показаха недвусмислено високото си гражданско
съзнание, показаха, че са верни представители на своя народ,
честни и доблестни борци срещу реакцията.“32

Фокусът е напълно отместен. Не художествената творба
има значение за литературното поле, а производството
на фигури, назовани „поети и белетристи“, които
действат като популяризатори на тезите на властта. За
утвърждавания нов литературен протокол имат значение
не творбите, а борбите.
Литературните прегледи на 1946-а потвърждават праговия
характер на годината. Те представят една нехомогенна,
неединна литературна година между Царството и
Народната република, чиято спорна изразителност през
десетилетията ще се проблематизира все повече, докато
започне да излъчва литературноисторическа празнота.
*
На изхода от 1946 и входа на 1947 г. организираните
писатели предефинират задачите си.
В статия, отпечатана в деня на общото събрание на СБП
от 14 февруари 1947 г. Камен Зидаров апелира „да се засили
продуктивността на българските писатели“ и преговаря
темите, които окончателно би тябвало да станат обекти
на писателска обработка:
„възторжения подем на народа, да се даде неговата история
в нова светлина (в нови художествени произведения), да
се отрази неговото минало, борби, бит, нрави, големи
личности, борци и герои, мъченици за народна свобода,
революционните му движения, войните и катастрофите,
първото и второто освобождение, неговото отношение
към труда, към природата и т. н. […] кооперативните
стопанства, язовирите, ударната работа във фабрики, мини,
полета; написване биографиите на народни водачи, партизани,
ударници и др.“33

Тематичният каталог придобива яснота и завършеност.
В писмото от името на общото събрание до министърпредседателя Георги Димитров изрично се акцентира върху
амбицията на писателите да вземат „най-живо творческо
участие в строителството“ и да покажат „новия трудов
човек герой“34. В доклада на председателя Людмил Стоянов
пред събранието, макар при изброяването на постиженията
през 1946-а консенсусно да се посочват романите на
К. Петканов, Б. Болгар, Крум Велков, Иван Мартинов и
пр., директно се отхвърлят „безпочвеното идейно лутане“
и „мистико-религиозни тенденции“, които се обявяват
за „чужди на духа на българската литература, която е

реалистична, конкретна и народна“35. Същевременно Л.
Стоянов препоръчва и подтиква:
„...всеки, който чувствува в себе си сили, може да получи
от Съюза на писателите творческа командировка в
кооперативно стопанство, язовир, държавно-строително
предприятие, дето, заобиколен с внимание и почит, би
надникнал в самия строителен процес, в душите на героите
– творци и ударници и от тоя материал би създал очерки,
биографии, скици, разкази, а по-дълбоките впечатления да
отрази по-късно в по-едри творби.“36

Председателят е убеден, че там „писателите ще видят
нещо ново, един нов свят с друг морал, чужд на егоизъм,
високомерие и подтисничество, ще видят новия човек,
израсъл в борбата и труда“ и ще се запознаят с „героични
биографии на партизани, ударници, народни водачи“ и
именно те „ще станат насъщна тема“ за писателите,
които „са длъжни да се отнесат към тая задача сериозно и
отговорно“.
Кой обаче е образът, който стои най-високо в
персонажната йерархия по тази насъщна тема?
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Поетически пленер
На 22 май 2021 г. в рамките на 43-тото издание на
Националния студентски литературен конкурс в
Шумен се състоя поетически пленер (колективно
писане от натура), в който участваха студенти,
преподаватели, членове на журито, гости на форума.
Както обичайно, обектите бяха три, разположени
в града и назовани чрез общи заглавия – „Шумен
и неговата крепост“, „Между Томбул джамия и
Часовниковата кула. 12 часа“ и „Шуменската гара“.
Участниците имаха по 20 минути за художествено
описание и пресъздаване на всяка гледка.
Тук публикуваме малка част от създадените тогава
текстове, написани по гледките/темите на пленера.
Снимките са на Бояна Петрова.

