
н е п р е м ъ л ч а н о

3-9.11.2021
 Год. 30

Брой 38
1,50 лв.3030години

Думи за поета:
 Валери Валериев 
 Владимир Зарев 
 Владимир попов 
 Велислава Донева 
 Георги Господинов 
 Гергина Кръстева 
 Иван Станков 
 мира Душкова 
 мирела Иванова 
 михаил неделчев 
 пламен антов 
 Светлана Стойчева

  Иван Цанев  
за атанас Далчев
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Захари Карабашлиев: 
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алеко Желязков

осемдесетият хребет на Иван Цанев
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Иван Цанев

Мои млечни братя

Безжалостни в словесните братоубийства,
неразбираеми един за друг и озверени,
дерем гърла и се надвикваме неистово –
не вавилонско, българско стълпотворение!
Езикът ни, закърмен с майчиното мляко,
се е разцепил на враждебни диалекти
и как ръмжим, когато ни открехне някой,
че сме зверчета от една и съща клетка.
Забравихме ли? Преди няколко десетилетия
един високоговорител гръмна на площада,
уби невинността, насъска бесовете ни
и ни заключи в тази говорилня безпощадна.
Най-сетне трябва говорилнята да млъкне!
Изплюли всички камъчета, скрити под езика,
ще струпаме грамада и устите ще затъкнем,
ако клокочат още в тях безумни викове.
Високоговорителя, дал тон за бесни речи,
ще го принудим да си вземе думите обратно.
Покае ли се той – какво ще ни попречи
да се разбираме отново, мои млечни братя?

още стихотворения от Иван Цанев –  
на стр. 16.

Иван Цанев достига юбилейния хребет на своите 80 години 
във време, когато литературното пространство отдавна е 
изпълнено с фигури на негови ученици. За много от тях той 
не знае, че им е учител. За някои дори не е чувал. Но тихото 
му влияние вече ги е преобразило, направило ги е по-вглъбени 
в работата с думите, по-внимателни към всичко в големия и 
малкия свят. И не е било необходимо те да познават отблизо 
своя учител по поезия. Достатъчно е да са го чели с очи на 
будни хора и да са наблюдавали от време на време как минава 
по другия тротоар или ги гледа изпитателно през очилата, 
без да ги вижда. Както Далчев. Или, казано по-ясно, както 
Иван Цанев е наблюдавал отдалече Атанас Далчев – някъде 
през 70-те години на ХХ век.
Всъщност Иван Цанев изпълнява литературноисторическа 
роля, която силно напомня за ролята на Далчев отпреди 
близо век. Ще го кажа с вече написани думи в друг (все още 
непубликуван) текст:
Продължител на Далчев, младият Иван Цанев постепенно 
постига литературноисторически ефект, който може да 
бъде сравнен с Далчевия обрат през 20-те и 30-те години 
на ХХ век. Както „предметността“ на Далчев преодолява 
символизма, изземвайки и трансформирайки образната 
му система, така Цанев чрез своята „нова предметност“ 
преозначава и превъзмогва социалистическия реализъм на 
„априлците“ като политестетика и езикова конвенция. Това 
е ярката литературноисторическа роля на Иван Цанев – да 
обезвреди символните ядра и езиковата власт на „априлския“ 
соцреализъм – роля, изиграна в стила на неговия лирически Аз 
– непреднамерено, скромно, някак неусетно и почти невидимо, 
негероически като тиха победа.
...Именно в контекста на далчевската традиция на 
„предметността“ и на класическия стих, на  миметичните 
метафорични конструкции и на един тотален хуманизъм 
(обемащ човешкото и нечовешкото), Иван Цанев се 
оказва много влиятелен сред алтернативните поети в 
Народна република България. Този „тих лирик“ парадоксално 
в литературноисторическа перспектива заглушава 
гръмогласните високоговорители на социалистическия 
реализъм и ги делегитимира като остарели и отживели, 
а стиховете им – като „мъртва поезия“. Защото следва 
уроците на Далчев. И защото успява да създаде свои уроци, 
които учим днес.
Присъствието на Иван Цанев в българската поезия е не 
просто незаличимо, а повратно и високо, съчетаващо 
фигурите на голям поет и учител на поети – съвършеното 
съвпадане между автора на шедьоври и неговата човешка 
сянка.

пламен ДоЙноВ

Иван Цанев – 
поетът и учителят

Титулна страница на самиздатската книга на Иван Цанев 
„Съчинения“ (1964), изработена от Веселин Тачев
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Център на новия брой 165 на сп. „Християнство и култура“ 
е съвременният поглед към значими богословски въпроси. 
Темата е представена с текста на англо-френския 
поет и литературен критик сър Майкъл Едуардс За 
радостта и е продължена с анализа на свещеник  доц. д-р 
Стоян Чиликов Антропологични колизии на корелацията 
догмат – етос в Църквата. В рубриката „Съвременното 
богословие“ са представени текстовете на презв. Иван 
Иванов (Кюмурджийски) Свещеното писание и Свещеното 
предание – основа за Боговдъхновения и изповеден характер 
на евхаристийните текстове и на о. Павел Събев Отново за 
„противоречията” в евангелските разкази. Друг тематичен 
кръг е посветен на отношението на християнските църкви 
към комунистическото наследство, в който е включена 
втората част от спомените на о. Купен Михайлов В 
социалистическото чистилище, както и кратките разкази 
на о. Николай Петков, обединени под общото заглавие 
Мъченически етюди. В броя е отбелязан 70-годишниният 
юбилей на проф. Цочо Бояджиев с неговия текст Болното 
тяло и болната душа, а 200-годишнината от рождението на 
Ф. М. Достоевски е отбелязана с анализа на прот.  Василий 
Зенковски Проблемът за красотата в миросъзерцанието 
на Достоевски.  Темата „Хоризонти“ включва словото 
на папа Франциск пред епископите на Унгария, озаглавено 
Нека Църквата в Унгария бъде строител на мостове и 
пазител на диалога и Две лични свидетелства на християни 
от Афганистан, а в рубриката „Актуално“ е представено 
интервю с доц. д-р Мариян Стоядинов, озаглавено Започва 
ли нов етап за обучението по религия в българското 
училище?, посветено на одобрените от МОН учебници по 
предмета „Религия-християнство-православие”. Броят е 
илюстриран с фотографии на Яна Момчилова 

„Достоевски – 200 години от рождението му“ 
е темата на новия 8 брой на сп. „Култура“. Тя 
е представена с разговора с Емил Димитров за 
„Достоевски и свободата“, с анализа на Людмил 
Димитров върху „Идиот“, с интервюто на режисьора 
Стоян Радев за работата му над  „Братя Карамазови“ 
и „Снегирьов“, както и с текстовете на Йосиф 
Бродски и Рене Жирар. В броя ще откриете и размисли 
за бъдещето на Европа: есето на алжирския писател 
Буалем Сансал „Накъде отива Европа?“ и аргументите 
на Норберт Мапес-Нидик от статията „Внимание! 
Напускате западния сектор“. И още: интервюта с 
унгарския писател Виктор Хорват, с кинорежисьорите 
Валери Йорданов и Драгомир Шолев. Специално 
място е отделено и на годишнините на майсторите 
на киното Захари Жандов и Марта Месарош. И 
още: поглед към Венецианския кинофестивал и към 
Световния фестивал на анимационния филм във Варна, 
както и към „Опакованата Триумфална арка в Париж“, 
посмъртния проект на Кристо и  
Жан-Клод. Фотографиите в броя са на Владо Донков, а 
разказът „Дядо Петко“ е дело на Иван Станков.

на 30 септември 2021 г. общинският съвет в ловеч 
реши да именува площада пред Художествена 

галерия „проф. теофан Сокеров“ в града с името 
„Свещеноиконом Кръстю никифоров“. така 

проточилата се близо 20 години сага с това именуване 
изглеждаше, че най-после приключва. но само две 
седмици по-късно ловешката кметица Корнелия 

маринова върна решението на съвета за ново 
обсъждане. Какво е станало? Кой се е намесил и защо? 

това ще разберем скоро. но сега предстои да видим 
дали членовете на общинския съвет (представители 

от всички партии впрочем!) ще потвърдят своя вот. 
настава време за чест. Или за безчестие.

по-долу публикуваме позиция на един от вносителите на 
предложението, в която е описан случаят.

позиция
По повод  върнато на 14.10.2021 г. от кмета на Община 
Ловеч решение на Общински съвет Ловеч от  
30 септември 2021 г. относно именуването на площада 
пред Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ с 
името „Свещеноиконом Кръстю Никифоров“

На 21.01.2021 г. Църковно-исторически и архивен 
институт при Българската патриаршия, Културно 
общество „Поп Кръстю“, Фондация „Граждани срещу 
насилието“, господата Георги Мишев и Марин Колев внесоха 
предложение (трето по ред за последните 18 години) за 
именуване на площада пред Художествена галерия „Проф. 
Теофан Сокеров“ на името на свещеноиконом Кръстю 
Никифоров.
На 11.02.2021 г. кметът Корнелия Маринова изразява 
следното становище по внесеното предложение: 
„Решението „за“ или „против“ може да стане само 
с широкото участие на национални и местни научни 
и културни институции, граждански и обществени 
организации, които да постигнат съгласие, като всяка от 
тях поеме дял от отговорността“. 
С Решение № 324 от 25.02.2021 г. Общинският съвет 
реагира положително на искането на кмета, като решава: 
„Да се проведе научна конференция под патронажа на 
Община Ловеч с участие на специалисти – историци, 
която да изгради единно становище върху делото на 
свещеноиконом Кръстю Никифоров, след което да се вземе 
решение за именуването на площада“.
Във връзка с решението на Общинския съвет, с писмо ОС – 
335 от 19.07.2021 г. Фондация „Граждани срещу насилието“ 
припомня, че такава научна конференция се е провела преди 
15 години в град София по повод 125 години от смъртта 
на поп Кръстю Никифоров. В нея, с доклади и изказвания, 
са участвали историци, литератори и интелектуалци 
–  представители на БАН, Църковно-историческият 
и архивен институт при Българската Патриаршия, 
университети и исторически музеи (Иван Лалев и Теодор 
Тончев от РИМ – Ловеч), а материалите от конференцията 
са публикувани в специален сборник „Поп Кръстю. Живот 
и дейност“. Независимо от това, Фондация „Граждани 
срещу насилието“ приветства желанието за публично 
обсъждане личността на поп Кръстю Никифоров на базата 
на исторически факти и документи, но призовава подобни 
събития да не се използват като повод за безкрайно 
отлагане на взимането на окончателно решение по темата. 
В тази връзка тя прави и две предложения: 1. Да се постави 
срок за провеждане на предложената национална научна 
конференция и 2. С оглед на възможността същата да не 
се състои по обективни причини като COVID-19 или липса 
на средства, участниците да могат да изпратят своите 
писмени становища, които да бъдат публикувани на сайта 
на Общината и в българския печат и по този начин се 

осигури възможно най-голяма прозрачност по темата за 
всички граждани.
Пет месеца след първоначално заявеното си становище 
обаче кметът Маринова вече не иска национално 
разглеждане на личността на поп Кръстю и с писмо от 
26.07.2021 г. отказва да изпълни решението на Общинския 
съвет с обяснението, че „Община Ловеч не може да 
инициира и организира такава конференция. Тя не може да 
вмени на изследователски институти, университети или 
група от учени да се занимават с изследване на живота на 
свещеноиконом Кръстю Никифоров и да им поставя срокове 
за тази дейност. Поради тези обстоятелства считам, че 
Общинският съвет трябва да преразгледа решение 324 от 
25.02.2021 г.“. 
По този повод Фондация „Граждани срещу насилието“ 
направи отново предложение площадът пред 
художествената галерия „Проф. Теофан Сокаров“ да се 
именува свещеноиконом Кръстю Никифоров.
На 30.09.2021 г. Общински съвет Ловеч, с 20 гласа „за“ 
(Анатолий Иванов от БСП, Ангел Заимов от ПБС, 
Валентина Митева от БСП, Виктор Стойчев от ВМРО, 
Иван Минков от ОБТ (АБВ), Иван Николов от БСП, 
Ирина Митева от ГЕРБ, Калин Кръстев от ВМРО, Кирил 
Гумнеров от ПБС, Мариан Василев от ВМРО, Мария Съева 
от БСП, Минчо Казанджиев от БСП, Нели Читинова от 
ПБС, Николай Джачков от ВМРО, Николай Стоянов от 
БСП, Петко Петков от ГЕРБ, Петър Николов от ГЕРБ, 
Радослав Хитов от ГЕРБ, Страцимир Петков от БСП, 
Цоло Христов от ПБС), 1 глас „против“ (Доротея Цанкова 
от БСП) и 5 гласа „въздържал се“ (Антон Долапчиев от 
ГЕРБ, Борислав Игнев от ГЕРБ, Георги Карамишев от ГЕРБ, 
Иваничка Каменова от ОБТ (АБВ), Младен Близнаков от 
ДБО) решава да „Именува площада пред художествената 
галерия „Проф. Теофан Сокеров“ в град Ловеч, кв. „Вароша“ 
с името свещеноиконом Кръстю Никифоров“. От 
заседанието на Общинския съвет отсъстват 7 души 
(Георги Митев от СДС, Детелина Сотирова от ВМРО, 
Пенко Михайлов и Росица Маринова от ГЕРБ, и трима 
представители от ДПС – Ертан Хасан, Теодор Арсов, 
Юнал Мъстънов).
Вярваме, че при следващо гласуване гласувалите „за“ ще 
потвърдят избора си, а не както постъпи директорът 
на РИМ – Ловеч Капка Кузманова, която се отказа от 
експертното си становище от 2013 г., подкрепящо 
именуването на площада. За останалите общински 
съветници също се надяваме да дадат гласа си за Истината.  
На 14.10.2021 г. кметът Маринова връща за ново обсъждане 
решението на Общинския съвет, този път с мотива, „че 
не е спазена процедурата, разписана  в раздел II „Общи 
административни актове“, чл. 66-69 и чл. 71 от АПК“. 

Дами и господа,
Възраженията, с които кметът Маринова спира 
изпълнението на решенията на Общинския съвет по казуса 
с именуването на площада, навеждат на мисълта, че 
„тук има нещо“, до каквото заключение преди 142 години 
стигат и жителите от селата Залково и Сотево (дн. 
село Славяни) в оплакването си до Ловчанския окръжен 
съд срещу беззаконните действия на председателя и 
членовете на Ловчанския окръжен съвет Димитър Пъшков, 
Пано Рогозаров (на които има кръстени улици) и Мустафа 
Сафетов. Или, както казва самият поп Кръстю, в мигове на 
тревога: „Ако наистина има Създател Бог, Който да иска 
ответ за делата на света; ако наистина има вяра, която да 
иска точно изпълнение; ако наистина без това, както ни учи 
Писанието, ние не можем да получим улегкчение на душите 
си, аз с голям ужас ще извикам: Изгубени сме!!! Изгубени 
сме!!!“ 

ВаСИл КолеВ,
председател на Фондация  „Граждани срещу насилието“

н а Г р а Д И

На 1 ноември, в Деня на народните будители, Портал 
Култура връчи за осма година своите награди за принос в 
литературата и хуманитаристиката.
проза
В категорията „Проза“ първа награда получи Георги 
Господинов за романа „Времеубежище“ „Жанет 45“, 2020) 
заради „неподражаемото му майсторство да се гмурне в 
дълбините на миналото и да ни накара да се запитаме има ли 
памет изобщо, щом бъдещето вече не е в състояние да ни 
приюти, а настоящето става все по-проблемно“. 
Бяха връчени и две втори награди в категорията „Проза“. 
Едната на албена Стамболова за сборника с разкази „Драки 
и къпини“ (ИК „Факел“, 2020) заради „художественото 
внушение с което голямото време на разказа бива пронизано 
от човешки истории“, а другата за книгата с разкази на 
алберт Бенбасат „Изгубени вещи“ (ИК „Колибри“, 2020) 
заради „умението му да превърне наглед простите неща в 
разкази, където изгубените вещи прерастват в истории“.
Хуманитаристика
В категорията „Хуманитаристика“ първа награди 
получи книгата на Камен рикев „Защото е на скрито. 

Християнският светоглед в творчеството на Далчев“ 
(София, 2020) за „аргументираното му изследване на 
християнското усещане в сътвореното от Атанас Далчев, 
както и на духовните хоризонти, наситили със смисъл 
живота на търсещото човешко съзнание“.
Втората награда спечели книгата на Илия Граматиков 
„Инструменталните концерти на Георги Арнаудов: 
сюрреалистични прочити на музикалната история“ (София, 
2020) заради „неговия прочит на музикалните творби като 
звуков еквивалент на Борхесовата вселена“.
Специални награди
Голямата специална награда на Портал Култура получи 
преводачката Иглика Василева заради „големия є принос 
към българското слово, както и заради изключителното є 
майсторство в превода на „Одисей“ на Джеймс Джойс и на 
големи творби на англоезичната класика“.
Специалната награда бе присъдена на Златомир Златанов 
заради „непоколебимото постоянство, вдъхновение и 
ерудиция, с които четири десетилетия гради мостове 
между модерната европейска и българска поезия, проза и 
есеистика“. 

Годишни награди на портал Култура 2021
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Захари Карабашлиев

Уважаеми господин Ректор!
Уважаеми господин председател на Общото събрание!
Уважаеми членове на Академичния съвет!
Уважаеми членове на Настоятелството!
Почитаема академична общност на Шуменския 
университет!
Скъпи студенти!
Госпожи и господа!

Може би първият ми спомен от този университет 
(тогава още само „институт“) беше от деня, в който, 
току-що настанен в общежитието и след суетата 
около оформянето на документите, аз оставам сам в 
стаята. 
Свечеряваше се. Беше краят на един топъл есенен ден, 
в края на една година, която щеше да се окаже в самия 
край на една отиваща си обществена система. 
И аз съм сам в тази стая, в един напълно непознат град, 
пълен с още по-непознати хора. 
Запомнил съм отиващия си ден, небето отвъд 
прозореца, онова усещане за откъснатост от другите и 
онзи копнеж към другите, копнеж към някаква общност, 
към нещо по-голямо от мен. 
Запитах се тогава – щях ли да го намеря точно тук? 
Към този въпрос щях да се връщам много пъти в 
годините по-късно – тогава просто го погасих с четене. 
(В книгите тогава намирах – намирам и до днес – добра 
компания, когато съм в нежелана изолация, и добра 
изолация, когато съм в нетърсена компания.) 
В дните след това меланхолията ми бе заменена с ранни 
упражнения по възрожденска литература, а самотните 
вечери се стопиха в нормалната студентска суматоха.
И въпреки че бързо се вписах във всичко това, аз все още 
нямах чувството, че принадлежа тук, на това място, 
в тази сграда с паркинг, общежития, студентски стол 
и т.н. Докато веднъж един от преподавателите ми – 
нисичък мъж с тих глас, очила и лоша прическа на име 
Пейо Димитров – след свое упражнение кротко ме 
покани на някаква сбирка. Не пожела да разкрие нищо 
повече – щял съм да разбера „на място“.