„На първо място това е безспорно днешният министърпредседател, чиято личност и героичен живот се поддава найчесто на изкушението на поетическо възсъздаване. Съвсем
естествен е според нас стремежът да се вплете образа и
живота му както в песента на народния безизкуствен певец,
така и в художествената литература. Последната трябва
да покаже този образ такъв, какъвто той се е отразил в
народното съзнание като борец за народна свобода, народен
водач и наставник.“37

Фокусът е поставен съвсем ясно. Вече не става въпрос
само за вземане на страна в междупартийните битки и
за прокламиране в „Литературен фронт“ на тезата, че
„опозицията е враг на народа ни, на неговата независимост,
на неговото строителство, на неговото бъдеще, на
неговата култура“38. Осъществява се необратим процес
към одържавяване на литературата, гарантиран от
икономическа обвързаност на писателите с държавата
и от идейно-тематичен диктат при създаването на
произведения под егидата на силна авторитарна личност
– вожд и учител, който скоро изцяло ще се преобрази в
тоталитарен водач.
Не е случайно, че голямата гордост, изтъквана по време
на събранието на СБП, е утвърдената в „Държавен
вестник“ единна таблица за хонорарите. Задоволството
се засилва и от факта, че в условията на цензурен хартиен
дефицит на организираните писатели „почти не се отказва
отпускането на хартия“, а след 1 септември 1945 г., т.е.
за година и половина Камарата на народната култура е
отпуснала на СБП над 6 млн. лева39.
Писателите влизат в 1947 г. със самочувствието и
осигуреността на държавни служители. Част от тях
вече гледат към пролетта и лятото, когато ще тръгнат
към стопанства, мини и фабрики, за да може „по-дълго и
по-пълно да се наблюдават хората, трудовите процеси
и трудовата обстановка“, което е „първият случай на
едно организирано включване на писателите в планова
работа, с определени задачи, когато се очакват определени
резултати“40.
Плановете са в ход. Така писателите влизат в годината
на оптимизма, за която се подготвят още от пролетта
на 1946-а, когато Александър Ликов твърди, че писателят
сега „трябва да бъде на своя пост, да е оптимист“, а ако
не може да даде радост на народа, по-добре да млъкне41.
„Повече оптимизъм“ зове в уводна статия почти година
по-късно „Литературен фронт“42, докато представя
конференция, на която „20 скандинавски писатели спорят за
песимизма“43 и печата превод на статията на Д. Заславски
„За съветския оптимизъм“, според която след разгрома на
хитлеристка Германия „полюсът на световния песимизъм“
се е преместил в Америка, а „жизненото дихание на
социалистическия оптимизъм се разпространява по
света“44.
Утопичните хоризонти на социалистическия реализъм
стават все по-близки. Българските писатели ги достигат
скоро, за да останат като че ли завинаги там. От Петия
конгрес на БКП през декември 1948 г. ги дели малко повече
от година.
Новите задачи на българската литература. Доклад за
дейността на Съюза на българските писатели през 1946 г. и
поуките от нея, от Людмил Стоянов, председател на съюза. –
Литературен фронт, бр. 22, 15.02.1947.
36
Пак там.
35

37

Райнов, Богомил. Българската литература през 1946 год. –
Отечествен фронт, бр. 717, 31.12.1946.
32
Пак там.
33
Зидаров, Камен. Общото годишно събрание на писателския
съюз. – Отечествен фронт, бр. 752, 14.02.1947. Всъщност К.
Зидаров почти буквално цитира
части от доклада, който същия
ден председателят на СБП Людмил
Стоянов представя пред общото
събрание.
34
Вж. писмото в: Литературен
фронт, бр. 22, 15.02.1947.
31

писане

Пак там.