Кръжок по критика
Както казах, беше краят на една епоха, макар тогава 
да не го подозирахме. Да, в по-демократичния тогава 
СССР вървеше „перестройка“, но у нас си бе все 
същото. И все пак във въздуха на тази първа за мен тук 
година витаеше нещо, някакво обещание за повей, за 
раздвижване… Отидох на първата сбирка с тайната 
надежда за участие в някаква завера или вид съпротива, 
или поне да си говорим забранени неща.
Вместо това обаче Пейо Димитров влиза, отваря 
износената си чанта и вади от нея... книги. 
Разочароващо, но все пак, казвам си – така се почва, с 
идеологически опасна литература. Но за моя изненада, 
книгите се оказват… български. И то не някакъв 
апокрифен самиздат, а съвременна (тогава) българска 
литература. 
Вероятно съм се почувствал измамен – вместо 
подривни материали тук ни „индоктринират“с книги. 
Някои от авторите си спомням: Евгени Кузманов, 
Виктор Пасков, Златомир Златанов, Иван Кулеков, 
Борис Христов, а от по-възрастните: Вежинов, великия 
Йордан Радичков, Емилиян Станев, може би Ивайло 
Петров… 
„Това е доброволен клуб – каза ни нашият преподавател. 
– Който иска да е тук, моля да избере една от тези 
книги, да я прочете и след седмица, по същото време и 
на същото място, да носи нещо, което е написал за нея.“
Никакви указания. 
Никакви изисквания.
Никакви очаквания. 
Никаква библиография.
Единственото условие бе да пишем върху прочетеното.
До онзи момент всичко, свързано с книгите, което бях 
правил беше да съм ги чел. У дома винаги се четеше 
много, но непоследователно. А аз четях ненаситно, 
всичко и по всяко време. Средното си образование 
получих в нещо между полугимназия и трудово обучение 
(УПК) в лошо училище, в което влизаха тези, които не 
са приети другаде. Нямах никакъв ученически опит с 
литературна критика; не произхождах от семейство 
на интелектуалци с наследствена библиотека, нямах 
дядо, завършил в Цюрих, нито пък баба – борец против 
фашизма. Бях просто един млад невежа, като по чудо 
попаднал тук. 
Кой знае защо обаче, тази задача ме привлече, амбицира 
ме. Отидох с текст на втората сбирка на този „кръжок“, 
после на следваща и на по-следваща, започнах да чета 
усилено критическа литература, да опитвам перото си.

университетът в мен
Слово на церемонията за присъждане на почетната титла Доктор хонорис кауза на Шуменския 
университет „еп. Константин преславски“ на 1 октомври 2021 г.

промените
А после внезапно ни се случи демокрацията. Сещам се за 
едно есе на големия Георги Марков „Ехо от студентските 
години“, в което той казва, че решителната промяна 
в обществото се е случила през времето на неговото 
студентство. Когато випускът му започва образованието 
си, спомня си той, „… ние бяхме жители на един свят. 
Когато завършихме образованието си… ние вече бяхме 
жители на друг свят. Символично или не, през този период 
от господа ние станахме другари“. 
Е, при мен се случи точно обратното – ние влязохме в 
студентството другари, но за кратко време станахме 
господа, минахме през протести, студентски размирици, 
окупация, недоволство и задълбочаваща се немотия и 
изведнъж всичко в учебниците стана по-безинтересно от 
случващото се навън. Как да учиш сравнително езикознание 
и антична литература, когато навън нещата се разпадаха, и 
то по най-зрелищен начин. 
На всичко отгоре свирех на електрическа китара, създадох 
хевиметъл група, имах дълга коса и някакви неясни фантазии 
за световна рок слава. 
Но по-важното – не виждах как университетът може да 
ме подготви за това, което се случваше в обществото 
тогава, когато един свят се сменяше с друг. Струваше ми 
се, че специалността „Българска филология“ бе безполезна 
в онзи тъмен момент на „първоначално натрупване на 
капитали“ или, както се бе пошегувал един познат тогава, 
беше си нещо като специалност по „обща култура“. Не 
виждах смисъл от следване (кой имаше нужда от още 
един филолог?), затова и редуцирах ходенето на лекции и 
упражнения до възможния минимум. 
По това време и реших да емигрирам незаконно в 
Америка – записах се за екскурзия до Ню Йорк, която щях 
да използвам еднопосочно, започнах да събирам пари за 
самолетен билет, подготвях се… И помня, че бях дошъл 
тук, до университета, за да уредя някаква формалност 
около документите за виза, когато в коридора на първия 
етаж налетях на Пейо Димитров. По своя си ненатрапчив 
начин той се позаинтересува как съм, защо вече не ходя 
на сбирките по литературна критика. Аз опитах гузно 
да замажа въпроса, но малко по малко той съвсем по 
сократически успя да ме накара да разкрия плановете си за 
прекъсване и емиграция.
И нямам представа как точно се случи, но моят учител 
съвсем неусетно обърна нещата и ме убеди, че първо 
трябва да завърша образованието си, а след това да вървя в 
Америка, щом толкова искам. Но не биваше да прекъсвам. 
Америка нямало да избяга. Щяла да ме чака, обеща той. 
Кой знае защо, аз му повярвах.
И тази случайна среща – спомням си я като сега – промени 
живота ми. 
Тогава там, в коридора на първия етаж, се случи моето 
съзнателно приобщаване към университета. И думата е 
точно „приобщаване“. 
Немного след този епизод Пейо Димитров внезапно почина. 

Дипломна работа
Изборът ми на дипломна работа беше нетрадиционен – 
избрах да пиша за митологичните модели в творчеството 
на Виктор Пасков. Разбира се, много по-приемливо би било 
да пиша за модернизма на Чавдар Мутафов, за поезията на 
Вутимски или идеите около кръга „Мисъл“. Но аз исках да 
работя с живата проза на жив, при това не достатъчно 
„признат“ писател като Виктор Пасков. 
Какво ме привличаше у него?

Езикът беше ясен, неусложнен, градски; 
едновременно познат, но и различен, 
свеж. Образността в „Балада за Георг 
Хених“ – пестелива, но поразяващо 
ярка: старият майстор, момчето, 
талантливият баща, майката, 
неблагодарните ученици... 
Тази кратичка повест ме отведе 
към безброй страници по теория на 
литературата, от които започнах 
да осъзнавам, че всичко е свързано с 
всичко останало, че нищо не започва 
от само себе си и не свършва там; че 
съществува дълъг и красив процес на 
осмисляне на художествения език.
Колкото повече време прекарвах в 
читалнята на 1-ви блок, толкова по-
широк ставаше обраслият с висока 
трева кръгозор между общежитията. 
Литературната теория ме насочваше 
към психологията, психологията 
– към психоанализата, тя – към 
фолклор, културология и митология, 
а митологията, от своя страна, ме 
отпращаше обратно към света. 
Постепенно започнах да прилагам 
наученото във всяка книга, която 

четях, опитвах да разгадая как е „направен“ даден разказ, 
как е структуриран конкретният наратив, опитвах да 
установявам механизмите, които го карат да работи, да не 
работи или да не работи достатъчно добре. 
По ирония, заради безбожника Виктор Пасков, аз 
препрочитах отново и отново четирите Евангелия, които 
пък ме връщаха към Стария завет, сравнявах текстове 
и преводи, дълбаех, търсех обяснения, тълкувания… 
заздравявах вярата си.. 

Към края на студентските ми години работата на Карл 
Густав Юнг се оказа за мен пресечната точка между 
литература и теория. Възгледите му за колективното 
несъзнавано, за архетипните образи и тяхното влияние 
върху възприятията ме подтикнаха да търся тези 
архетипове в своите спомени, в ежедневието си, в 
сънищата си. Те бяха там. Ето – онзи сладкодумен 
дядо, братовчед на баба ми, на чието коляно седях със 
зяпнала уста, за да слушам най-вълнуващи истории, е имал 
митологичната функция на Стареца Учител, ето големия, 
разклонен орех в градината на къщата ни на село е бил 
Световното дърво и около него се въртеше семейният 
свят, ето онзи забавен познат, който пред теб говори 
едно, а пред друг – друго, е двуличният Трикстер и неговата 
митологична функция е да създава интриги, а онова красиво 
момиченце, с което имам снимка от плажа и което почина 
от рак на 8 години, е трагична Анима… 
Почти всяко значимо литературно произведение разполага 
с устойчиви образи и фигури, чиито архетипни образци аз 
разпознавах. Търсех универсалното дори и в най-локалното, 
започнах да намирам скритата семантика на ежедневието 
и светът, в който живеех, сякаш се уголемяваше. Разкривах 
все повече смисъл във все повече банални неща. Въоръжен с 
очилата на „остранението“, аз вече можех да проглеждам 
отвъд баналността. И откривах, че баналност всъщност 
няма. 
Паралелно с дипломната си работа опитах да пиша и проза. 
Първия си разказ написах за една нощ, нощта преди крайния 
срок, може би защото имаше обявен конкурс с парична 
награда. Написах го на ръка. Нямах пишеща машина, за да го 
отпечатам, затова и платих на един математик от 2-ри 
блок, който имаше „Марица“ и набираше текстове срещу 
заплащане. Платих му няколко лева за услугата. Спечелих 
160. Заслужаваше си. 
Окуражен, написах друг разказ за националния студентски 
литературен конкурс и четения. С него спечелих голямата 
награда, този път с по-голяма премия. Достатъчна, за 
да напълня хладилника с храна. Беше щастлива вечер, а на 
сутринта се роди първата ми дъщеря. Беше месец май  
1993-та и аз завърших този университет. 

„принципът на неизбежността“
Има един студентски принцип, според който всяко нещо, 
което може да се отложи до своя последен момент, може и 
трябва да бъде отлагано. Можем да наречем този принцип 
принцип на „отложената необходимост“. С излизането си 
от университета аз излязох от принципа на „отложената 
необходимост“ и влязох в свят, чийто основен принцип 
бе „принципът на неизбежността“. 
Защото, оказа се, животът е най-голямата 
неизбежност. 

Захари Карабашлиев
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„милен миланов: 
Градината с кринове“. 
Съст. Георги Каприев, 
Юрий Дачев. ИК 
„Изток-Запад“, С., 2021, 
368 с., 30 лв.

Книгата излиза по повод 
70-годишнината на 
актьора и съосновател 
на театралните награди 

„Аскеер“ Милен Миланов. Тя е съвсем 
различна от познатия формат „книги за 
актьори“. Показват го дяловете в изискания 
том: 15 юбилейни портрета и есета за 
Милен Миланов; десетина отзиви и анализи 
на актьорските му превъплъщения; 11 негови 
авторски слова и статии; 26 интервюта, 
еднолични и колективни разговори... Накрая 
– творческа биография, както е редно. 
И разбираме, че около и по повод Милен 
Миланов извира и тече слово, но не в една, 
а в множество посоки. Слово за него и от 
него, слово поради него и инспирирано от 
него. Слово – ручей и река, въртоп и стихия. 
Всичко това е заради говорещия и правещия 
човек Миланов. Защото той не просто умее 
да играе роли, но и да предизвиква рефлексия, 
т.е. осмисляне и самоосмисляне. И после – 
изреченото да води до случване, до събитие. 
Една книга за човека-събитие в българския 
театър – Милен Миланов.

морис Фадел. 
„Детективи, 
разузнавачи, Студена 
война. Криминалната 
и шпионската 
литература в 
сравнителна 
перспектива“. 
поредица 
„литературата 
на нрБ: история и 

теория“ – Книга 18. Изд. нов български 
университет, С., 2021, 208 с., 15 лв.

Излезе първото по рода си съвременно 
изследване на криминалната и (контра)
разузнаваческата литература от 
епохата на НРБ. Чрез метода на 
последователен компаративизъм са 
проследени връзките и разривите между 
класическата криминална проза и нейните 
соцреалистически трансформации. 
Върху стабилни теоретически основи 
Фадел гради ново разбиране за това как 
са възможни криминалните истории в 
едно общество „без престъпления“ като 
комунистическото; под какви маски се крие 
този жанр в системата на соцреализма; 
как се постигат престижни легитимации 
на художествената криминалистика в НРБ 
като „висока“ литература; как на този фон 
стоят авторските персони на Богомил 
Райнов и Андрей Гуляшки и т.н. Изследване 
за соцреалистическия текст и свят, в който 
властват параноята и конспирацията. И в 
който понякога живеем днес. 

„пиеси за свободата“. 
Съст. Виолета Дечева. 
Изд. нов български 
университет, С., 2021,  
312 с.

Ето го петия (последен) том 
от петото по ред (последно) 
издание на Конкурса за нова 
пиеса на НБУ. Шестте пиеси 
– от Владо Трифонов, Деница 
Пенчева, Калина Терзийска, 

Кристина Беломорска, Мартина Новакова 
и Мигел Валентин, Мая Кисьова – са 
предговорени от Виолета Дечева (идеолог и 
председател на журито) и Георги Господинов 
(ментор на лабораторията в конкурса). 
Драматургичните версии за свободата 
предлагат различни входове към темата 
и оставят режисьорите на бъдещите 
спектакли да търсят изходите. На добър 
час!
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За Иван Цанев – най-неюбилейния  
поет – може да се говори само лично и 
кратко.
През 2016 г. написах няколко думи и 
кръстих текста си за него „Възхвала на 
несигурността“. Обичам онова изречение 
на Бродски, че поезията е непрекъснато 
упражнение в несигурност. 
Несигурността отваря коридори към 
другия, несигурността не претендира 
за крайна истина, несигурността е 
милостива, не плющи с лозунги, не 
бие шамари, не чупи чаши и не пълни 
стадиони. Иван Цанев е милостив. 
И едва ли подозира колко е важно 
неговото неотменимо присъствие за 

нас. Деликатно и неотменимо, тук няма 
противоречие. 
И сега ще коригирам онова заглавие на 
текста си, така както Иван Цанев 
обича да пренаписва, да бутне някоя 
дума, да търси отново и отново. Не 
несигурност, а уязвимост вероятно 
е точната дума. Една стоическа 
уязвимост. Уязвимост и стоицизъм в 
едно. Това е дълголетен етос, удържан в 
две различни времена, всяко със своите 
заплахи и изкушения.  
А неговите стихотворения 
продължават да пренареждат света, да 
съединяват частиците му като онази 
вечно прелитаща пчела в поезията му. 

И там, от пукнатините на живота, 
през цялата му нетрайност, уязвимост, 
счупени щурчета и внезапни телеграми 
накрая поникват тъй дълго чаканите 
млечни зъбчета… 
И нещо лично – в най-тежките моменти 
на малки публични екзекуции от млечни 
братя, когато приятелите притихват, 
знам, че телефонът ще звънне и ще чуя 
смутения, пресекващ, гневен и топъл, 
несигурен и утешителен глас на Иван 
Цанев. И светът е отново цял.
Бъди жив и здрав, Иване! Частиците 
съединявай… И пчелите да са с нас.

ГеорГИ ГоСпоДИноВ

Иван и пчелата
Иван Цанев е поет, цялостен  като 
естеството. Ясен, бистър и висок 
поет, видим, вълнуващ – като „дърво 
на хълма“,  като „водопад“, като 
„пролетна вода“. И това е дори отвъд 
метафорите, открити от Иван и 
запечатани в паметта на поезията.
Понеже сме пътували заедно тук и 
там, из Германия и Италия, с много 
прекачвания на влакове, самолети и 
спомени, все се опитвах да си представя 
на кое от своите стихотворения 
прилича Иван Цанев и все си казвах 
наум (на глас не исках да го изрека): на 
„Епитафия за пчелата“. По-скоро на 
самата пчела, „сестра на усърдието 
му“, жужаща, медоносна, с жило – 
„коренче на песен“. Разбира се, че е 
доста неправдоподобно да оприличиш 
един толкова всеобемен поет само на 
едно негово стихотворение, но нека 
ми бъде позволена тази литературна 
игра. Защото самият Иван обича 
литературната игра, своята и общата – 
към колко епиграфи от своите събратя 
е „посегнал“ вдъхновено, за да почете 
поезията, да є се поклони...
Честит юбилей, Иване, бъди здрав 
и остани дълго с нас, с „болката и 
свободата“ да обичаме твоята поезия!

мИрела ИВаноВа

Може би най-цитираното стихотворение 
на Иван Цанев е „Между два разговора с 
Веселин  Тачев“, особено първите му два 
стиха: „По-малко говори, по-малко говори / 
и ако можеш – истината само!“. И с право, 
защото в тях е нравственият императив 
на поета. Бих добавил – и на човека Иван 
Цанев, ако можеше те да съществуват 
разделени един от друг. Аз обаче 
предпочитам емблематичното за поезията 
му „Дърво на хълма“: „Да не забравям никога, 
че има /дърво на хълма – / някъде, далече / 
където и да е – дърво без име, / сприятелено 
с идващите вечери“. Да, нашите вечери 
дойдоха, Иване. Заедно с горчивата и все 
пак  благосклонна към нас съдба, че сме 
ги доживели. При толкова други жестоки 
загуби на хора, които обичахме.
Запознахме се преди повече от 60 
години на есенна ученическа бригада, аз в 
осми, той в девети клас на русенската 
гимназия „Баба Тонка“. Ще добавя, тогава 
се срещнах с Иван Цанев, художника 
на гимназията. Но се сприятелих с 
поета. После него го взеха в казармата 
на Звездец, пехотинец, най-тежката 
служба. В едно писмо ми описа учебна 
стрелба с бойни куршуми, свистели 
над главата му, защото в окопа държал 
мишените. Нали помните, онези с 
начертано човешко тяло, по което се 
следят попаденията. След доста години, 
когато излезе стихосбирката му „Ранни 
стихотворения 1960 – 1967“, открих в нея 
не само юношата Иван, но и началото на 
същинската му поезия. Съвсем различно 
от трафаретните войнишки стихове, 
създавани тогава.

За поета Иван Цанев е писано 
много и ще продължава да се 
пише. Не само по повод на 
юбилеи. Без него поезията 
ни би изглеждала по-бедна и 
самотна в литературната ни 
история. За мен той, подобно 
на „оня неразгадан датчанин“ 
от стихотворението му 
„Почти епитафия“, съедини 
разкъсаната нишка между 
високата ни поетическа 
класика и съвременната ни 
поезия. Други сигурно ще 
го кажат по-точно и по-
професионално от мен. 
А аз просто ще се върна 
към „идващите вечери“, в 
които вече сме и двамата. 
И ще му пожелая да е здрав, 
за да се радва на малката 
си внучка и да осъществи, 
колкото и трудно да е 
това, докрай творческите 
си замисли!
Своя Автопортрет 
Иван Цанев ми подари, 
доколкото си спомням, 
през абитуриентското си 
лято на 1959-а. Пазил съм 
го в студентски квартири 
и жилища като скъп спомен. 
Един от най-съкровените, 
които съм имал през 
живота си.

ВлаДИмИр 
попоВ

Сприятелени с идващите вечери

Тогава бяхме млади, щастливо млади и 
красиви. Бяхме преизпълнени с мечти 
и с надежди, Словото, величието на 
Словото вече беше част от нас, думите 
ни будеха нощем и ние се изпълвахме с 
подчинение единствено пред тях. По 
това време Иван Цанев беше издал 
първата си стихосбирка „Седмица“ и 
всички ние вече знаехме, че се е родил 
един голям български поет, който с 
таланта си е надраснал скудоумието 
и посредствеността на тогавашната 
политическа система. Вярвам, че 
човешката свобода е форма на различие, 
а Иван Цанев беше един наистина 
забележително различен поет. 
Като човек Иван Цанев е отзивчив, 
приятелски настроен, цени и уважава 
чуждите успехи, но е доста мрачен, 
сякаш непрекъснато присъства в някаква 
кишава и смрачена душевна есен. По 
времето, за което говоря, той беше малко 
по-приветлив, беше може би в края на 
своето душевно лято. Тогава вече на по 
тридесет и няколко години бяхме млади и 
красиви, но бяхме започнали безнадеждно 
да оплешивяваме. Това нараняваше 
мъжкото ни достойнство, обиждаше ни 
някак. Аз оплешивявах доста драматично, 
въпреки невероятния и справедлив 
успех на стихосбирката „Седмица“, 
неудържимо оплешивяваше и Иван Цанев. 
Бях опитал всякакви мазила, бях търкал 
скалпа си с чесън, бях успял да се снабдя 
с „магическото“ унгарско лекарство 
„Банфи хайсас“, нищо не помагаше. 
Един слънчев летен ден с Иван Цанев 
се срещнахме в кафенето на Съюза на 

писателите и там той с най-мрачната си 
и скръбна физиономия ми сподели: „Владо, 
спасени сме. Казаха ми едно невероятно 
лекарство, абсолютно сигурно, но е 
толкова мощно, че трябва да внимаваш. 
Ако си мацнеш челото или носа, може 
там да ти поникнат косми!“. Продиктува 
ми рецептата, беше доста заплетена и 
сложна, помня само, че съдържаше смлени 
дюлеви семки и още десетина най-странни 
и екзотични съставки. Нямате представа 
колко трудно беше в ония години да се 
намерят тези чудотворни дюлеви семки и 
всичко останало. Преборих се мъжествено 
и се сдобих с невероятното лекарство. 
Започнах да се мажа с нетипична за 
мен воля и настойчивост, всеки ден 
сутрин и вечер. На няколко пъти опасно 
си капвах от магическата течност на 
челото и това беше ужасно изпитание за 
човешката ми смелост. Минаха няколко 
месеца, слава богу, не поникнаха косми по 
челото и носа ми, но и плешивината ми 
продължаваше бавно, ала трагически да 
расте. 
В един слънчев и изпълнен с ведрост, с 
радостни предчувствия ден, ние отново 
се срещнахме с Иван Цанев в кафенето 
на „Ангел Кънчев“ 5. С най-измъчената си 
и скръбна физиономия, сякаш го болеше 
зъб, с най-мрачния си глас, сякаш беше 
почти готов да се разплаче, той ми каза: 
„Не става, братко, и с дюлеви семки не 
става!“  
Честит рожден ден, Иване! Бъди здрав и 
помни – „умна глава коса не държи!“

ВлаДИмИр ЗареВ

Дюлеви семки

уязвимият стоик

Иван Цанев, „Автопортрет“
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Георги Гроздев. „плячка. непотребния. 
ентропия. лабиринт“; „Изчезващ вид. 
Срещи с майстори“; „Корените на човека 
са в небето“. Изд. „Балкани“, С., 2021.

Трите солидни тома – всеки около 500 
страници – представляват цялостното 
присъствие на Георги Гроздев в 
литературата след 1989 г. Първият том 
включва четирите кратки романа „Плячка. 
Непотребния. Ентропия. Лабиринт“, 
вторият – срещите му и своеобразните 
диалогичти портрети на Генчо Стоев, 
Ивайло Петров, Йордан Радичков, Вера 
Мутафчиева и Георги Мишев, третият 
– пътеписно-рефлексивната му проза от 
Китай, Косово, Брюксел, Париж, Родос и пр. 
Така имаме пред очи троичното единство на 
Гроздев – белетрист, журналист и издател, 
пътешественик и мислител, за когото най-
важната задача си остава художественото 
осмисляне и етическата грижа за човека и 
света днес.

Владислав атанасов. 
„Вторници от дъждове 
и врани“. Изд. „Gaiana“, 
русе, 2021, 160 с.

Осма книга за Владислав 
Атанасов – може би 
най-представителната 
на живеещия в Русе 
поет. Това е почерк, 
който предпочита 

щедрото натрупване на метафорически 
залози, без да изпуска от очи конкретните 
неща, демонстрирайки дискретна 
интертекстуалност. Автор, който може 
да създава успоредни светове, където 
властва друго изричане. Да признаем обаче, 
че понякога машината за производство 
на генитивни метафори е включена на 
твърде високи обороти, предизвикващи 
прекалено словесно обилие – поток на 
автотавтологична лирическа реч, която 
„разрежда“ концентрацията на посланията. 
Книгата можеше да бъде не 160, а около 
100 страници – напълно достатъчни, за да 
откроят образа на този много добър поет.

Вили лилков. 
„Доблест и наказание. 
народният съд и ДС 
срещу спасителите на 
българските евреи“. Изд. 
„Сиела“, С., 2021, 476 с., 
25 лв.

Едно по-скоро справочно 
издание, богато на 
информация за личности, 

станали известни като спасители на 
българските евреи по време на Втората 
световна война. Онагледен е известният 
исторически парадокс: как така доказани 
антифашисти и хуманисти са подложени на 
терор от институции, които се афишират 
като „антифашистки“. Разбира се, става 
дума за институции, представляващи 
комунистическия тоталитаризъм, 
мотивирани и от стремежа да прочистят 
конкуренцията от политическото и 
културното поле. За това колко е тънка 
границата между памет и забрава 
свидетелства една куриозна грешка на стр. 
381 в иначе прецизното издание – текстът 
за Христо К. Пунев е „илюстриран“ с 
портретна снимка на Людмил Стоянов. 
По този начин лицето на комунистическия 
поет и белетрист за пореден път е 
подменило образа на опозиционния писател 
социалдемократ. И отново е проговорила 
горчивата ирония на 
историята.

Иван ЦаневЕто как през 1968 г.  във в. „Пулс“ Иван 
Цанев представя бъдещата си първа книга 
„Седмица“: Тя съдържа стихотворения, 
обединени от едно разбиране за поезия, 
което с две думи може да се определи като 
стремеж към пластичен и психологически 
нюансиран изказ на мисли, състояния, 
преживявания. Това е интроспективна 
автохарактеристика на цялостната му 
поетика: светът му ще се състои от 
мисли и състояния, предадени с тънка 
изобразителна пластика и с деликатна 
психологическа нюансировка. 
В положителните рецензии (на Иван 
Цветков, Симеон Янев, Петър Караангов, 
Минко Бенчев, Любомир Стаматов) 
са казани доста неща, но най-важното 
е казано от един от отрицателите на 
книгата, Иван Спасов: В миналото много 
разхвалиха Иван Цанев. Той излезе със 
стихосбирката „Седмица“. Тя ми направи 
недобро впечатление, защото няма 
координати нито във времето, нито в 
пространството, не личи, че това е книга, 
писана през 60-те години на ХХ век. Тя 
можеше прекрасно да излезе след сто 
или преди сто години. Тя няма социални 
координати. 
Ами нали всяка добра книга тъкмо за това 
се бори – да се отлъчи от собственото 
си време, да заживее отвъд календара, 
да забрави раждането си и да отхвърли 
смъртта си. Днес, повече от половин 
век след излизането на „Седмица“, 
съвременният млад читател ще се радва 
на книгата именно заради липсата в нея на 
конкретни социални координати.
„Едно дърво на хълма“ е стихотворение 
от тази дебютна книга с интересна 
биография в следващите стихосбирки 
на поета. То се появява отново в 
„Седмоднев“ (1987) с коренно променени 
втора, трета и четвърта условни 
строфи. А заглавието вече е „Дърво на 
хълма“. В тази си редакция е включено 
и в антологията от 2001 г., където 
заглавието на стихотворението излиза 
напред като заглавие на цялата книга. 
През годините Иван Цанев работи 
върху старите си стихове и много от 
тях променя. Щом ги променя, значи 
много държи на тях. Иска ги съвършени. 
Но света си, финия и дълбокия свой 
художествен свят, поетът не променя. 
Ще си позволя опит да вляза в това 
емблематично негово стихотворение 
поради убеждението си, че в него се 
оглежда цялостният свят на поета. 
Дървото, обектът на поетическото 
изображение, и мисълта на съзерцаващия 
Аз вървят тихо един към друг по цялото 
протежение на текста с тежнение  да 
се слеят. Дървото, представителната 
извадка на света отвън, ще ми даде 
усещането за природна онтология, а 
аз ще го изпълня с мисълта си. Така 
съвместно ще онагледим постигането 
на Едното. На Цялото. Това е акт 
на реално битийстване, на погазване 
на привидността, на отхвърляне на 
илюзорната застиналост на света.  
И Аз, и дървото сме проникнати 
равностойно от идеята за слияние. 
Дървото е не образ, а плът на мисълта, 
която съм Аз. Следователно Дървото – 
това съм аз.
Дървото е образ не на подобието, 
а на равенството. Самото то губи 
конкретността си и се абстрахира. 
Дървото е абстрахирано, но си остава 
изключително, единично:

Да не забравям никога, че има 
дърво на хълма – 
някъде, далече, 
където и да е – дърво без име, 
сприятелено с идващите вечери. 

Още от самото начало текстът 
изтича директно от мисълта 
ми – нещо като памет в сегашно 
време. Искам да изтрия времевата 
ос. Дървото, което ще помня, е 
извън времето.  Незабравено, то 
ЩЕ БЪДЕ всякога.  Но то е  и 
извън пространствата – „някъде, 
далече“.  Ще бъде навсякъде – 
„където и да е“. Още отсега то е 
Образът на космичното привечерно 
помирение. Дървото на хълма има 
всеобща събирателна функция 
в безекстатичното ми мислене 
за света. То ме събира с цялата 
природа. Преди това е събрало 
небето и земята на върха на хълма. 
Ако беше чист образ, щеше да 
бъде митологема. Но в случая няма 
митичен, а психологически разказ.

Дърво на хълма. 
То ще ми напомня 
как будните очи в тревата скитат, 
как в дълбините на нощта бездомна 
поникват гласовете на щурците.

Образът на дървото е в период, оформя 
анафорично четирите смислови 
правоъгълника на Цялото. Именно то, 
Дървото, обгърнало с клони мисълта 
ми, вкарва света в сетивата ми и те 
се отварят за най-незначителните 
зрителни и слухови образи. Неспящите, 
„виждащите“ очи не само ще открият 
тревата –  анонимната част на зеления 
свят. Те са вече в нея, скитат в нея 
бездомно, без да породят и една капчица 
безприютност. В микронизирания свят 
на насекомите виждащите очи отново са 
мои. И там те свидетелстват за същото 
– светът е цялостен и неделим. Ако 
заедно с буболечките съм усетил тревата, 
усетил съм Целия живот. Будните очи са 
почти будистки. Заедно с Дървото – аз 
съм навсякъде.
Наведен съм надолу към тревата. Замислен. 
Същинско дърво. Така ще запомня не само 
видимото. Ще запомня и невидимото. И 
чутото в най-дълбоката и невидима точка 
на нощта. И видяното, и чутото в текста 
са реално без притежател. Те могат да 
бъдат на всекиго. И читателят може да 
вземе участие в това тихо всеразтваряне 
към битието.

Дърво на хълма. 
Нека ме обича 
и не забравя никога за мене. 
То е безименно, ще го наричам 
търпение и тишина зелена. 

Аз се държа като демиург: „Нека 
бъде!“. Създавам дървото, за да обича. 
По мой образ и подобие. Да обича и 
мен. Вменявам му и памет, изпълнена 
с мен самия. Не му давам име, защото 
самият Аз съм анонимен. За разлика от 
Историята, Битието е имперсонално. 
Ще наричам Дървото с най-обикновени 
съществителни – търпение, тишина. 
Защото в света на прилагателните едва 
ли има нещо по-тихо и по-търпеливо 
от едно дърво. Пък то ще придаде на 
тишината цвят. Зелен –  за да се знае, че е 
негова, че е наша тази тишина.

Тишината е ключова дума за Иван Цанев и 
за битийния език. Единствено тишината 
и мълчанието могат да назоват Всичкото, 
да изкажат Цялото.

Дърво – тъй стройна 
плът на мисълта ми! – 
стои на хълма, с облаците слято, 
заслушано във приказките тъмни, 
които му нашепва вятърът.

Тук е смисловата кулминация на 
стихотворението. Дървото е не само 
плод на мисълта ми. То от своя страна е 
нейна плът, неин образ и смисъл. Дървото 
е тялото на моята мисъл. Ако мисълта 
ми съм аз самият, то тогава дървото е 
собственото мое тяло. Дървото – това 
съм аз. Слято с облаците, дървото е 
небесно. Следователно небесен съм и аз. 
Тук и сега дървото оживява! То „стои на 
хълма“, заслушва се в тъмните приказки 
на вятъра. От плод на мисълта ми, то се 
е превърнало в субект на самия текст. И 
аз, и дървото сме живи! Безкрайно живи!
Стихотворението „Дърво на хълма“ 
представя особена, „природна“ 
трансценденция. При пълна липса на 
екзистенциална патетика. Пределна 
вглъбеност и пестеливост на детайлите 
владеят целия текст. Има дърво, хълм, 
трева, щурци, вятър. Езикът сякаш е 
освободен от концентрация. Езикът се рее.
Чрез медитативна повторителност 
на лайтмотива Дървото се превръща 
в точката на всеобщата достъпност 
до света. През него става слиянието 
на субекта и универсума.  Дървото, Аз 
(мисълта ми) и Вселената сме едно. Едно 
Цяло. Каква  кротка, омиротворяваща 
обхватност! Типична за света на Иван 

Цанев – извън всякакви 
конкретно-исторически 
хоризонти и социални 
координати.

ИВан СтанКоВ

Дървото на хълма съм аз

В каква година само ни се падна да 
честваме юбилея на Иван Цанев: злите 
духове с лекота сриват въздушните ни 
кули, пясъчните ни дворци; пропаднали 
сме в къртичината. Пчелите чезнат, 
сякаш няма кой да съединява частиците 
и да вдъхва сладост на нещата. Само 
замръзналият в точката на безразличието 
не дочува как стените се тресат и как 
основите на мирозданието скърцат. 
Видя се, че победата ни е кратка, 
изглежда сигурно, че пак ще губим, че 

ще сме принудени докрай да усетим 
разпадането. Поне няма опасност да 
се отровим с оптимизъм. Но ще бъде 
недостойно да се страхуваме и да бягаме 
от тревожността – Иван Цанев ни 
е подготвил да посрещнем раздавача, 
научил ни е да зидаме огнища, да очакваме 
с упование изблика на най-младата вода. 
Дори да усещаме, че времето не изтича и 
спира да се движи, угнетени от пошлата 
вечност на днешното, захвърлени в 
словесното блато на ръба на огромната 

зима – ние все пак имаме своя учител на 
тишина и търпение, учител на надеждата, 
строител на шосета за мравки и канали 
за ручеи. Да се заслушваме в Иван 
Цанев, който успява да извади мед от 
пукнатините на живота, без да се губи 
в големите думи. Този поет е точно на 
мястото си, Господи, и нека коренът му 
жаден дълги години да го подкрепя!

ВалерИ ВалерИеВ

Да надживеем края на света

С подкрепата на 
Столична община
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от стр. 3

За да свързвам двата края в средата на  
90-те, работих всякакви взаимоизключващи 
се професии – дисководещ в нощен клуб, в 
строителството и вътрешните ремонти, 
търговски представител в международен 
концерн, работих в радио и др., и др. – 
докато дойде моментът (точно както ми 
беше предсказано) и се сбъдна желанието ми 
да отида и заживея в Америка. Стана почти 
чудодейно и може би за това има заслуга 
Пейо Димитров, който дори в отвъдното 
изпълни обещанието си. 

америка
Отидох в страната, която винаги бях 
мечтал да видя, живях в Средния запад, 
после в най-западния запад, в самия край 
на Калифорния, на самия ръб на западната 
цивилизация. 
Но минаха години в осъзнаване, че моят 
бленуван американски Запад обаче не е бил 
териториална единица, не е бил държава 
или щат, а личен мит. Бил е територия на 
въображението, населявана от книгите на 
Марк Твен, Стайнбек, Ъруин Шоу, Уилям 
Уортън, Фокнър, Робърт М. Пърсиг; с 
филмите на италианеца Серджо Леоне, 
на великия Скорсезе, на Копола, а по-късно 
Тарантино, Майкъл Ман и много други. 
Моят американски Запад е бил не географско 
понятие, а моята лична Обетована земя. 
(Навярно всеки има своя Запад.)
Докато постепенно осъзнавах всичко 
това обаче, работих на какви ли не 
места, воден от същия онзи „принцип на 
неизбежността“. Правех всичко, каквото се 
изискваше от мен, за да издържам себе си и 
семейството си. 
Докато дойде момент, в който осъзнах 
ясно, че дори в най-свободната страна на 
света, в най-западния запад на западната 
цивилизация нещо сковаваше душата 
ми. Бяха минали години без да пиша. 
Уж не спирах да мечтая (по-скоро да 
фантазирам), но не предприемах нищо. 
Фантазиите ми се наслагваха една върху 
друга, а после избеляваха като онези детски 
ваденки от турски дъвки. „Принципът 
на неизбежността“ – първо постепенно, 
а после изведнъж – се бе превърнал в 
единствения работещ принцип в живота 
ми. 
Бях изоставил това, което ме изпълваше, 
което ми даваше смисъл и радост. 
Бях се самозакопал в дълбока дупка на брега 
на Тихия океан. Как бях стигнал дотам? 
И ми просветна. Едно от най-важните 
изречения в „Балада за Георг Хених“ на 
Виктор Пасков, горе на 15-а страница в 
изданието от 1990 г., това, което бях чел 
безброй пъти, докато пишех дипломната си 
работа, изречението, от което се разплита 
цялата история за майстора на цигулки, е 
„Защото бях забравил кой съм!“.
Да, аз бях забравил кой съм. 
От тази дупка започнах да се измъквам 
трудно. Отне време, за да се завърна към 
писането. Не стана изведнъж. Започна 
с имейл, писмо, есе, кратка пиеса, блог, 
статия… И продължи по пътя, който бях 
зарязал, пътя, който щеше да върне отново 
надеждата и радостта в живота ми. 
И осъзнах, че моето висше образование 
не беше завършило със завършването на 
университета. То едва бе започнало там 
– но само за да ми помогне да го продължа 
далеч от тази сграда, в друга точка на 
планетата, с всички опити и грешки, с 
провали и успехи. Университетът, който 
толкова исках да напусна, заради това че 
не ми даваше уж кой знае колко повече от 
„обща култура“, е бил в мен през цялото 
това време, макар и забравен. 
Осъзнах, че съм търсил митологичните 
модели в творчеството на Виктор Пасков 
не за да стоят в дипломната ми работа, а за 
да се справям с ежедневието си.