Вж. уводната редакционна статия: Опозицията. –
Литературен фронт, бр. 20, 31.01.1947.
39
Вж. тези констатации и данни в: Година на творчески живот.
Из доклада на Младен Исаев. – Литературен фронт, бр. 22,
15.02.1947.
40
Фурнаджиев, Никола. Писателите и строителството. –
Литературен фронт, бр. 26, 15.03.1947.
41
Ликов, Александър. Писателят и оптимизмът. – Литературен
фронт, бр. 30, 30.03.1946.
42
Вж. Повече оптимизъм. – Литературен фронт, бр. 19, 24.01.1947.
43
Вж. 20 скандинавски писатели спорят за песимизма. –
Литературен фронт, бр. 16, 5.01.1947.
44
Заславски, Д. За съветския оптимизъм. – Литературен фронт,
бр. 16, 5.01.1947.
38

Петър Чухов

Шумен и неговата крепост
Знамената
винаги пречат
на гледката.
Скриват
най-красивото късче
небе,
най-щастливото
облаче,
най-зелената част
от пейзажа.
Но крепостта
иска своето знаме.
На най-високата точка –
гръмоотвод, който
неразумно привлича
бурите.

Между Томбул джамия
и Часовниковата кула. 12 часа
Каква ли религия
изповядва времето?
Преди да успея
да го попитам,
то ми отговаря
с дванадесет удара.
И виждам –
светът е отново
зелен.

Шуменската гара
Коловозите
са успоредни прави
в неевклидова геометрия
и все някъде
ще се пресекат.
Но няма да е
на тази гара,
където аз
чакам теб,
а ти
чакаш себе си
и въобще
не ме виждаш.
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– Шумен ’2021
Диана Мъркова

Шумен и неговата крепост
Укрепих се зад стени от камък,
издигнати от мен самата,
останах да се лутам сляпо
из минотавърския лабиринт.
Редях камък след камъни,
зидах стена след стени.
Зазидана сама във вековете,
превърнах се в руини.
Издигнах крепостта, за да се скрия.
Озовах се в лабиринт, за да се изгубя.

Между Томбул джамия
и Часовниковата кула. 12 часа
Часовниковата кула издава
дванайсет тежки стона
и мигом ме връща обратно
в едно писмо от 1920 година,
в Сараево на Андрич, където
часовниците на различни вери
отмерват различни часове –
два часа според църквата,
единайсет според джамията,
а според синагогата още е нощ –
заспала е и отказва да каже.
След като вярата се измерва
в различни времена и пространства,
успоредните прави ще успеят ли да се съединят,
преди да дойде безкрайността?

Шуменската гара
Къде ли ще те отведат
тези релси от мастило
и този коловоз от миналото,
извадени от вагоните със спомени?
Влакът на носталгията
те очаква на перона
и ти се качваш на него
без билет и без очаквания.
Един е маршрутът към бъдещето,
а пътищата назад са безброй.

Емилия Балева

Между Томбул джамия и
Часовниковата кула. 12 часа
Между Джамията
и Часовниковата кула
отекват дванадесет удара безвремие.
Мълчаливо кимат
Църквата и Синагогата.
Свещеното време по обед
няма религия.

Шуменската гара
Вагоните са пътуваща изложба,
камарите багаж – натюрморт до коловоза,
перон едно е стар приятел –
не са тъжни гарите, когато си очакван.

Мира Душкова

Между Томбул джамия
и Часовниковата кула. 12 часа

Пламен Дойнов

Шумен и неговата крепост
Високи градове надолу чезнат –
по сипеи зелени, върху буци,
търкулнати към неспокойни бездни...
Изтича бавно Шуменската крепост
в гърлата на ръждясали улуци,
в реките от асфалт, в усоен шепот,
избликнал от крайъгълната кула...
Тя може би за първи път е чула
как няколко самонадеяни мъже
се мъчат с тънко облачно въже
от погледи да вържат днес отново
града и неговата крепост в слово.
Въжето – опнато от светлина – се скъсва.
Градът умира. Крепостта възкръсва.