Дипломната ми работа е 
била пътна карта, по която 
съм можел да се ориентирам 
– тя просто е била сгъната 

на дъното на куфара ми, забравена там с 
години.
Осъзнах, че това, което учиш от 
митологията, не е нещо, с което се срещаш 
и след това оставяш, а пътеводител за 
непознатото ежедневие, наръчник за борба с 
„принципа на неотложността“. 
Защото най-неотложното – оказва се – е 
осъзнаването „кой си“. 
Този университет, който започнах тук 
в Шумен, продължи и в Щатите. Там 
поднових търсенията си в областта 
на драматургията, филмовия сценарий, 
заниманията си с митология… Знанията ми 
оттук се преляха там – ясно се виждаше 
как американският антрополог Джоузеф 
Камбъл продължаваше аналитичната 
психология на Юнг, а гуруто на 
сценаристите в Холивуд Кристофър 
Воглър продължаваше Джоузеф Камбъл, но 
познаваше и руските братя Проп – нищо 
не започва от нищо, всичко е свързано с 
друго… 
Докато изучавах разказваческото изкуство 
и изследвах устойчивата структура на 
онзи предписмен, универсален модел, който 
се повтаря във всички култури навсякъде 
по света и който Джоузеф Камбъл нарича 
мономит, аз постепенно започнах да 
разбирам, че трите му фази – Напускане/ 
Инициация/Завръщане – се отнасяха не само 
към литературни произведения. 
Въпреки безбройните си мутации 
структурата остава същата:
Един протагонист трябва да напусне 
обичайния си начин на живот и да се сблъска 
с предизвикателствата на някакъв нов, 
непознат свят. Историята е за това 
как протагонистът издържа изпитания, 
които не е избирал, но как, справяйки се 
с тях, той се променя. Пътят може да 
е през девет планини в десета, до Марс и 
обратно или из дебрите на академичната 
кариера, но също така може да е и път 
навътре в героя, път към спомените, изцяло 
психологически. Какъвто и да е обаче – 
лабиринт, чужда страна или неизследвана 
територия на съзнанието, – пътят е 
арена за конфликт на протагониста с 
някакви антагонистични сили, за да може 
след този конфликт нашият герой да 
осъзнае нещо важно, да се завърне отново в 
обикновения свят, но вече променен и по-
цялостен.
Именно пътят на героя, извървян и описан 
с помощта на художествени средства, 
прави една история въобще възможна за 
разказване. Фазите, през които минава, 
могат да бъдат забелязани във всякакъв 
вид наративи – приказки, митове, проза, 
драматургия и др. Но колкото повече ги 
опознавах в детайли, установявах, че те 
бяха фази, през които минава не просто 
някакъв приказен герой, а повратни точки в 
моя собствен житейски път. 
Всички ние сме протагонисти в 
собствените си митове, ментори – в нечии 
разкази, вълшебни помощници – в трети, и 
злодеи – в драмите на други. 
В ежедневието ни има закодирани 
митологични еквиваленти, а 
съзнателността за тях е първата стъпка 
към справянето с големите екзистенциални 
задачи. 

И се оказа, че аз се бях отдалечил от своя 
мономит; бях се оказал прекалено далеч от 
себе си. 
Америка ми бе дала икономическо, културно 
и духовно убежище. Но не усещах душата 
си цялостна. Осъзнах, че съм имал нужда не 
само от духовно убежище, а и от душевно. 
Имах нужда не просто от държава, а от 
родина. И бях далеч от родината си. Но 
какво е родина? Спомних си трескавите 
въпроси на Яворов:

Но що си ти? Земя ли в някои предели? 
…
Пръстта на тоя дол, на оня хълм…? 
…
Която днес един друг утре ще насели?...
…Къде си ти, къде, родино моя?

И си спомних великото му прозрение, което 
сякаш осъзнах за пръв път:

Не си ли ти на майчиното слово, 
що най-напред погали моя слух, 
не си ли откровителния дух: 
на словото, – на битието вечно ново?

Но то... но то е в мене…
…
И ти си в мене – ти, родино моя!
…
И аз те имам…  
И т.н.

Моята родина бе не територията 
България, а българският език, българското 
слово. 
Беше точно толкова просто, колкото всяка 
истина, която си търсил с години. Аз бях 
далеч от родината си не поради хилядите 
километри, а поради това, че бях загърбил 
Словото. Душата ми е страдала за своя 
дом, за своето битие. 
А не са ли тези думи на Яворов някакъв 
вид секуларен отглас от „Проглас 
към Евангелието“, приписвано или на 
Константин Кирил Философ, или на 
патрона на нашия университет епископ 
Константин Преславски. Да ги припомня:

… Тъй всякоя душа от битие лишена е, 
когато божият живец є липсва, 
когато Словото на Бога тя не чува.
…
Животът чрез плътта е сякаш сън! (Превод 
проф. Климентина Иванова)

От дълбоката екзистенциална дупка 
аз излязох с писане. Започнах да го 
практикувам съзнателно. Започнах 
да пиша в американски ученически 
тетрадки от 100 листа, за по 99 цента 
едната. Писането се превърна в нещо 
като интелектуално-терапевтична 
дейност в системата на езика, своего 
рода мислене в езика, действие в езика. То 
изискваше психическо усилие, от което 
чувствах едновременно физическа умора, 
но и почивка от хаотичните скокове на 
съзнанието. 
Беше и медитация.
То бе и моето единствено спасително 
въже и аз го хвърлих към пристана на 
университета. Хората, които поеха 
това въже, бяха тези, с които никога не 
прекъснах връзката си през годините – 
мои преподаватели, мои състуденти, мои 
съмишленици, някои от които тук сред 
нас – Страшимир Цанов, Сава Сивриев, 
Юрий Проданов, Евдокия Борисова, и те 
ми помогнаха да се привържа обратно към 
по-сигурния пристан. 
(Шумен – както пееше един любим шуменец 
– се оказа не само „пристанище на Варна“, 
а и на Южна Калифорния.) 
Първата си пиеса пратих тук; първите 
си разкази – също; първия си роман… 
Спомням си в детайли един телефонен 
разговор със Страшимир Цанов в 
далечната 2005-а, който разговор ме 
върна към критическото писане. Спомням 
си имейл от Евдокия Борисова за мой 
драматургичен текст, който беше 
прочела. Спомням си ясно думите на 
Юрий Проданов по повод ръкописа на 
„18% Сиво“. 
С други думи – моето завръщане в 
България започна първо със…

Завръщане в езика
Митологичните модели в творчеството 
на другите ми помогнаха да достигна до 
своите лични митове. Те се превъплътиха 
в първия ми роман, който беше заченат 
и износен в онези американски тетрадки 
от 99 цента и публикуван в България през 
2008-ма, докато аз продължавах да живея 
в Щатите.
Седмици след като романът излезе, едно 
телефонно обаждане ме развълнува отвъд 
думи – беше френската преводачка на 
Виктор Пасков, която се обаждаше 
да ми каже, че много харесва книгата 
и предлагаше да я преведе. Което и 
стана. Години по-късно аз щях да стана 
главен редактор на издателството, 
което до днес издава книгите на Виктор 
Пасков и се грижи за литературното му 

наследство. (По-късно пък щях да науча, 
че синът на Виктор Пасков, Александър, 
който живее във Франция, е писал курсова 
работа за българския автор Захари 
Карабашлиев.)
Следващата книга – „Кратка история 
на самолета“, беше сборник с разкази, 
писани основно по летища на път за и от 
България. 
Романът „Хавра“ е писан наполовина 
тук, наполовина в Америка. В него има 
две сюжетни линии – историческа 
и съвременна, – които вероятно са 
илюстрирали (освен всичко друго) все 
още „разполовената“ ми културна 
идентичност. Конструиран в две съвсем 
различни една от друга наративни 
структури, романът също така има 
амбицията да е и една проста история 
за пътуване на героя към фигурата на 
бащата, за син, който се завръща в 
родината. 
След 17 години живот в Съединените 
американски щати и известен брой 
страници сценична и кинодраматургия, 
проза и малко публицистика моята 
лична траектория трябваше да захапе 
опашката си и нямаше нищо по-
естествено от това. 
В известен смисъл връщането ми в 
България беше и връщане в университета. 
Нека призная нещо тук – аз все още 
чувствам, че се намирам в самото начало 
на своето развитие, все още съм чирак на 
писателския занаят. Първата ми книга бе 
публикувана, когато навърших 40, възраст, 
на която някои мои връстници бяха вече 
утвърдени писатели, докато аз съм все 
още един неуверен автор на романи, пиеси, 
сценарии и разкази. Колкото и до късно да 
съм работил през нощта, всяка следваща 
сутрин аз опитвам да си припомня как 
точно се пишеше, като че никога не съм го 
правил преди това. 
Всеки път, когато застана пред празния 
лист, аз съм един любител. Но без 
университета аз нямаше да бъда дори и 
това. Затова позволете ми да обобщя и 
какво е…

университетът в мен
В първата ми седмица в Америка, щата 
Охайо, любезните домакини заведоха 
семейството ми на една от техните 
баптистки черкви. Бях изненадан, че 
сградата отвътре (а и отвън) приличаше 
на физкултурен салон, а още по-изненадан 
останах, когато разбрах, че вторниците 
прибирали столовете на една страна и 
играели баскетбол, в четвъртък имало 
танци, в петъците били заниманията по 
бродерия и т.н.

университетът...
Захари Карабашлиев
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алеко Желязков е инженер по 
телекомуникации с дългогодишен 

интерес към науката,  технологиите, 
литературата и киното. Съумява да 

примири привидно враждуващите наука 
и изкуство, започвайки професионалния 
си живот като компютърен аниматор. 

продължава аудио-визуалните си 
търсения като режисьор и сценарист на 
документални филми и видеопродукции. 

Създава международна онлайн 
платформа, в която писатели развиват 
героите си, като следват характерите 
на реални хора. „тежки елементи“ (изд. 

„Жанет 45“) е неговият дебютен роман.

„тежки елементи“ е Вашият 
литературен дебют. 
романът е жанр, до 
който някои писатели 
стигат постепенно 
чрез  опити в по-
кратки жанрове преди 
това, а вие започвате 
направо с него. Как се 
случи това?
През годините съм писал 
разкази, сценарии за 
късометражни филми, 

пътеписи и други къси форми, нестигнали 
до книжно тяло. Всъщност един мой разказ 
ми подсказа какъв да е стилът и формата 
на новото ми произведение. Получих импулс 
да развия по-голяма и „засукана“ история и 
въпросният разказ зададе посоката, в която 
реших, че ми се пише. И така, през лятото 
на 2018-а започнах целенасочено да работя 
над „Тежки елементи“. След едногодишна 
битка със собствената си леност, след 
много осцилации от въодушевление до 
песимизъм относно качествата на ръкописа 
и след няколко авторски редакции той беше 
готов. За огромна радост бе оценен от 
уважаваното от мен издателство „Жанет 
45“ и в края на първата ковид вълна видя бял 
свят.

Как бихте определили жанра на романа? 
В него има научна фантастика, но също и 
черти на авантюрно четиво и хумор...
Лесно бих си измил ръцете с аргумента, 
че не искам да се затварям в конкретни 
жанрове, но това няма да е справедливо 
спрямо читателя, който очаква да му 
бъдат предложени категории, за да се 
ориентира по-лесно в информационния хаос. 
Затова, след като потърсих жанровата 
категоризация на образци, близки по дух и 
стил на „Тежки елементи“, му поставям 
етикета „научнофантастична комедия“. 
Също така в отзиви за книгата се е 
споменавало и „политическа сатира“, 
и „философски роман“, и „ироничен 
абсурдизъм“.

Защо все пак научната фантастика е 
онова, което доминира в романа? Какво 
мислите за нея? не е ли тя един вече 
залязващ жанр на фона на възхода на 
фентъзито?
Ако можех да се върна в детството си 
с един киндъл, бих го напълнил с фентъзи 
романи. Като бях малък, фентъзи в 
България на практика не съществуваше, 
а познавайки се, бих бил голям почитател. 
За „Конан“ не бяхме чували, за Толкин 
се чакаше на опашки, Пратчет заизлиза 
по-късно, да не говорим за модерните 
примери като „Хари Потър“ и „Игра на 
тронове“. Утешавах се с малкото (и все 
пак брилянтни) представители на жанра 
като „Нарния“ и „Землемория“. Научната 
фантастика, макар също дефицитна, сякаш 
беше малко по-достъпна и винаги когато 
успявах да се докопам до подобна книга, я 
„изяждах“ на мига. 
А по-късно, когато в страната ни разцъфна 
фентъзито, вече ми бяха интересни съвсем 
различни жанрове. По тази причина нямам 
голямо наблюдение върху развитието на 
фантастиката и фентъзито в наши дни. 

Г л а С о В е т е  И м  ч у В а м е

Когато хуморът е цар, а дълбокият 
психологизъм – изгнаник
Интервю с алеко Желязков по повод дебютния му роман 
„тежки елементи“

а К а Д е м И ч н о  С л о В о

Бях учуден, разбира се, но пък си 
представих и как някой ортодоксален 
свещеник би реагирал на това 
светотатство. 
Това църква ли беше, или някакво самодейно 
читалище? 
Вяра така ли се поддържа? Със спортни 
занимания? 
Но пък, от друга страна, помислих си, 
кой може да твърди, че вярата най-добре 
вирее в катедрали, в параклиси, в специално 
„осветени“ за целта места? Къде най-
добре вирее вярата? Има ли значение 
въобще мястото – салон, джамия или 
както казва Матей, „където двама или 
трима са събрани в Мое Име, там съм Аз 
посред тях“… 
Втората ми дъщеря беше православно 
кръстена преди няколко години в един 
коридор, но по-истински религиозно 
изживяване аз (а и всички останали) не 
помня. 
Вярно е, че вярата може да издига сгради 
– като „Нотр Дам“ в Париж или „Ла 
Саграда Фамилия“ в Барселона. Но и най-
внушителната сграда не може да издигне и 
милиметър вяра в сърцето на когото и да 
е. Вярата е удивително лична работа. 
Нещо подобно мисля и за Университета 
в мен – той не е материална сграда, няма 
реално и географско местоположение – 
ето, аз например на хиляди мили оттук 
в Америка принадлежах на Шуменския 
университет, същия университет, който 
бях решил да напусна, докато още учех в 
него, заради същата тази Америка.
Какво е университетът тогава? 
Ще заема няколко реда от Робърт М. 
Пърсиг „Зен и изкуството да се поддържа 
мотоциклет“:
„Истинският университет е състояние 
на духа. Той е онова огромно наследство 
на рационалната мисъл, което е донесено 
до нас през вековете от група хора, по 
традиция имащи професорска титла, но 
дори и тази титла не е част от истинския 
университет. Истинският университет 
е безсмъртната същност на самия разум“. 
(Превод: Павел Главусанов)
Мисля, че тъй както вярата съществува 
независимо от Светата църква и 
осветените места, тъй и разумът 
съществува независим от постройки, 
акредитациии и академични титли. 
В наши дни, заради средствата за масова 
комуникация и дигитално общуване, 
виждам света в непознато по мащаб 
само допреди едно десетилетие бягство 
от реалността. Самата тъкан на 
реалността е разкъсвана ежеминутно 
от дезинформация, пропаганда, фалшиви 
новини и атаки срещу разума. Препрочитах 
наскоро Хана Аренд и съм подчертал 
редове, в които тя описва най-добрата 
среда за раждането на тоталитарни 
режими, за нагласата на масите, които 
„не вярват в нещо видимо, не вярват в 
истинността на собствения си опит. 
Доверяват се не на очите и ушите, 
а единствено на въображението си, 
което може да бъде завладяно от какво 
ли не, стига да притежава универсални 
претенции…“. (Превод: Ирина Васева)
Мигновеният достъп до информация 
(и дезинформация), социалните мрежи, 
използвани като трибуна на невежество 
и/или пропаганда, изправят съвременната 
цивилизация днес пред невиждана до този 
момент криза на разума. 
Затова повече от всякога е нужно 
университетът да бъде и да остане онази 
истинска „твърдина“ на рационалното 
мислене. 
Ако църквата е „храм на вярата“, 
университетът трябва да е „храм на 
разума“.
Вярвам, че основната мисия на 
университета е да се интересува от 
истината, така както се е интересувал 
от нея Сократ. И не просто да се 
интересува от нея, а да я търси с всички 
налични инструменти на здравия разум. 
И не просто да я търси, но и да я намира 
в единствено легитимния процес на 
рационално осмисляне, който включва и 
дебати, и експерименти, и емпиричен път. 
Освен „храм на разума“ обаче 
университетът трябва да бъде и 
светилище на култура. Култура в смисъл 
на споделени ценности и добродетели, 

и етични норми, но не само това, а 
културата като среда за създаване на 
съвременно съдържание.
Университетът може не просто да 
акумулира и пази разума и културата от 
вредители и врагове, а да „генерира“ здрав 
разум и култура и да участва с тях в 
света.
Университетът не бива да се превръща 
в музей или (още по-зле) в манастир 
– самозатворен и самозадоволяващ 
определени потребности. Защото това е 
най-сигурният начин да се превърне в анти-
себе си. Думата „университет“ произлиза 
от „универсус“, от „общност“. А 
етимологията на „манастир“ („монастир“) 
идва от „моно“, от „един“, да си „сам“, в 
изолация. 
(И нека съм ясен: Тук не противопоставям 
религия и наука, опазил бе Бог от 
войнстващ атеизъм, а сравнявам тяхното 
участие или не-участие в света.)

Вярвам, че висшето образование е 
последният фронт срещу невежеството, а 
не просто люпилня за тясноспециализирани 
„кадри“ – юристи, счетоводители, 
библиотекари, учители, айти специалисти 
и всякакви още по-тесни специалисти, 
лишени от каквато и да е „обща култура“. 
Ако университетът стане това, той ще 
е загубил борбата срещу тесногръдието, 
а въпрос на време ще е да загуби себе 
си като институция на истината, 
разума и културата, неговият „духовен 
статус“ ще се редуцира до постройки с 
постоянен адрес, пазачи, столова и паркинг 
за автомобили. 
Спомням си думите на Ортега-и-Гасет: 
„Университетът като такъв трябва да 
се намеси в съвременността и големите 
теми на деня от собственото си гледище – 
културно, професионално или научно“. Едва 
тогава, продължава големият мислител, 
„университетът ще стане това, което 
е бил в най-добрия си час – двигател на 
европейската история“. (Превод: Естер 
Бодурска)
Припомням тези думи с единствената 
уговорка, че под университет аз разбирам 
хората в него – студенти, преподаватели, 
настоящи и бивши, цялото това 
академично войнство. 
Ние можем и трябва да се намесваме в 
съвременността и големите теми на деня, 
нашата общност носи тази отговорност. 
Госпожи и господа, приемайки тази висока 
титла днес, аз приемам и своя ангажимент 
към тази – понякога невидима, но истинска 
– общност на разума и на културата. 
Приемам своя ангажимент към Универсуса; 
към Цялото. Ние тук с вас – макар и често 
да го забравяме – сме част от Цялото. 
Нищо не започва от нас, нито с нас ще 
свърши, всичко е процес и част от нещо 
друго. И когато истински се стремим да 
станем част от това Цяло, без дори да го 
осъзнаваме, Цялото се превръща в част от 
нас. 
Ние се оцелостяваме.
Онази празнота, която чувствах първата 
вечер в общежитието на моето следване 
тук, е била копнеж по Цялото, към което 
съм вървял през всички тези години. 
И този безкрайно продължаващ процес на 
„оцелостяване“ е Университетът за мен, 
Университетът в мен и – надявам се – 
отвъд мен.
 
*
Накрая, позволете да благодаря на 
университета „Епископ Константин 
Преславски“ за тази висока чест. 
Благодаря специално на катедра 
„История и теория на литературата“, 
предложила ме за това високо звание, 
което не съм сигурен, че заслужавам, но 
приемам. 
Както казах преди малко, човекът, 
който ме приобщи към университета, 
незабравимият учител Пейо Димитров, 
почина преди почти 30 години. Почина, 
преди да достигне възрастта, на която 
съм аз сега, и преди да има издадена книга.  

В известен смисъл на него дължа честта 
и радостта да съм тук сред вас сега. 
Затова и смирено посвещавам тази 
титла – доктор хонорис кауза – на 
паметта му. 

Все пак чувал съм, че научната фантастика 
и в момента разполага с твърди ядра от не 
толкова многобройни, но предани фенове.
Допускам, че научнофантастичните 
елементи в романа са следствие на 
несъзнателни компенсаторни механизми, 
произлезли от дефицит на подобна 
литература в детството ми. Допускам 
също така, че автопсихоанализата не 
води до нищо добро, затова да минем към 
следващия въпрос.

при представянето на героите Вие 
като че ли избягвате психологията. 
Важно за романа ви е действието, не 
преживяването. на моменти имам 
чувството, че не чета книга, а участвам 
в компютърна игра, толкова бързо и 
безвъзвратно се променят ситуациите, 
сцените. Сякаш Вашият текст е 
определян повече от анимацията, 
отколкото от литературата.
Образите на героите в книгата се 
градят чрез комични ситуации, вариращи 
от битово до космологично ниво. 
Преживяването им е изнесено навън, то се 
ръководи и изобразява от външен сюжетен 
натиск. Когато сменяме широкоъгълна с 
дългофокусна оптика, за да погледнем цели 
вложени една в друга вселени, и после да се 
гмурнем в неопределеността на единичен 
квант енергия, няма как да минем без 
динамика на действието.
„Тука е така“, пишеше едно време пред хижа 
Мальовица – е, и тука е така. В „Тежки 
елементи“ хуморът е цар, а дълбокият 
психологизъм е изгнаник, несъгласен с 
царския авторитаризъм.

В романа има не просто две паралелни 
реалности – компютърната симулация 
и онова, което традиционно наричаме 
„реалност“, те не просто се сменят, но 
едното генерира другото. такъв свят ли 
ни очаква?
Знаем за залитанията на философа Ник 
Бостром, подкрепени от Илън Мъск, към 
теорията, че живеем в симулация. Тя обаче 
се базира на твърде специфични условия, 
които още не са факт, а може и никога 
да не бъдат. Ако трябва да заложа на 
хипотезата, че светът ни е компютърна 
симулация, като разумен човек не бих 
извадил на масата повече от 50 стотинки.
От друга страна, неразумният писател 
в мен отдели месеци наред в работа по 
подобни теми в романа. Теорията за 
симулацията, погледната алегорично, 

открива интересни, даже 
вълнуващи перспективи 
пред нашата си, човешката 
реалност. 

Въпросите зададе 
морИС ФаДел

Алеко Желязков
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„Звездното дете“
по едноименната приказка на Оскар Уайлд
Хореография Елена Ангелова, музика Милен Апостолов, 
сценография и костюми 
Никол Топалова и Микаела Петрова 
Участват Захари Нанков, Елена Ангелова и студентите 
от НБУ 
Десислава Михайлова, Гергана Господинова, Диана 
Янкова, Александър Гочев, Габриела Ганчева, Димитър 
Спиридонов (глас)
Университетски театър НБУ 

В представлението си „Звездното дете“ младата 
хореографка Елена Ангелова използва едноименната 
приказка на ирландския писател и драматург Оскар Уайлд 
за свой изходен материал. В нея авторът продължава 
да развива темата, която дълбоко го вълнува и 
която е широко застъпена както в прозата, така и в 
драматургията му, а именно темата за красотата и 
как стремежът към нея влияе на човека и го тласка към 
тъмните ъгълчета в душата му. 
В тази детска приказка Уайлд разглежда красотата като 
катализатор на гордост, високомерие, арогантност. 
Тема, изключително актуална в съвременното ни 
общество и особено валидна за подрастващите, които 
лесно си изграждат модели за подражание в интернет, 
където красотата и красивото са понятия, които 
се отнасят предимно до външността на човека и 
това как той изглежда чрез образа, който сам си 
гради. Стремежът към външната красота и това 
да изглеждаме добре пред другите според модата и 
наложените стереотипи, без да отчитаме вътрешните 
качества и поведението си спрямо останалите, могат 
да бъдат изключително вредни за детската психика 
и да повлияят на самооценката и самочувствието на 
подрастващите. Проблем, за който предупреждават 
редица специалисти и който става все по-видим във 
времена на увеличаващо се дигитално общуване и 
съществуване на всеки един от нас. Този факт особено 
силно е изразен през последната година и половина, 
когато пандемията допълнително ограничи физическото 
общуване за сметка на дигиталните срещи.
Представлението си поставя задачата да предизвика 
децата да разсъждават върху въпроса за красивото и 
грозното, за начина, по който общуваме с хората, как 
се отнасяме един към друг и дали оценяваме околните 
според действията и поведението им или само чрез 
начина, по който изглеждат. За това, че поддавайки се 
на външността, често пренебрегваме същественото 
в човека отсреща. Сложната философска дилема за 
вътрешното и външното, гордостта и самолюбието е 
поставена на сцената чрез смесването на средствата 
на танца и театъра, изграждайки динамична структура, 
чието послание е ясно формулирано така, че да достигне 
до детската аудитория. Именно възрастовата група 
между десет и шестнадесет години е и основната 
публика, към която е насочено представлението. Затова 
и авторите излизат извън чисто детското разказване на 
история с поука и задават някои по-философски въпроси, 
на които всеки сам да потърси отговор.
Освен приказката за Звездното дете в сюжета на 
представлението присъстват също така и откъси 
от други текстове на автора и по-специално есето 
„Критикът като художник“, чрез което авторката 
се опитва да даде и един по-философски поглед върху 
темата за красотата и нейното интерпретиране от 
изкуството. Елена Ангелова примесва произведенията 
на Уайлд с коментари върху темата, направени 
от изпълнителите в представлението, които са 
предварително записани и вървят като звукова картина. 
Самите те са млади хора – студенти от Нов български 
университет, чийто поглед върху темата се обуславя и 
от все още малкия им житейски опит. Този факт обаче 
придава на представлението един по-интимен, по-личен 
елемент и приближава зрителя до случващото се. 
Чрез разделянето на движението и словото в 
постановката протичат две паралелни линии на 
разказа – абстрактната линия на танца и пряката 
линия на разказаната история. Съчетаването на тези 
два елемента дават възможност на зрителя да следи 
двата разказа независимо един от друг. Хореографката 

редува абстрактните танцови 
изпълнения – движения и композиции, 
заимствани от балета, с наратив, 
който представя най-общо сюжета и 

Театър 199 „Валентин Стойчев“ обявява седмото 
издание на конкурса на името на голямата българска 
актриса Славка Славова за написване на камерна пиеса 
(до четири действащи лица) на съвременна тематика.

награден фонд
Една награда от 5000,00 лева.

Задължение на театър 199
Да осъществи сценична реализация и постановка на 
драматургичния текст на своята сцена не по-късно от 
18 месеца от датата на обявяване на резултатите от 
конкурса.

условия
пиесите, участващи в конкурса, трябва да предполагат 
спектакли не по-дълги от 90 минути.
Те не трябва да са:
– публикувани под каквато и да било форма, включително 
в Интернет или на електронен носител;
– участвали в други конкурси за драматургия;
– поставяни на сцена.

авторите:
– не трябва да са по-възрастни от 39 години;
– могат да участват в конкурса само с една творба;
– с участието си в конкурса авторът на отличената 
пиеса поема задължението да не предоставя права за 
публичното є представяне на друг театър в срок от 
12 месеца след излизане на премиерата в Театър 199 
„Валентин Стойчев“.

провеждане на конкурса
– Журито ще отличи не повече от една пиеса.
– Конкурсът е анонимен. Върху текста трябва да е 
изписано само заглавието на пиесата.
– Текстът се предлага в разпечатан вид (12-14 пункта на 
шрифта) и по желание на автора
в електронен вариант за евентуалното му представяне 
в уебстраницата на театъра след обявяване на 
резултатите и при съгласие на автора.
– Текстът трябва да е придружен от запечатан плик, 
съдържащ следната информация:
1. Заглавието на творбата;
2. Името на автора;
3. Неговият ЕГН;
4. Телефон за контакт.

Срокове
Текстовете трябва да постъпят в Театър 199 не по-
късно от 31.01.2022 г.
Текстове, изпратени като препоръчана пратка по 
пощата трябва да носят клеймо с дата не по-късна от 
31.01.2022 г. и да бъдат адресирани както следва: София 
1000; ул. „Славянска“ 8;
Театър 199 „Валентин Стойчев“; За Конкурса „Славка 
Славова“.
Приемането на текстове се извършва в Администрацията 
на Театър 199 „Валентин Стойчев“ всеки работен ден от 
14.00 ч. до 16.00 ч.

резултати
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23 март 
2022 г. на уебстраницата на Театър 199 „Валентин 
Стойчев“ и чрез електронните и печатни медии, 
партньори на театъра.
За повече информация: тел. 02/ 987 08 72 (14.00-16.00 ч.).

поставя основните въпроси в представлението. Така 
например от приказката на Уайлд е изведена основната 
линия за красивото момче, което се възгордява, 
губи красотата си заради коравосърдечното си 
поведение спрямо останалите, но както във всяка 
приказка, така и тук финалът е щастлив. Момчето 
осъзнава грешките си и в крайна сметка възвръща 
отново не само красотата си, но и истинските си 
родители. Метаморфозите, които Звездното дете 
претърпява са изведени на сцената в танца на Захари 
Нанков, който е изпълнителят на главната роля. 
В хореографията и изпълнението на танцьора са 
търсени класическите образи на балета – красотата и 
прецизността на движението, продължени и в костюма 
и грима. Този ефект е допълнен и от приказната 
музика на Милен Апостолов, която има основна роля 

Звездното дете – танцов театър за деца 
по едноименната приказка на оскар уайлд

в представлението. Именно чрез нея зрителят се 
потапя в магическия сюжет на Уайлд. 
Хореографката Елена Ангелова участва в 
представлението и като изпълнител, партнирайки 
си със Захари Нанков в танцовите епизоди. Двамата 
изграждат дует, имащ за цел да пресъздаде катарзиса, 
през който преминава главният герой в спектакъла. 
Тези изпълнения с елементи от балета контрастират 
на по-физическото присъствие на останалите 
изпълнители, чиито движения са силно хореографирани, 
но все пак остават в полето на театралното. 
Освен дебют за хореографката Елена Ангелова 
представлението „Звездното дете“ е първа 
професионална изява на сценографките Микаела 
Петрова и Никол Топалова. Те са автори както 
на визуалната среда, така и на костюмите и 
осветлението в постановката. Основният елемент на 
сцената са пет бели платна, поставени на колела така, 
че свободно да бъдат придвижвани по сцената от 
изпълнителите. По този начин платната се превръщат 
в танцуващи картини, които, също както и главният 
герой, претърпяват метаморфоза. 
„Звездното дете“ сполучливо използва 
абстрактността на движението и танца, за да 
разкаже алегоричната история за израстването на 
човека и преоткриването на добродетелите.  

алБена таГареВа

„Звездното дете“ по едноименната приказка на Оскар Уайлд, 
хореограф  Елена Ангелова
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поетофеникс 
поезията на Иван Цанев  
за деца и за възрастни

Светлана Стойчева

Последната поетическа книга на Иван Цанев 
„Археологически разкопки“ (Жанет 45, 2021) е сборна. 
Две години преди нея се появяват и избраните му 
творби за деца под заглавието „Дневни щурчета“ (в 
поредицата „Българска класика за деца“ на изд. Пан, 
2019). Ако добавим и събраната рецепция на поезията 
му в „Поетическото полувековие на Иван Цанев – стари 
и нови прочити“ (съставител Симеон Янев, Артграф, 
2021), кръгът на творчеството му изглежда затворен, 
даже малко тъжно затворен, като имаме предвид 
докрай обмислените и филигранно изпипаните му не 
само текстове, но и цели поетически проекти, винаги 
отличаващи се и с външна, композиционна, и с вътрешна, 
концептуална завършеност.
Наистина между стихотворенията продължава да 
стои прословутият въпрос „Пореден ли е този стих, 
или последен?“, гарантиращ висотата на поетическото 
слово във всеки публикуван ред. Не забравяме също, 
че тази поезия се чете и сама за себе си, но и в 
натрупване (голяма част от стихотворенията на 
Иван Цанев отдавна са станали „хитове“ благодарение 
на повторната им п(р)оява в някой от следващите 
му замисли), но тази последна триада ни изглежда 
скулптурно още по-монолитна и особено завършена. 
Преизбирането и преподреждането в последните две 
книги неминуемо носи привкуса на завещателност. 
Първо, археологическото самореставриране (алюзията 
от заглавието „Археологически разкопки“ и програмното 
тук произведение „Късчета от счупена поема“), 
напомнящо ми „поетофеникс“ на поезията му. И после, 
подбраните внимателно (всъщност това определение 
е тавтология за този автор – дори с интуицията си 
„внимава“) критически фрагменти (техният пълен 
текст и контекст остава в събраната от Симеон Янев 
рецепция) и поместени най-накрая като „Откъслечна 
хроника на четенето“ в „Археологически разкопки“ и 
като „Послесловни откъслеци“ в „Дневни щурчета“. 
Избраната от самия автор критическа призма не е нещо 
ново – тя ми изглежда като „приемане на ръкавицата“ от 
критиката, като припознатия от поета негов собствен 
критически портрет, като „консенсуса“ между критик 
и поет за това как да бъде четен. Все пак окончателната 
стратегия на четене задават новокомпозираните 
поетически текстове, представляващи новоупражнената 
воля на автора (а волята на този автор знаем, не е 
малка). 
Тук няма да се впускам в археологията на преизбраните 
от поета произведения (от кои книги от кога) – 
изследователите му знаят, че той мисли настоящите 
си текстове (а и бъдещите в потенциал) обърнат назад 
към предишните – точно като Шлегелов романтик 
пророк, обърнат назад, или като отшелника Джан Гуо-
лао, един от осемте безсмъртни даоси в Китай, яхнал 
бялото си магаре на обратно. По-важно е в какво се 
състои концептуалната цялост на последните му две 
книги, които си представям като „поетически отливки“ 
заради осезателната им плътност и забележителната 
прецизност при подбора, довел до минимализирания обем 
и на двете – при това без да е нарушен континуитетът 
на творчеството му (ако знаеше Петко Тодоров, че 
някой е успял в мечтата му за творчество като „на 
един дъх изкарана къделя без да се къса жицата“ – дори 
като броим „междустишията“ на Иван Цанев, които 
осъществяват важно пречупване, но не и скъсване на 
„жицата“). 
В „Археологически разкопки“ проличават основните 
концептуални, жанрови и поетологически тежнения 
на автора. Читателите на Иван Цанев няма да бъдат 
разочаровани: първо са „преизбрани“ емблематичните му 
стихотворения, скрепени сякаш с „договор“ между тях, 
автора и критиците му (всичките са били нееднократно 
обект на анализ); идва „Подбор от недоизреченото“, 
извлечено от споменатите „междустишия“ – този 
път не с лирична, а с иронично-пародийна рефлексия на 
социоатмосферата и литературното поведение в края 
на 80-те и особено през 90-те – един съвсем различен 
глас от този на „тихия“ поет, на който той очевидно 
много държи); последен е цикълът „Посветени сонети“ 
(първите препращат към книгата му „Седмоднев“) с 
равен брой на „преизбраните“ в първата част текстове. 
Тази пропорционалност прави впечатление: неслучайно 
с тях завършва Иван Цанев поетическото си завещание 
– с отвореност и обърнатост към близките на духа 
си творци, със съзнателно изграждане този път не на 
вътрешно затворен, а на поколенчески континуитет. 
Това е третата вълна в поетологическата крива на 
тази книга, започнала с класическата лирическа форма 
в първия дял, продължила с пълното є разчупване до 
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подвигът
В няколко стихотворения Иван Цанев пряко се занимава 
с въпроса за подвига – тема, централна в концепта за 
героическото на социалистическия реализъм. Поетът 
подхваща тази тема някак невинно и сякаш коректно, но 
дали е така?
Традиционните герои в литературата на НРБ влизат в 
обращение веднага след средата на 40-те години на ХХ век: 
партизани и ятаци, фигури от съпротивата до 1944 г., 
военни и трудови герои, партийни секретари или обикновени 
партийци, служители на МВР и ДС, извършили подвизи, 
а на върха на персонажната пирамида стоят вождовете 
– прижизнено или посмъртно. Всички те преминават с 
относителна лекота границата на човешките възможности; 
по правило изглеждат физически изрядно – привлекателни, 
почти магнетични; излъчват героическа красота, т.е. 
по външност наистина приличат на герои; притежават 
безукорен комунистически (т.е. класово форматиран) 
морал; готови са на саможертва в името на сбъдването на 
комунистическия идеал. Затова смъртта им няма как да 
бъде безцелна, плод на нелепа случайност, нито пък скромна 
и тиха, а винаги се свързва с подвиг и легенда, предизвикващи 
песен.
Казано изобщо, Иван Цанев загърбва пропагандните 
употреби на подвига и изтъква неговото индивидуално 
човешко измерение. Той се интересува от една своеобразна 
мирновременна героика, изживяна лично, дори уединено, 
която понякога е толкова скромна и укрита, че остава 
незабележима. Разбира се, стихотворението „Паметна 
плоча“ е най-силният знак за това. Проектираната 
общност в текста узнава едва от поставената след 
години паметна плоча за героя, че всъщност е била негов 
съвременник, че на нея е убягнал образът на подвига. Защото 
съществува в „невинна слепота за онова, което има да се 
случи“ и преживява Вазовата ситуация на конспиративна 
неразпознаваемост на героическото в разказите му за 
Левски: „Апостолите бродят преоблечени във въглищарски 
дрехи.“
Тъкмо в този стих Йордан Ефтимов вижда „подвига 
на всекидневия труд – една от идеологическите точки 
на епохата“. Цялото стихотворение „Паметна плоча“ 
той определя като „пример за свенливия баладизъм в 
патриотичен ключ, както е редно“, а за поезията на 
Цанев твърди, че „не предлага ярко противопоставяне на 
идеологическия наратив на социалистическата литература, 
но възправя в потока є своето остроумие, своята иронична 
текстура“1.
Дали е така обаче? Иронията и противопоставянето не се 
изключват взаимно. Да, пряко ярко противопоставяне няма. 
Но не може да не отбележим, че цялото изобразяване на 
подвига в „Паметна плоча“ (както и другаде при И. Цанев!) 
е изградено като алтернативно на соцреалистическите 
норми. На пръв поглед самият „предмет“ паметна 
плоча в началото на 70-те години (когато е създадено 

1 Ефтимов, Йордан. Всекидневието срещу величествената 
заря: Вариации на идеята на Иван Цанев за историята – В: 
„Тихата лирика“ в българската литература. Съст. П. Дойнов, И. 
Станков. Кралица Маб, Департамент „Нова българистика“ на 
НБУ, Катедра „Българска литература“ при ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“. С. – В. Търново, 2015, с. 266–267.