Между Томбул джамия и
Часовниковата кула. 12 часа
Джамията е бухнал слънчев хляб,
над който облакът е спрял – дълбок.
Дванайсти час. Не се явява Бог.
Но аз оставам да го чакам – слаб,
в съня на времето – отлъчен и лъчист,
непроницаем православен атеист.

Шуменската гара
Стъпала от релси – водят в маранята
може би към Варна, може би към Лом,
от перон без хора, под часовник с вятър,
към сърце, откраднато с гняв и малко взлом.

Теодора Величкова

Между Томбул джамия
и Часовниковата кула. 12 часа
Пред чуждия храм съм. Там очите говорят.
Въпроси – боси сме. Бог повдига шала ми.
Минарето пробожда страха ми.
Бог се усмихва 12 пъти.
От тревата под мен. От слънцето над мен.
От минарето на джамията.
От цветните празни домове, очакващи пълнота.
От панелните ни затвори долу.
Под маските.
От лая на кучета.
Прихва в чуруликането на птичката, кацнала върху
кулата.
Прокашля се в скърцането, бученето и клаксоните на
автомобилите…
И кротко сяда върху крепостната стена,
бие с дъха си камбаната
и моето време застива в 12 часа.

Шуменската гара
Гара – най-стара. Кафене с пластмасови столчета.
Стар часовник. Стар влак с нови шарки и символи.
Старо желязо. Стара боя.
А аз съм на 20 и с празен куфар потеглям отново към
дума и сърце.
Пътувам. Не бързам…
Неясен глас довежда влака Варна – Шумен,
за да пристигна с него в изречение
и на 40.

Гарата е къща, тръгнала на път.
Но не тръгва никой. Никой не пристига.
Тя се крие в своята неродена смърт –
като ненаписана, непозната книга.