стихотворението) би трябвало да отвежда към актуалните 
герои на антифашистката съпротива или към героизирани 
жертви на трудови злополуки и погранични инциденти. 
Би могло да се положи и в друг по-широк контекст – да 
проиграва реторически всяко отбелязване на паметта 
post mortem. Текстът обаче не иска да знае конкретния 
„повод“ за поставянето на паметната плоча. Той вярва в 
политическата неутралност на геройството, за което 
няма привилегировано историческо време. Затова се 
съсредоточава върху възможните – все още непроявили 
се – съвременни герои: войникът, който заминава с влака 
нанякъде, недоизпратен от любимата си; зачелият се в 
книга „смахнат“ минувач, който няма никакви заслуги и 
„върви срещу летящия трамвай“; заекващият юноша, който 
говори „неща неопитни и резки, но достойни да преминават 
от уста в уста“, към когото се отнасят с насмешка... 
Всъщност става дума просто за потенциални герои, които 
– кой знае – може и да извършат нещо важно в живота си. 
Става дума за всекидневни хора в ситуациите преди техния 
вероятен и несигурен, негарантиран подвиг.
Стихотворението е по-скоро за навременното милосърдно 
внимание към другия, за необходимостта от грижа и любов 
преди смъртта, за признанието приживе. Лирическият 
Аз не се интересува от върховните проявления на 
изключителното, а от „неволните движения на делника“, 
които се преливат във внезапна  смърт и „се вкаменяват в 
последни и трагични жестове“, в паметни плочи – знаци не 
толкова за подвиг, колкото за пропусната съпричастност 
и обич към без време загиналите. Това е значим обрат 
спрямо доаприлските и априлските лирически употреби на 
героическото.
Същия ключ би трябвало да използваме при тълкуването 
и на други текстове за подвига – стихотворенията „В 
памет на мъртвия“ („И ти победи“), „Кръв“, „Братска 
могила“. Лирическата ситуация в „Кръв“ е съвременна и 
мирна – правнукът на страшните тревненски хайдути 
„кротко съзерцава днес музейното градче“ и „успокоено, 
плавно времето тече в часовниците“. За Иван Цанев в 
това няма особена драма: „там, дето е вилнял гневът, се 
възцарява мир“. Защото: „Епохите не се повтарят, образът 
на подвига е друг.“ На мястото на пушката идват перото, 
теслата и плугът. Настават дни не за екстатични битки 
и оправдани от високи цели убийства, а за мирен труд, 
равен на борбата за свобода. Този друг образ на подвига 
обаче при Цанев няма нищо общо с подвига на трудовите 
герои от соцреалистическата поезия и проза. Няма никаква 
извънредност, никакво ударничество в неговите стихове, 
а търпение, усърдие и почтеност в създаването на блага. И 
в крайна сметка не трудът, а небелязаните със безчестие 
чела – това е подвигът. Тревненските хайдути и техният 
правнук са в кръвно, но и в морално родство – приличат 
си по това, че не позволяват да изпаднат в безчестие. 
Това е приемственост във всекидневния подвиг да бъдеш 
честен човек, защото наследството, което се предава от 
поколение на поколение, е предимно морално, осветено от 
обикновената героика на осмисленото съществуване.
Стихотворението „Братска могила“ представя една 
по-скоро обратна лирическа ситуация – с 
накърнената приемственост между загиналите 
и техните потомци, с неописуемата самота на 
легналите в общия гроб. Иван Цанев полемично 
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прозаизация в „недоизреченото“ и завръщаща се към 
форма-формалисимата на сонетната класическа 
форма, в която именно се осъществява поетическото 
обръщане, споделеност, съзвучие със сродните; а дали не 
и разчупването на поетовата самота. Метаотнасянето 
към сонета откриваме в „Детрониране на царския 
сонет“: „За ново съдържание протегнал е ръка…“, а 
възможността за дописване на живота в един сонет 
(„Тема за виолончело“) подсказва колко му приляга 
на поетическото дишане този жанр. Спускането на 
поетически допирателни до други поетически светове 
тъкмо чрез една от най-каноничните поетически форми 
ми изглежда като изпращане на честитка по пощата 
лично от автора (забравено днес удоволствие, класическо 
внимание, което и днес се случва на близките на Иван 
Цанев по перо и сърце). 
Сборната му книга за деца „Дневни щурчета“ също 
напомня на завършен кръг с почти повтореното 
заглавие на първата стихосбирка на Иван Цанев за деца 
„Дневно щурче“. Първият є дял, „Игрива антология“, 
буквално назовава доминантата на поезията му за деца – 
словесната игра, осъществяваща се на едни доста високи 
и фини езикови честоти за един сричащ първолак (една 
от причините поезията му за деца да не е адресирана до 
най-малките). Няма разочарование за малките четци 
– Иван Цанев и тук е включил емблематичните си 
текстове, увличащи малкия читател (много по-трудна 
задача!) в поетовата игра на езиково откривателство. 
Следващият цикъл е озаглавен с познатото подзаглавие 
от стихосбирката му „Училище за слънчогледи“ – „Малка 
лятна читалня“. На мястото, освободено в детското 
съзнание от училищни занимания, поетът предлага нещо 
като „Училище за поетогледи“ (разбира се, подсказано 
от метафората „Училище за слънчогледи“). Тук е 
включена оригиналната поетическа „жанрология“ на 
Иван Цанев в опит конкретното послание на текста 
да заиграе с емоционалната оркестровка и смисъла на 
отделните жанрове: да го наречем забавно поетическо 
литературознание. Неподправената елегичност в „Елегия 
за края на пътя“ е на път да изхвърли играещия Аз от 
играта, но в третия, последен дял на стихосбирката 
словесната игра се завръща с нова сила, включвайки 
лайтмотивно образа на „въртокъщника“ Барабур – 
персонифицирания „семеен“ каламбурен образ. 
Логично би било да се заключи, че отключената 
и разиграна до максимум полисемия на езика в 
Иван-Цаневата поезия за деца – с обръщането на 
фразеологизмите, с междуметийните игри, със 
заиграването с парономазията, създаването на 
оригинални етимологични фигури, неологизми (и това не 
са всичките игрови похвати) се е превърнала в истинска 
игрова мастерская, където със сигурност поетът може 
да експериментира на воля, да „убива самоубийствената 
рима“ („Едно ранно стихотворение“), да претопява 
„прекалената традиционност“, която забелязва 
Здравко Недков в рецензията си за „Неделен земетръс“ 
(„Поетическото полувековие на Иван Цанев“, с. 46), да 
се спасява както от „своя безсловесен пъкъл“, така и от 
соцреалистическата естетическа матрица. И другаде 
съм писала, че неговият modus vivendi е поезията му 
за деца. На мястото на триадата на Здравко Недков 
„метафизика-съдба-смърт“ (изведена от втората 
стихосбирка на Иван Цанев „Неделен земетръс“), 
бих сглобила триадата метафизика-игра-живот за 
творчеството му за деца. Разбира се, това не отменя 
органичната връзка на поезията му за деца и за възрастни 
– нека подчертая, на нивото на чисто лиричното 
случване. Как изкристализира тази връзка през избраното 
за възрастни и за деца? Тук вече ще бъда тезисна.
1. Лирическият свят на Иван Цанев за възрастни и за 
деца е единен и се базира колкото на сетивна, толкова и 
на метафизичната обвързаност с природата. Припокрива 
се начинът, по който детето и поетът непосредствено 
и интуитивно общуват с природата: кой кого учи? 
Одухотворените образи на естеството лесно могат да 
се възприемат в детския анимистичен свят, но поетът е 
този, който ги насища със своята символика.
2. Вниманието му към читателя в поезията за възрастни 
(„Кой има право да реши: с голяма или с малка / буква се 
изписва думата „читател“?“, „За буквата“) прераства 
в призоваването на детето като съавтор в словесната 
игра („съавторчета малолетни“ нарича читателите си 
във „Весела мистерия“).
3. Избраното за възрастни може да се чете и като 
майсторски клас върху сърцевината на поезията и 
поведението на твореца, както избраното за деца 
може да се чете като поетическа игрова граматика 
за малките творци. Преди да се научи на болката и на 
тревожността на поета, малолетният поет (а такова 
очевидно е всяко чувствително дете за него, или поне 

притежаващо възможността 
да събуди в себе си тази 
чувствителност) трябва 
да се научи на изостряне 

на сетивата, на „Ухо на трепета“ (заглавието на 
стихотворението, посветено на Екатерина Йосифова), 
на разчитане на „съставките на тишината“ („Тихи 
потайности“), които никой „литературоведчик“ не 
разгада; на схващане на същността под „бодливата“ 
външност (този важен урок му се преподава още в 
„Таралежови копнежи“ от стихосбирката за малките) 
и чак най-накрая да стигне до прословутото „По-малко 
говори…“ („Между два разговора с Веселин Тачев“) – 
последното най-трудно се научава, горното може и да е 
вродено. За всеки случай: никое дете за Иван Цанев не се е 
родило в мравуняк (вж. „Роденият поет“ за възрастни и 
скритата ирония в „Забрана за бръмчащи“ за деца). 
4. Преди всичко обаче детето трябва да се наиграе във 
веселата игрова мистерия, която му предлага поезията 
за деца на Иван Цанев. Традиционните детски игри на 
„безжичен телефон“, „криеница“, „Не се сърди, човече!“ 
тук са преработени в словесни игри: „урокът“ започва 
(словесните игрови „подуроци“ разглеждам другаде).
5. Основното ядро на Иван-Цаневия микрокосмос 
се повтаря в лириката му за възрастни и за деца. 
Образни заглавия като „Дърво на хълма“, „Към щуреца“, 
„Епитафия на пчелата“, „Насаме с огъня“, „Водопад“, 
„Часовник“, „Щъркел в снега“ от поезията му за 
възрастни придобиват собствена символика в поезията 
му за деца, или поне собствено присъствие. Жуженето на 
пчелата оркестрира цялата му поезия за деца („Безжичен 
телефон“, „Цвете в саксия“, „Цвете-грамофонче“…), 
преди да изкристализира метафоричната є сладост 
и болка в „Епитафия на пчелата“, преди да се „види“ 
реенето є „като дух на алтруист“ („Провиденчески 
мотив“) и преди да се появи обобщаващото „жужи 
светът“ („Лично стихотворение“).
6. Преди да стане нощен щурец, „жрец на тишината“ 
(Едвин Сугарев), детето се идентифицира с дневните 
щурчета, сгушени трепетно до майчиното рамо, 
заслушани в песента на „големите щурци“ („Нощни 
щурчета“). Останалото разбираме от стихотворението 
му не за деца „Към щуреца“: порасте ли, ще може да следи 
издигането „навъзбог“ на „лъкатушната“ му песен, да 
усеща „беззащитната ирония“ на юношеския му глас, да 
разбира какво означава „отвъдсловесното изпял“. Това 
стихотворение кореспондира най-вече със „Звездобройна 
азбука“ от стихотворенията на Иван Цанев за деца. 
Нощта не стига нито на възрастния поет да осмисли 
видяното „в процепите на звездите“ („Към щуреца“), 
нито на малкия „звездоброец“ „да прочете докрая / тази 
звездна книга“.
7. Истинска антитеза създават „Щъркел в снега“, 
посветено на Георги Величков, и стихотворението за 
деца „Щъркел е дохвъркал“. В единия случай щъркелът е 
сравнен с „бяло хвърчило“, „води цяло небе с птици“, а в 
другия – е простреляната птица с визията за кръвта в 
снега и „умиращата подранила вест“.
8. Коренно различна конотация получава и образът на 
таралежа в споменатото „Таралежови копнежи“ и в 
„Наранен сонет“ от третата част на „Археологически 
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поетофеникс 
разкопки“. Първото стихотворение насочва към 
скритата зад застрашителния бодящ „таралежов“ 
поглед ранима и самотна душа, а във второто е 
метафора на болката на поета, „понесъл облак от стрели 
върху гърба си“.
9. „И пада снегът“ бих нарекла поезия с универсален 
адресат – най-топлото стихотворение на Иван Цанев, 
може би неслучайно „зимно“, и едновременно с това 
с космическа вертикално-хоризонтална „отвъдна“ 
пространственост. 
10. Иванцаневското „упражнение“ по динамично 
разбъркване на образите забелязваме едновременно в 
поезията му за възрастни и за деца. Във „Ветровито 
време“, започващо пределно конкретно („Прането плющи 
сред широкия двор на съседа“) вятърът разбърква образи 
„в душата просторна, едвам ги удържа поетът“, но в 
„Седмото вятърче“ (в което също се вплита началното 
„Кой с прането се боричка?“) и „Вятъра в театъра“ 
стихията е персонифицирана, а силата є трансформирана 
в инициатор на игрите и в първи играч: надиграл 
актьорите в театъра, надхитрил метеоролога. Дори 
и поетическа гатанка се оформя в края на „Седмото 
вятърче“: „Дим открадна от комина, / на тромбон в 
улука свири, / вдига шум и за седмина, / а пък не оставя 
дири!“.
11. „Слово за първолака“ е стихотворение с неподправена 
простота и с реверанс към класическото „Родна реч“ на 
Ран Босилек. Първото „късче“ от „Късчета от счупена 
поема“, публикувана като програмна за изборното 
издание, започва с вече осмисления и превърнат в епиграф 
урок на първолака: „самоучи се да започваш!“. Този 
урок е подет от другия учител, пчелата: „Частиците 
съединяваш и вдъхваш сладост на нещата…“. 
Споделената творческа стратегия на синтеза се отнася 
към лириката му за възрастни, но мащабът є предполага 
да четем през нея и лириката му за деца. 
12. Поезията за деца на Иван Цанев съхранява многогласия 
момчешки образ („Ода на момчешката природа“), 
преминал и в поезията му за възрастни като коректив 
(сигурно и до днес) на възрастното момче Иван Цанев. А 
може би и загадката на света да се решава по-лесно през 
юношеския поглед? Интересно е как идеята за дръзкия 
поглед на момчето в „Ода за водопада“ измества идеята 
за младата, незнаеща „какво е страх“ вода на водопада, 
превръщайки я в сравнителен белег на момчешката 
смелост. Във „Водопад“ (за възрастни) образът на водата 
(без да се сравнява с нищо, освен със себе си) развива 
собствения си метафоричен потенциал на „разпадането, 
болката, свободата“.
13. Накрая ще включа Иван-Цаневата единица за най-
безценно време – „мигче“. В „Нова приказка за живота“ 
Градинарят (най-подходящата перифраза на поета според 
мен) очаква „златно мигче“ да го уцели. Поантата 
на „Часовник“ се стреми да коригира изтичащото 
часовниково време с идеята да се живее „във мига“. В 
стихотворението за деца „Елегия в края на пътя“ като 
че ли най-добре се усеща екзистенциалната пълнота 

на Иван-Цаневите поетически 
мигчета: „Луднал да гони една 
пеперуда, / нейде по пътя, на 
всеки завой. / Мигче по мигче 
в гонитбата луда / там, из 
тревите изгубвал е той. / Тези 
попътно изгубени мигчета / вечер, 
когато залязва денят, / като 
светулки отнейде заничат, / като 
щурчета отнейде звънят“. Това 
е поредното стихотворение на 
този поет с универсален адресат. 
Тук ще свършим с паралелите 
между поезията на Иван Цанев 
за деца и за възрастни със 
съзнанието, че това е по-скоро 
начало на едно изследване.
В един ръкописен наслов 
Иван Цанев беше написал, че 
докато има кой критически 
да досътворява неговите 
поетически опуси, той ще може 
да „животвори“ (перифразирано). 
Приемам го като „уговорка“, 
защото страшно много ми се иска 
да прочета отново „Пореден ли 
е този стих, или последен?“. А 
дотогава важи четиристишието 
му за Атанас Далчев отнесено и 
към него:

    Какво прочетохме във него: 
букви? срички?
насъщни думи? нови мисли? 
изречения крилати?
    Оставил ни е тук сами да 
проумеем всичко
и отдалеч ни гледа изпитателно 
през очилата.

Иван Цанев
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нови фрагменти...
противопоставя подвига на онези, които никога не са си 
представяли себе си велики срещу самодоволството и 
ситостта на „бърборковците, алчните глупци и подлеците“. 
Текстът съдържа значим и болезнен въпрос за смисъла на 
саможертвата на мъртвите и настоява за осмислянето 
на героизма им без звук, без празните думи, произнасяни 
на тържествените или траурните чествания. Защото 
не смъртта сама по себе си, но и животът може да бъде 
подвиг – „ако е чист“. На загиналите само покой и тишина им 
трябват, нарушавани само от щурците – на братството им 
скромните тръбачи.
Тук може да възникнат излишни спорове каква е реалната 
братска могила – гроб на въстаници срещу османската 
власт, на партизани антифашисти или на загинали в една от 
войните почти анонимни войници. Както вече би трябвало 
да се е разбрало, за определянето на Иван-Цаневото 
етическо и езиково поведение такова удостоверяване 
с действителността няма особено значение. Нито 
паметната плоча, нито братската могила могат да получат 
ясни историко-идеологически координати. Почеркът на 
Цанев последователно и неумолимо деидеологизира смъртта 
– изважда я от реда на телеологизма на Историята и 
целесъобразността на Идеологията, стреми се паметта за 
нея да не бъде обслужвана от официозния календар на НРБ. За 
поета смъртта е човешка (понякога и национална) трагедия, 
която изисква изкупване на лична и/или общностна вина.
Дори в едно от най-изяснените откъм исторически 
контекст стихотворения – „Фотография: август 
1944“ (част от поемата „Утре“ в книгата „Телеграма“) 
лирическото разчитане на снимката надхвърля строгата 
идеологическа рамка. Снимката, върху която е изградена 
творбата: жандармеристи позират с девет отрязани глави 
на партизани. Но в стихотворението на Цанев те не са 
изобразени като участници в класова война, а като убийци 
и жертви в един момент от историята, отброяваща по 
часовник тактовете в машината на насилието. Поетът 
е създал творба срещу насилието, а не соцреалистически 
текст, посветен на „борбата срещу фашизма“.
Иначе деидеологизирането на смъртта е трайна 
характеристика в писането на Иван Цанев. Много от 
образите на умирането са белязани от случайността, от 
някаква лекота, с която се прекрачва междата между отсам 
и отвъд. Да припомним, че с подобна силна пропускливост 
на битийните граници се отличава и поезията на Далчев. 
При Цанев обаче повишената пропускливост усилва 
усещането за крайна беззащитност на живите същества, 
които са заплашени във всеки един момент да си отидат. 
Още сцената с детето, извършващо случайно убийство 
на мравка във „Фрагмент“, разкрива как животът 
крие у себе си „безцелна смърт подобно нежна тайна“. 
В „Телеграма“ смъртта връхлита спокойното живеене 
внезапно, при катастрофа, за да преобърне целия малък свят 
на едно семейство, на един квартал. В „Като дъх, като 
лъч“ загадъчното изчезване на някого – без име, „оставил 
за спомен една думичка безвъзмездна“ – се превръща 
в реещо се издирване на смисъла, укрит в човешкото 
отсъствие. А как да разбираме също загадъчната победа в 
стихотворението „В памет на мъртвия“ – отново текст, 
оставащ далече от възможните идеологически употреби? 
Може би като прииждане на края – мащабно, могъщо, някак 
кинематографично, в близък план, с достойнство за свършена 
работа. Краят като сливане с безкрая.
Впрочем дори пчелата умира на финала на емблематичното 
стихотворение – след натрупаните сладости, капки кафява 
пот и след ужилването на човека, който се опитва да я 
погали. Затова и най-късното заглавие на творбата става 
„Епитафия на пчелата“. Смърт без подвиг – един естествен 
финал на всекидневния подвиг на живеенето.