Протрит е прагът на думите.
Остави молитвите,
вплетени в безкрая на розетките,
а надеждите – вградени в нишите.
Излез навън, където времето отмерва
12 удара,
единствените 12 удара
в живота ти.
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Фридерике Майрьокер,
времето, светът от вчера
Фридерике Майрьокер (б)е най-видната австрийска
писателка. Житейска спътница на забележителния
виенски авангардист Ернст Яндл (1925–2000), след
неговата смърт тя се превръща във възвишено самотна,
надпоставена авторова фигура спрямо поколението
авангардисти от 50-те, 60-те, 70-те години на ХХ
век. В книгите си, чийто брой надвишава 80 заглавия,
тя задълбочава своята поетика, същевременно
преобразявайки и надживявайки я, достигайки до
радикални обрати в езика.
Нейната последна книга е „da ich morgens und moosgrün.
Ans Fenster trete/ тъй като сутрин и мъховозелена.
На прозореца пристъпям“ (Suhrkamp. Berlin, 2020).
Авторката бе повече от категорична, че това е
последната є творба.
Трябваше да си тръгне в началото на това забавило
се, внезапно лято – бе родена малко преди Коледа (20.
XII.1924) и не бе любителка на слънцето: „Не разбирам
какво толкова му харесват на ясното небе“ – казваше
ядно. Обичаше зимата, очакваше на нейната улица да се
яви продавачът на елхи, фигурата му изниква чудодейно
в последните є книги, знак за кръговрата, за празничното
повторение, в което е въвлечена и тя самата.
В безмилостната фуния на суровите локдауни бяха
всмукани много изживявания, но вестта за окончателното
прекосяване на прага сякаш извърна времето назад и
спомените за срещите ни се откроиха с пределна яснота.
Виждам я, строга мадона в черно, гледам през витрината
на кафене „Тиролерхоф“, любувам се на непристъпното є
уединение, на нейната безвременност (2006/7).
Запознаваме се на чай у самоотвержената є следовница
Кристел Фаленщайн, която се бе преселила със
семейството си от Германия на Центагасе 1, пети район,
Виена, за да е наблизо до нейния дом и да получава по факса
всеки новонаписан текст, прилежно да го архивира в
изрядните си папки.
Идва на чай, придружена от Матиас Фаленщайн,
гримирана, усещам пронизителното зелено в очите є,
изпод черните одежди тялото є девиче, момичешко. Едва
разменяме няколко думи пред другите, стесняваме се и
двете – после разбрах от Кристел, че ме е харесала (2011).
Настъпва денят на срещата ми – „триумф“ в ресторанта
“Steierstuben”, където проведох „интервю“, всъщност
неприповдигнат разговор, в който жестовете значеха
повече от думите. Подари ми роза, което ме накара да
се почувствам почти избраница; в голямото си вълнение
си мереше кръвното на всеки 10 минути. Позволи ми
да я изпратя до дома є, вървеше, все още опирайки се
единствено на своя чадър. После седях, зашеметена от
срещата и от аромата на липите, на Центаплац. Бе
началото на юни 2011 година.
Следващи „виждания“ на чай у Кристел, която бе създала
присъствена книга за гостите си и аз трябваше да допълня
заглавието на новоизлязлата тогава творба “ich sitze
nur GRAUSAM da” (само ЖЕСТОКО седя) и бях озарена
от продължението “und betrachte die Zwischenwelten”
(и наблюдавам междинните светове). Сигурно бе през
лятото на 2013.
Да вметна нещо за квартала, в който живееше от
началото на 50-те години на миналото столетие: пό в
центъра на Виена, с озеленената, бюргерски монументална
главна улица Wiednerhauptstraße, квартал, в който е починал
Шуберт и е роден Фалко, обвеян от угнетителните
стихове на
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Фердинанд фон
Саар, които
могат да бъдат
прочетени до един
портал на улица
Ziegelofengasse:
“Träge ziehn vorbei
die Stunden, /
Aufgelöst in Staub
und Hitze...” (Тежко
се процеждат
часовете, / в прах и
жар разпаднати...).
Недалеч от дома є
е локалът “Quadro”,
с кривите огледала
и смелия бръшлян,
с латинки и
риган в саксии,
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с огромните кактуси.
Някога огледалата
говореха: “Lebe deinen
Traum, träume nicht dein
Leben!” / Живей мечтата
си, не мечтай живота си!
Сега са обеззвучени, сякаш
завинаги замлъкнали,
животът си тече тихо,
без ултимативи.
През късната есен на
2016 г. се срещаме в
кафене „Шперл“. Ах, тази
благост, благопочитание
на високомерния персонал,
тя вече ме чакаше на
своята маса, сведена
над вестник. Отново
пронизителното зелено
в очите є – моята
непохватност да
откопчая горното копче
на якето си, усукало
се в илика и в шала ми
едновременно, нейната
намеса и още по-голямото
усукване, няма да забравя
тази сцена, как най-сетне
успях да махна това яке,
не помня. Помня, че є
разказвах разни неща и тя
ме слушаше внимателно
и бе натъжена, после
позвъни на шофьора,
който винаги я возеше с
такси до това кафене, и в
колата той є призна колко
възхитена е неговата
дъщеря от текстовете
є. Сега трябваше да я
придружа до нейното
жилище – апартаментът
є се намира на последния
етаж на стара сецесионна сграда от 1906 г., и за да
се стигне до асансьора, тя трябваше паякообразно
или подобно нощна пеперуда да се захване с две ръце за
перилата на стълбището, докато аз носех чантата и
чадъра є (или може би вече ползваше количката, която
оставяше долу при входа, за да продължи безопорно своя
обичаен път нагоре).
Смятаха я за странна, недопускаща всекиго до себе си,
но всъщност излизаше често, дори накрая, при трудното
придвижване с количка, очакваше някой да я посети,
за да слязат заедно долу и тя да може да повърви из
пространствата на отсрещния Spar (супермаркет),
съзирана с почуда от някои клиенти, а самата тя
съзерцаваща лицата на свои познати продавачи, някои от
тях навлезли неусетно в прозата є, в нейните проеми.
„Ходенето е добро за душата“, ми казваше и аз знаех,
че тази обиколка из супермаркета е цяло пътешествие,
удостоверяване на живота. Това бе отдавна, през
есента на 2018 г. – чудесна среща, от която безпомощно
хроникирам само външното.
В един по-далечен период, когато дъщеря ми работеше
в популярно заведение близо до дома є, често получавах
есемеси: „Видях твоята мадама – със слънчеви очила
и бяло панталонче. Седеше пред Spar“. Разбира се, да я
видиш бе равносилно на това да имаш видение – както в
самите нейни текстове: възприятията на най-баналното
се превръщат, точно по Ернст Мах, в „сензации“ за
сетивата, разкриват други измерения. „Още от дете имах
поетични видения“, ми каза тя при последната ни среща
(5.01.2021), когато ми позволи да я снимам в прословутата
стая-писалище, запълнена от непроходима книжнина, от
кошове с писма, приписки, бележчици. Тя бе седнала – с
просветлени коси (няма как да отида на фризьор в това
страшно време), а над нея се виждаше леко наклоненото
коледно дръвче, украсено с ретро играчки, изработени
отпреди десетилетия...
„И как преподаваш сега?“ – ме попита, а аз отговорих с
горестна ирония: „Дигитално. Но ти употребяваш тая
дума в последната си книга – є напомних. – Сякаш си
предусетила какво ще настъпи.“
– Digital. Харесва ми тая дума. Звучи хубаво – ми отвърна.