търпение и приемственост
Сред вече постоянните констатации личи твърдението, 
че преобладаващите образи в поезията на Иван Цанев са 
предмети и природни същества, неизменно превръщащи се в 
символи или алегории на изкуството, на поета (твореца), на 
съзидателния труд, на моралното себеустояване. Всички те 
обаче изразяват един специфичен етос на дълготърпеливата 
природа, на скритото и постепенно създаване на свят. 
Известно е, че сред тях се открояват два образа на малки 
насекоми – пчелата (прочутият черноработник риж) и 
щурецът, който живее „все на тъмно“ и остава „скрит за 
чуждите очи“. И утилитарната, носеща конкретни ползи на 
човека, пчела, и щурецът, асоцииран повече с непрактичното 
„свирене“, представляват апология на устояването в труда, 
който носи мед и душевна наслада, но рядко е забелязан и 
признат от другите.
Емблематичните стихотворения на Иван Цанев от  
60-те и 70-те години изобилстват от символи и алегории 
на търпението, на натрупването и постоянството в 
усилието да бъдеш един и същ, отдавайки се на усърдието 
да правиш онова, за което си дошъл на света. Така израства 
и шедьовърът „Дърво на хълма“ (независимо дали е 
назовано просто „Едно дърво на хълма“ или алегорическото 
„Поетическо изкуство“), с памет, че е наричано „търпение и 
тишина зелена“.
Всъщност Иван-Цаневите лирически герои и природни 
образи почти непрекъснато утвърждават ценностите на 
постоянството и еволюцията. Не са нужни исторически 
скокове и революционни взривове. Достатъчно е да бъдат 

усвоявани уроците на сестрата на усърдието, желанието за 
просто вървене към върховете, навиците на ръката да държи 
перо, тесла и плуг, отдадеността дори в сирашко облекло да 
свириш на лятната трапеза под звездите... 
Това е още един урок на Далчев. Но Иван Цанев отива по-
нататък в утвърждаването на възвишената простота на 
съзидателното съществуване. И тъкмо тук той отново 
влиза в остър дисонанс с доминиращата „революционност“ 
на соцреалистическия мейнстрийм от 60-те и 70-те. 
Изведено схематично, това е противопоставянето 
на търпението и еволюцията срещу нетърпението и 
революцията.
Вече стана дума за приемствеността на „небелязаните 
със безчестие чела“ и за моралното наследство. Те са част 
от цялостната идея за еволюцията при Иван Цанев, от 
стремежа за скромно служене при носене на дългия дълг 
в „Между два  разговора“, който не е нищо друго освен 
предаване на завет („...по-малко говори и ако можеш, 
истината само!“), на думи и ценности от бащата към сина, 
а синът – нататък: да завещае едничка дума на всички синове 
и дъщери.
После в това наследяване влетяват фигурите на трите 
гълъба – трите безстрашни момичета („Място на земята“), 
които очакват вкъщи лирическия герой, за да му припомнят 
началата, „първозданните думи“ („Три гълъба“). Така 
наследяването и духовната еволюция не са еднопосочни, 
а описват своя идеален кръг: всички поколения могат да 
си предават едно на друго завети и ценности. Синовете и 
дъщерите започват да завещават думи на бащата, да го 
връщат към автентичните му начала.

огънят
Когато тематизира използването на античните 
първоелементи в Иван-Цаневата поезия, Светлозар Игов 
забелязва, че предпочитанията є са по-скоро към Водата 
и Огъня – „елементите, които в сравнение със Земята и 
Въздуха изразяват динамиката на материалния живот, 
подвижността и превръщаемостта му“, доколкото „и 
Водата, и Огънят са стихии и символи на преображението и 
пречистването“. По-нататък Игов по инерция констатира, 
че Пламъкът е сред „обичаните образи на Иван Цанев именно 
защото в най-чист вид е символ на стихията на прехода и 
пречистването“, който в стихотворението „Огънят“ (по-
късно – „Насаме с огъня“) чрез „образни преливания“ стига 
до Дома-Огнище, представляващ „самото Слово, самата 
Творба като онова щастливо кътче в света, което е за 
Поета истинската родина, истинският дом“2.
Всъщност последното (за Дома-Огнище като творба и 
родина) е вярно. Останалото обаче е изречено от критика 
наистина по инерция, защото само формално отговаря на 
една обща представа за символиката на Огъня, без да държи 
сметка за конкретните є употреби и значения в Иван-
Цаневата поезия.
Първо, Огънят (или Пламъкът) едва ли е сред „обичаните 
образи“ на Цанев. Най-малкото защото освен в 
едноименното стихотворение той трудно може да 
бъде открит в друг Иван-Цанев лирически текст. Да, 
появява се в ролята на цвят в „Мелодия от есента“ – 
като „съюз на огнено и златно“, но нищо повече. И второ, 
общофилософските възгледи за Огъня като символ на 
движение, пречистване и преобразяване, конкретизирани по 
хераклитовски, че всичко произлиза от класическия елемент 
огън, който стои в основата на подвижността и промяната, 
няма как да се използват наготово при разбирането на Иван-
Цаневия образ на Огъня. Няма да ни помогне и повтарянето 
на тезата, че неговата поезия се отличава с динамика, 
преливания и подвижност на лирическия свят, които пък 
пряко ни отвеждат към огненото начало.
Огънят при Иван Цанев е съвсем различен и това е 
поредното доказателство за обратите, които почеркът му 
извършва с уж стабилната образната система на поезията 
през ХХ век и особено с любимите на соцреалистическите 
автори образи и категории. Нека само очертаем огнената 
традиция, спрямо която „тихият лирик“ позиционира 
своето подобно стихотворение.
Казват, че „Прикованият Прометей“ на Есхил е любима 
пиеса на Карл Маркс, а през 30-те години Луначарски задава 
част от параметрите на социалистическия реализъм 
през тълкуване на образа на Прометей, дарил на хората 

2 Вж. текста от 1991 г. Дървото, водопадът, пламъкът в: 
Игов, Светлозар. Поезията на Иван Цанев. Четири статии. 
Стигмати. С., 2001, с. 18, с. 24–25.

огъня3. Същият Луначарски вижда в композицията на 
Скрябин „Прометей, поема за огъня“ (1911) „пророчество 
за световната социалистическа революция“4. В българската 
поезия – от революционните стихове на Смирненски 
„Руския Прометей“ и „Москва“ („Москва, Москва!/ Ти ярко 
пак пламтиш, ти пак туптиш!/ Ти пак си огнено сърце...“) 
до интернационалните заклинания на Любомир Левчев в 
„Поздрав към огъня“ – пожарите не спират: изпепеляват 
миналото, за да го пречистят и да отворят място за 
комунистическата утопия. Александър Рапопорт дефинира 
митологическия субстрат на съветското художествено 
въображение, където се фаворизират „сухите, горещи 
и огнени образи“ и където „епитетите „пламенен“, 
„горещ“, изразяват витална привързаност към огъня, 
докато плесента, влагата и т.н. са еднозначни със злото и 
несъвършенството, те, тъй да се каже, са с „подмокрена 
репутация“5. Дори екзотичният синкретизъм между 
комунистическа идеология и източно учение (Агни йога) във 
фигурата на Людмила Живкова, обобщен в предсмърното 
послание „Мислете за мене като за огън“6, свидетелства 
за ключовото значание на този образ. Няма съмнение, че в 
образната система на социалистическия реализъм, а може 
би изобщо в официалната словесност между 60-те и 80-те 
години на ХХ век в НРБ Огънят е на специална почит – от 
факел на прогреса през обновителен пожар до незаличим 
завет във времето и вестител на бъдещето.
В такава публична идейно-езикова ситуация Иван Цанев 
създава „Огънят“. Стихотворението е написано във 
второ лице единствено число – всъщност е личен разговор, 
наистина проведен насаме с огъня. Лирическият Аз сякаш се 
е спрял за малко при него, може би за да се сгрее и да поговори 
с някого, преди да поеме по своя път. Огънят е оприличен на 
„дърво сияйно“ – „със сини корени в земята и алено стебло 
в небето“ – алегория на свързващото звено между долу и 
горе, вертикализирана метафора на всемирното единство, 
но и на трептящото, леко подвижно и все пак траещо и 
търпеливо битие. Както и другаде у Иван Цанев, няма 
прекъсване, зев, заличаване или непреодолима граница, а 
продължение и приемственост. Пламъкът не е помитаща 
стихия, а знак за свързване и цялост на битието. Това се 
подкрепя от три диалектически формули: „умираш, ала не 
знаеш смърт какво е“; „пламъче невръстно, дете“, а вече 
баща; огънят прилича на „любовен порив със златно връхче 
от омраза“. Амбивалентните образи взаимно гарантират 
равновесието на съществуването, сложното сплитане на 
противоположностите, успокоени в съзнанието за кратката 
вечност на нещата от живота.
В текста са хвърлени искрящи семенца, от които нищо не 
израства, защото са засети в „браздите на небитието“ 
– изчезват невидими в безполезната красота на усилието 
да създаваш и все пак да настояваш да създаваш. Защото – 
какво всъщност прави огънят?

По-пъргав и от мисъл, пърхаш. Под палещата ти плесница 
как сенките и страховете разбягват се във надпревара!
Ти пазва печени картофи си за войнишките дечица 
и пръв приятел – за хлебаря.

Огънят на Иван Цанев не изпепелява, за да даде ново 
начало, не осветява бъдещето на човечеството и прочее 
соцреалистически видения, а разпръсква страха и служи 
за изпичане на хляб – все мирни, спокойни, едни и същи 
всекидневни предназначения. И докато за войниците 
вероятно е важен с опустошителната си убийствена 
сила да заличава врага (това обаче не е коментирано в 
стихотворението!), то смисълът му в живота на техните 
деца е нещо съвсем насъщно – да ги нахрани. 
В края на текста Иван Цанев предлага още един 
диалектически парадокс:

Ще се погрея на дъха ти и просветлен ще си отида.
Довиждане! Помни момчето, което днес си няма нищо, 
ала потрябва ли му къща, от въглени ще я иззида 
и ще я нарече огнище.

Какво може да направи момчето? Да иззида дом от въглени, 
т.е. от вече изгорели неща. Възможно ли е да се живее в 
такава къща? Да, щом е в поезията на Иван Цанев – това е 
напълно възможно. Защото този дом от въглени означава нов 
градеж върху минали присъствия. Огнището помни своите 
вчерашни въглени и се самоизгражда чрез тях; то е отново 
символ на приемственост и устояване. Разбира се, неговият 
образ представлява и ясна ретросимволизация на домашното 
пространство, но в случая то е извисено в перспективата на 
продължаващото битие, което не е прекъснало връзката си с 
миналото. В сравнение с огъня на соцреалистите  Огънят на 
Иван Цанев е от друг ред – щадящ първоелемент, от който 
може да се построи къща, в която да заживеят хора, които 
днес си нямат нищо. Огънят на паметта и съзиданието.

3 Вж. Луначарски, Анатолий. Социалистическият реализъм – В: 
Луначарски, Анатолий. За литературата, С., 1976, с. 276–277.
4 Вж. Батаклиев, Георги. Антична митология. Изток-Запад. С., 
2011, с. 8.
5 Рапопорт, Александър. Митологическият субстрат на 
съветското художествено въображение – Литературен 
вестник, бр. 26, 5.08.1991.
6 Вж. Мислете за мене като за огън. Книга за Людмила Живкова. 
Народна младеж. С., 1982, 
както и Балев,  Милко. Огънят не свети 
за себе си. Партиздат. С., 1986.

от стр. 9

Иван Цанев
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Велислава Донева, Мира Душкова

на 28 май 2015 г. от 19.00 часа в Клуба на дейците 
на култура – русе се провежда среща с Иван Цанев 
по повод издаването на стихосбирката му „ранни 

стихотворения“ с текстове, писани в русе в периода 
1960-1967 година. модератор на представянето е 

пламен Дойнов. тук предлагаме запис от срещата; 
текстът се публикува със съкращения. В разговора 

има отпратки към лекцията на п. Дойнов, изнесена 
по-рано в аула 1 на русенския университет по покана на 
Катедрата по български език, литература и изкуство. 

Изложението е фокусирано върху съдбата на брошурата 
„поетическо вероизповедание“ и върху случая с 

литературното четене на „сърдитите млади поети“ 
от русе (Веселин тачев, Георги черняков, Димитър 

Горсов, Димитър Вятовски, Димитър Бобев, Здравко 
Кисьов, Иван Цанев, Йордан Георгиев, тодор Копаранов 

и Христо Владимиров), проведено в същата аула 1 на 
тогавашния ВИмеСС на 1 декември 1962 г.1

Говори Иван Цанев:
Добър вечер! Събирам сили да ви кажа „добър вечер“ и 
следващите думи са да ви помоля за разбиране, за милост 
и за снизхождение. Днес се изморих много. Особено в 
университета, беше емоционално изтощение за мен 
едно кратко участие, така че може би няма да видите в 
цялост този „юнак на поезията“, който Пламен Дойнов 
ви представя. Да ви кажа, на всеки му е приятно да чуе 
думи на одобрение, на признание. Аз съм благодарен на 
Пламен за софийската премиера – много от тези неща, 
които говори, ги чувам за първи път. Естествено, че много 
съм му благодарен, но аз мога да ги приема само като си 
представя, че той говори за друг човек, а не за мен. Не мога 
да повярвам, че съм такъв. Имам приятел, но не е между 
живите, който се доближава до този образ, който Пламен 
нарисува тази вечер – той се нарича Веселин Тачев.
Не че го искам, но може би това ми е последно, прощално 
гостуване в Русе и знаменателното е, че то става по повод 
на стихове, писани в най-ранната ми младост. Кръгът се 
затваря!
Тази книга нямаше да я има, ако Пламен не беше замислил 
поредицата2. Но нямаше да я има въобще, ако не се беше 
възкресил този сюжет с „Поетическо вероизповедание“ и 
самиздатските книги на Веселин Тачев. В подготовката 
участваха и други – трябва да благодаря сега и на Мая 
Ангелова, Пламен Пенев, Нели Пигулева и Руси Русев3. Но 
разбира се, не би било възможно, ако Веско не беше направил 
тези книги през 1964 г. – една от най-кошмарните години за 
него, може би само 1991-ва е била по-страшна. Тази негова 
готовност, тази негова способност на алтруистични 
жестове към своите колеги, към своите пишещи братя, да 
направи издание, е нещо, за което тогава още не сме имали 
нито възможност, нито представа, нито перспектива 
въобще да издаваме книги. А неговата книга беше отречена 
от критиката.4 От негова страна това е такъв жест, 
такава саможертва! А за един човек с много ярко, много 
силно творческо самосъзнание се предполага известен 
здравословен егоизъм. Тази саможертва беше способен само 
той да направи и сега – половин век по-късно, тя получи 
своето възмездие, тя получи своята отплата.
Ще бъда много щастлив, ако тази вечер говорим повече за 
Веселин Тачев и за неговите предстоящи издания, които аз 
подготвям. Стойчо Гецов, нашият приятел, е подготвил 
около 120 страници със спомени5 – много проницателни 
и много достоверни неща. Веско е имал в лицето на 
Стойчо Гецов и на Наско [Атанас] Костов много близки 
душеприказчици, хора, с които е споделял и литературни, 
и творчески, и здравословни, дори и семейни проблеми. Тези 
разговори, тези отношения са намерили израз в книгата. 
Прекрасна книга! Много ще се радвам, ако тази вечер 
възникне някакво решение да бъде издадена до февруари 
следващата година, когато се навършват 75 години от 
рождението на Веселин.

1 Поетическо вероизповедание. Русе, издание на Клуба на 
културните дейци и на Литературния кабинет в Русе, 1962.
2 Има се предвид Колекция „Неиздадените“. Стихосбирката 
„Ранни стихотворения. 1960–1967“ на Иван Цанев е книга втора 
от поредицата.
3 Иван Цанев вероятно има предвид следните издания: „Памет 
за поета. Веселин Тачев – поетът и приятелят“. Съст. Н. 
Пигулева и Р. Русев. Ред. Н. Пигулева. Русе; Парнас, 2012; Тачев, 
В., Йорд. Трендафилов, И. Цанев, Здр. Кисьов, Д. Вятовски, Д. 
Горсов, М. Соколова, Вл. Попов. Самиздат 1963–1966. Съст. П. 
Дойнов, М. Ангелова. София: Кралица Маб, Департамент „Нова 
българистика“ на НБУ, 2016; Тачев, В. 40 капки черна кръв 1963. 
Съст. П. Дойнов. София: Кралица Маб, Департамент „Нова 
българистика“ на НБУ, 2016; Пенев, П. Два тома за Иван Цанев. 
Русе: Лени Ан, 2014.
4 Става дума за книгата „Стихове“ (1964) на Веселин Тачев.
5 Гецов, Ст. Веселин Тачев отблизо и отдалеч. Ред. Ат. Костов. 
Русе: Авангард принт, 2016.

Иван Цанев: Кръгът се затваря
репортаж от русе, 28 май 2015 г.

Специално за моята книга може би по-късно, ако ми 
задавате въпроси, мога нещо да отговарям. Но след 
това, което каза Пламен – издържано реторически и 
съдържателно слово, какво да кажа аз? Мога да разваля 
впечатлението. Така че, пак казвам, очаквам да бъдете по-
снизходителни към мен, към моето физическо състояние, и 
към моята способност да говоря като „тих поет“.

[Иван Цанев чете стихотворението „Паметна плоча“.]