Всъщност тя хареса и моя телефон, призна, че би искала
да има такъв красив уред. Забеляза снимката на сестра
ми върху екрана му и отбеляза, че е красавица. Което
е неопровержим факт. Бе привечер, с вкус на торта
„Марленка“, която бях донесла; тя се смя много над
нещата, които казваше, написа ми духовития автографотглас “was dir einfällt” (каквото ти дойде на ум). А
аз после, спазвайки вечерния час, пътувах из опустелия
следновогодишен град, изпълнена от смесени чувства – да,
„Марленката“ є хареса, бях намерила и любимите бонбони
“Ildefonso”, взех си мандарина за спомен, ала имаше нещо
нередно, някаква мрачна тягост във всичко това. Бе
забравила за уговорката ни да я посетя на този ден.
Искам да приключа описанията на спомени с по-ранна
среща: на границата между пролетта и лятото на 2020,
след първия локдаун (който сега ми изглежда направо
романтичен) отидох при нея и слязохме до „западналото“
съседно кафене. Имам нейна фотография оттогава с
невероятно младежко излъчване. И в този вечен следобед
сякаш бе изчезнало отстоянието между нея, мен и
другите: тя ведро се осведоми относно главоболието
на съдържателя на локала, представи ме като „своята
българска преводачка“, отново си поговорихме за преводи
и за това колко хубаво и непосилно е да се пресъздаде на
чужд език “Strudlhofstiege”; тя ми разказа за лилавото
мастило, с което Додерер винаги пишел писмата си до нея
(иначе никога не са се срещали!), коментира това как може
някой така безсърдечно и брутално да започне романа си, с
отрязания крак на г-жа Мери К-с.
И ако трябва да класифицирам някак спомените си, бих
казала, че този мой спомен е посвоему окръглен, завършен
във времето, застинал в някакво вечно всекидневие. И
след като собственикът на заведението (от балкански
произход) се сбогува церемониално с нас, се отправихме
пак към мястото на изпитание за тялото и за духа –
към стълбището, което водеше до асансьора, на адрес
Центагасе 16.
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