„Паметна плоча“ е писано буквално 10 години след 
„Поетическо вероизповедание“ през 1972 г., но мисля, че 
кореспондира точно с предишната епоха: А стъпките 
случайни и неволните движения на  делника / тъй често пред 
очите ни се вкаменяват / в последни и трагични жестове. 
Такъв трагичен беше и последният самоубийствен скок на 
Веско в неизвестното навръх Коледа 1991 г.
[…]
Най-напред в Русе живях на ул. „Панайот Волов“ срещу 
т.нар. Симова мелница. През 58-ма и 59-а година живях 
на ул. „Драган Цанков“ срещу гимназия „Баба Тонка“… Аз 
просто стоях затворен вкъщи и четях книги – млад съм 
аз, но младост не помня. Когато се уволних [от казармата, 
зимата на 1962], отидох на село, станах редактор6 и 
трябваше да идвам в Русе, за да може да преспивам. Моят 
„хотел“ беше на отсрещния вход – квартирата на Димитър 
Вятовски. Винаги беше отворено за мен, как ме издържаха 
тия хора, не знам. На Вятовски съм му се отблагодарил 
само посмъртно с едно стихотворение...
[…]
Снощи, когато се разхождахме с Мая Ангелова, за да си 
припомня пътя към Клуба на културните дейци, минахме 
покрай бившия ресторант „Севастопол“ – големия шлагер 
на архитектурата и на хотелиерството. Ресторантът 
беше току-що открит и там с нашите приятели се 
събирахме от време на време. Имахме шанс да видим там 
някои от софийските знаменитости – например Васил 
Попов. Даже Веселин има текст за Васил Попов7. Той 
много общуваше с него. Гледам, че сега е някаква руина, 
но тогава беше работещ ресторант, а на горния етаж 
беше временно Клубът, преди да се преместим тук. Пак е 
свързано с Веселин Тачев… Аз не знам… това ми е някаква 
обсесия. Той още нямаше квартира, още не се беше нанесъл 
в Щръклево и Черняков му уреди да поживее известно 
време там [в Клуба]. Обаче... Долу ресторантът работеше 
усилено и имаше страхотна музика. Тогава още чалгата 
не беше на мода, но да кажем, джазът и рокът бяха. Но 
музиката звучеше много силно и Веско вика: „Не мога да 
мигна, какво става, не мога да пиша изобщо, не мога да 
се концентрирам... тия направо ме побъркват долу!“. И 
аз реших да напиша едно стихотворение, което се казва 
„Епизод“: Млъква оркестърът. / Къс антракт. / Почват 
отново / след кратко затишие. / Крясва някакъв рошав 
чудак: / „По дяволите, / не мога да пиша!
И сега – още едно стихотворение, посветено на Веско, 
което не бих казал, че е лирично, а просто една закачка. През 
първите месеци на пребиваването ми в София бях изживял 
някакъв културен шок при новата обстановка и за да дам 
някаква представа на Веско за моите преживявания, му 
съчиних някаква строфка, не е според мен стихотворение. 
Веселин го е чел после на Христо Минков – Шимо8, по-
възрастните от вас може би го помнят. Той е казал: „Да, 
много хубава злоба, изящно вчесана“: В сърцето на София 
победоносно влизам / с мръсно бельо, но пречистен и нов, / 
завещал русенския си песимизъм / на Веско Тачев и Здравко 
Кисьов („София, София, хей!“).
[…]

6 Иван Цанев е редактор на многотиражката на ТКЗС на 
селата Копривец, Дряновец, Бистренци и Бойка (сега – с. Лом 
Черковна) до лятото на 1963 г.
7 Вж. Спасявайки храма – В: Тачев, В. Синята сфера. Съст. Ив. 
Цанев. София: Стигмати, 2016.
8 Христо Минков – Шимо – част от русенското литературно 
общество, поет, работил като кантарджия в русенския 
консервен комбинат „Дунавия“.

[Пламен Дойнов чете „Приказка за живота“ – стихотворение, 
рецитирано от Иван Цанев на четенето в Аулата на ВИММЕСС, 
публикувано в „Поетическо вероизповедание“.]
 
…Мога само в ироничен план да говоря за себе си. А ето 
сега една много по-късна „Приказка за живота“, където има 
пренастройване на лирата: „Нова приказка за живота“ (Ако 
беше бъдещето ябълка…).
[…]
Пламене, тази вечер като интерпретатор и като 
рецитатор ме замести много. Ти направи вечерта. Сега, 
за да оправдая своето присъствие, ще отговоря на вашите 
въпроси.
Относно „сърдитите млади хора“ от Великобритания. Днес 
в университета Пламен изнесе цяла беседа за този сюжет. 
Мога да добавя само, че не се чувствам главен участник 
в този сборник, в това предприятие. Георги Черняков, 
който беше секретар на Клуба на културните дейци, и 
Здравко Кисьов, който беше най-възрастният измежду нас 
и най-изявеният поет тогава в Русе, замислят сборника и 
Здравко пише начални думи. Те са някакъв български отглас 
за  драматурзите и за [пиесата] „Обърни се с гняв назад“. 
По-големите, по-образованите и по-ерудираните хора като 
Цветан Стоянов бяха чели. Аз нещо не бях наясно. Нямам 
нито заслуга за тия изявления там, пък още по-малко съм 
взел участие в писането на „покаянието“9. Имах късмет, 
че моето стихотворение  [„Приказка за живота“] го 
забелязаха някои хора. Не искам да си пиша заслуги. Дълги 
години съм избягвал да включвам този сюжет в някакъв 
автобиографичен план. Споменът за онзи доклад беше 
много, много силен и по-скоро като някакъв позорен акт10. 
Нямам представа как се чувстват жените при опит за 
изнасилване, но нещо подобно стана при нас. Просто тия 
квалификации са някакви позорища – надпреварваха се от 
кукления театър, от други институции да се гаврят с 
нас, да се надсмиват, да слагат „точки“ пред партийното 
ръководство. Беше много унизително!11 Това не се изтрива 
лесно от паметта. Така че нямаше с какво да се гордеем 
и ако не беше възроден интересът към „Поетическо 
вероизповедание“ и основно към тези самиздатски книги на 
Веско, аз най-вероятно нямаше да предлагам на Пламен да 
преиздаваме тези стихотворения. Да си призная, най-вече 
ме поблазни мисълта да си видя ученическите рисунки.
[…]
Днес няколко пъти ми се случва да говоря за мъртвите. 
Веселин беше такъв човек, че и приживе, и посмъртно той 
напълно покрива стоическата норма. Всъщност краят му 
беше трагически, но той е един пример – няма добра дума за 
него да дойде незаслужена. Не съм срещал по-нормален, по-
уравновесен човек – всичко, което може да се каже за най-
доброто в човешкия род. 
Живял съм доста между литератори – и тук, и в София 
– не съм срещал друг такъв човек. Познавам хора с много 
по-голямо самочувствие или с по-голяма ерудиция, но такъв 
като Веселин не съм срещал. За мен това е най-значимият 
литератор, който съм имал в живота си. Разликата ни е 
само 10 месеца, но за мен той беше Учителят.

9 Вж. в. „Народна младеж“ от 6 май 1963 г.
10 Докладът е със заглавие: „Комунистическата идейност – 
висш принцип на нашата литература и изкуство“, публикуван 
в „Дунавска правда“ (Русе), орган на ОК на БКП. Вж. Пигулева, 
Н. „Сърдитите млади поети“ в Русе – птиците, които 
объркаха декември с началото на пролетта. – В: Поетическо 
вероизповедание. Фототипно издание. Русе, 2012, с. 24. 
11 „През юни същата година [1963] на традиционния Русенски 
карнавал, в който участва целият град – и в дефилето, и като 
зрители, млади работници от Локомотивно-вагонния завод 
„изобразяват“ „сърдитите млади поети“. Здравко Кисьов си 
спомня: „Някой явно беше подхвърлил на ЛВЗ идеята да се 
изгаврят със „сърдитите поети“. И ето, в дефилето се появи 
ниска платформа, на нея две-три момчета седят с вдигнати 
крака, обути в обувки с дебели подметки, седят и си смучат от 
пръстите и пишат… Пред тях бяха сложени големи плакати с 
цитати от нашите стихове. А те седят и пишат изсмукани 
от пръстите стихове…“ – Вж. Пигулева, Н. „Сърдитите млади 
поети“ в Русе – птиците, които объркаха декември с началото 
на пролетта. – В: Поетическо вероизповедание. Фототипно 
издание. Русе, 2012, с. 32. 

Владислав Атанасов 
и Иван Цанев след 
срещата в Клуба на 
културните дейци в 
Русе. 28 май 2015 г.
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Гергина Кръстева

В своето „Автопредговаряне“ към лирическата 
автоантология „Дърво на хълма“ от 2001 г. (изд. „Слово“) 
Иван Цанев е написал: „До края на 2001 би трябвало да се 
появи Археологически разкопки (подбрани стихотворения 
в превод на чужди езици). Що се отнася до още 
неиздадените Посвещения и епитафии, почти половината 
от тях помествам в тази книга.“
Точно след 20 години лирическата автоантология 
„Археологически разкопки“ („Жанет 45“) вече е факт. 
Видно е, че тя не отговаря точно на заявените през 
2001 г. намерения, защото тази сегашна антологична 
лирическа книга носи щедро, но друго подзаглавие – 
„Късчета от счупена поема. Преизбрани стихотворения. 
Подбор от недоизреченото. „Посветени сонети“. Да 
променя концепцията в наредбата на ръкописното 
съдържание в никакъв случай не е изненадващо за този 
поет. И все пак – дали пък назованото някога като превод 
на чужди езици не е тъкмо това, което имаме днес? 
Вероятно не би било странно и да се усъмним (с усмивка) 
дали пък неволна техническа/редакторска грешка не е 
изписала някога „0“ вместо „2“ в годината, обещана за 
раждането на „Археологически разкопки“. И дали тогава, 
през 2001 г., поетът всъщност не е предрекъл съвсем 
точно явяването є – през 2021 година.
А именно с припомнянето на някогашната антологична 
книга „Дърво на хълма“, начева „Археологически 
разкопки“, защото още първите є страници представят 
„Късчета от счупена поема“ във вида, в който тези 
късчета са познати от „Седмодневник на поета (седем 
късчета от счупена поема)“ в изданието от 2001. 
Което пък унаследява (но само) заглавието си още 
от „Седмоднев“ (1987). Оттам насетне в сърцето на 
новата автоантология са поставени текстове от 
цикъла „Подбор от недоизреченото“, последвани от 
цикъла „Посветени сонети“ – с кодовете на предишна 
памет за литературни и човешки родства, но и с (не)
изненадващо нови движения върху цялостния релеф – 
както на всяка сонетна гравюра, така и в съдържанието 
на общия списък. Тъкмо „Подбор от недоизреченото“ 
обаче ми се привижда като антологично средоточие, но 
не единствено заради мястото, което му е отредено 
в композиционния модел. Вероятно и този цикъл ще 
изкушава тепърва литературните изследователи 
да доловят новите светлосенки в променливото, 
но устойчиво и устояващо Иван-Цанево лице – с уж 
позната, но и изненадваща острота сред деликатния 
ритъм на тези редове,  с доведеното този път почти 
до предел метасамосъзнание, метапроникновение в 
персоналната творческа територия. Да се вслушаме, 
за да чуем отново: „Докато самозванците се дуят, 
роденият свирец не пада духом – надува си, но без да 

Михаил Неделчев

Вече няколко десетилетия, литературоведската общност 
– критици и литературни историци, както и по-млади 
събратя-поети и писатели, се опитват да решат тази 
загадка: защо Иван Цанев непрекъснато пренаписва своите 
стихотворения, защо ги преподрежда, защо ги смесва 
с нововъзникващи текстове, които отдавна е обеща/
ва/л? Защо например беше казал, в краткия си предговор 
към книгата „33 стихотворения“ (2015), защо поетът бе 
настоявал, че занапред тези смятани за най-добри негови 
творби няма да бъдат помествани в различните варианти 
на неговото избрано („това са стихотворенията, 
които (с две изключения) няма да бъдат включени в още 
незавършените книги „Русенски албум“, „Посвещения 
и епитафии“ и „Недоизречения“). Което, разбира се, не 
означаваше, че всичко ще се случи точно така.
Струва ми се, новоявилата се книга „Археологически 
разкопки. Късчета от счупена поема. Преизбрани 
стихотворения. Подбор от недоизреченото. Посветени 
сонети“ ни дава достатъчно аргументи, за да твърдим 
с по-голяма увереност: всичко това с пренаписването 
и преподреждането се основава върху самата уникална 
ДИАЛОГИЧЕСКА ОТВОРЕНОСТ НА НЕГОВАТА 
ПОЕЗИЯ. Това е непрекъснато разширяващо своите 
територии творчество, където всички текстове се 
сговарят едни с други – включително и между различните 
варианти на едно и също стихотворение.
Текстовете жадуват своята диалогическа отвореност, 
искат да си говорят; самото несекващо преподреждане, 
динамиката на разнородното поместване в пределите на 
отделната книга също е елемент на тази основополагаща 
същност. Нещо повече, знаем, че всичко това се 
подкрепя/усилва от множеството паратекстове – 
авторски предговори, бележки, приписки, мемоарни 
фрагменти. И особено от ПОСВЕЩЕНИЯТА! (Помним, 
още в „Дърво на хълма“ от 2001 г. стоеше голям цикъл 
„Междустишия за посветни“ с прозаични фрагменти 
на протегната ръка и отправеното приятелско 

послание. Този цикъл се открива дори с един лично за мен 
предназначен текст, на който под името ми е сложено 
в скоби не особено ласкателното: („и дано ме разбере“). 
А голямата книга „МЕЖДУ ДВА РАЗГОВОРА С И. Ц. 
Разговори и отзиви, слова и посвещения“ (Стигмати, 
2017, 400 стр.), включваща дори и множество 
скици, шаржове, рисунки, ни представи истинската 
грандиозност на Иван-Цаневото диалогическо поле. 
Тук видяхме как е мислена и преживявана словесната 
вселена на околните, как са усещани мотиви и отделни 
образи в чужди стихотворения, осъществяващи някаква 
близост със собствените на Поета творби; разкриха ни 
се сюжетите от този красив и толерантен живот на 
взаимност и съпричастност не само в/за литературата.
Ако четем внимателно и класическите стихотворения 
на Иван Цанев, ще видим как зреят мотивите на 
диалогическата отвореност. Например ето в тези 
стихове от антологическото „Паметна плоча“:

Тъй умна и презрителна насмешка по лицата ни играе,
когато гледаме как юношата вдъхновен заеква.
Говори той неща неопитни и резки, но достойни
да преминат от уста в уста. Ала колцина
го слушат вдълбочено... и с любов?...

И още, силното и яростно самопризнание от финала на 
„Послеслов за глухи“:

Преди да е ръждясал катинарът на устата,
преди от дългите мълчания да онемея,
аз трябва мъката да доизплача без остатък
(ако не искам кучета да ми я доизпеят).

Естествено, умните и чувствителни критици отдавна 
са забелязали и посочили тази фундаментална особеност 
на правената от Иван Цанев литература. В статията 
си от 1991 г. „Дървото, водопадът, камъкът“ проф. 
Светлозар Игов пише: „Вече тридесет години Иван Цанев 
е един важен преход, инстанция на приемствеността 
в българската поезия и инстанция на един неунищожим 

духовен процес, в който Нещата от живота стават 
Неща на духа, стават поезия“. А Юлиан Жилиев прибавя: 
„Днес Иван Цанев не е „тих“ лирик, нито по далчевски 
мълчалив в своите поетически фрагменти. Той озвучава 
междустишията на творческата си съдба и всеки негов 
жест проблясва до ъглите на литературния живот със 
светлината на цялостното му присъствие, което само 
по себе си е една голяма ненаписана творба, откъслеци 
от чието начало ще открием в стихове и посвещения 
на известни и по-малко познати на читателите 
съвременници по перо“. 
В стремежите си да привлече към собствените си 
творчески светове чужди, но родствени в някаква 
степен текстове, Иван Цанев превръща чисто 
графически подбрани фрагменти от критици и писатели в 
стихотворни редове с обособени даже – примерно –  
осемстишия (в книгата „Между два разговора...“ той 
прави собственоръчно и с такава операция става 
стихотворение писаното от Валери Стефанов, Румяна 
Узунова, Светлозар Игов, Пламен Дойнов, Борис Христов, 
Юлиан Жилиев...). Към пре-озаглавеното стихотворение 
на Марин Колев „Иванови самопризнания“ поетът си е 
позволил да сложи следната бележка под линия: „Марин 
ми е посветил стихотворение, озаглавено „Острица“ и 
написано от първо лице ед. число – което би трябвало 
да означава, че е моя изповед. За да му придам по-
голяма достоверност, аз го пренаписах по своему. 
Прощавай, авторе! – И. Ц.“. Но макар и пренаписано, 
стихотворението не е съвсем и окончателно присвоено, 
то си остава подписано от Марин Колев. И такива 
примери могат да бъдат извлечени от тази съвсем 
своеобразна антология десетки и десетки...
В новоявената книга „Археологическки разкопки“ са 
поместени освен цикъла „Преизбрани стихотворения“ 
и прекомпозираните и допълнени „Късчета от счупена 
поема“, „Подбор от недоизреченото“ и „Посветени 
сонети“. Но това съвсем не е финалът на нашия несекващ 
диалог с Поета. Той продължава.
Благодарм ти за тези вечна готовност за творчески 
разговор, Иване!

се надува. Естествено, щом има въздух в дробовете 
и копнеж в душата“, „…и колкото и да слухти 
литературоведчикът, до днес не е разчел съставките 
на тишината“,  „Господи, смили се над страхливите 
душички, дето се спотайват чак в петите – отучи 
ги от пълзене, гордата походка им върни!“, „Толкова 
охолни недоволнички и мамини бунтари се боричкаха 
системно със системата, която ги отхрани, охранявайки 
подполната им младост (от ненаши съидейници)“, 
„О, през която и епоха да живее моралистът, според 
него нравите са все в упадък!“, „Чистофайнико, защо 
не запуши ушите си, докато слушаше откровенията 
на мръсника?“. Подразбираща се е уговорката за 
извеждането на тези късчета от контекстите им. 
Но тези 22 фрагмента в цикъла от новата антология, 
цялата им динамична, актуализирана в днешен контекст 
алегорико-метафорична плътност, мощният ресурс 
за разчитане, който излъчват и най-вече – етическата 
стабилност, върху която са изградени и която тук 
ми се струва повече от всякога, повече от където и 
да било по страниците на неговите лирически книги 
– убедено, настояващо авторефлексивна, могат 
неочаквано да ни стреснат с едно, макар и очевидно, 
но все пак стъписващо просветление. То е свързано 
с десетилетните нагласи към тази поезия, които с 
основание представят уникалността є и през нейната 
съзнателно поддържана от автора неокончателност, 
не(до)постигнатост, поезия, несекващо преработвана, 
шлифована всеки път преди да се вмести – винаги 
отново временно – в някаква финална гравьорна отливка 
на самата себе си. Това е така и можем да го видим и 
тук – в новата автоантологична версия в на лириката 
му, прибрана измежду кориците на „Археологически 

разкопки“ (още една сладостна 
болка за литературните историци, 
особено за онези сред тях, за които 
е особено важно да проходят 
текстологичните синусоиди в 
движението на едно творчество). 
Но заедно с това епицентърното 
полагане на „Подбор от 
недоизреченото“ – и с отчетливия 
реторически ход на озаглавяването 
му – оголва пред очите ни 
непоколебимо здравата нишка, 
онова устойчиво на заплашителни 
и далеч не само идеологически 
разлюлявания ядро – през всичките 
тези десетилетия. По ясния днес 
отпечатък на това недоизречено 
можем да ре/конструираме цялата 
генеалогия на нередактирания 
и винаги завършен в своите 
основания етическия дух на 
този поет и на тази поезия. За 
да установим, че тя, въпреки 

привидната колебливост на всички преработващи и 
пренаписващи процедури, съвсем неколебливо изрича, 
че винаги е изричала, дори когато изглежда иначе. Дори 
когато измежду стиховете є светят недоизречения. 
И дори когато ни мами да влезем в съвсем осъзната 
илюзорна роля на притежаващи временна читателска 
власт над стиховете и се самозалъгваме, самодоволно 
при това (както каза още преди години проф. Михаил 
Неделчев), че е възможно да постигнем тази поезия в 
целостта є.
От много дълги години насам отглеждам убедеността 
си, че фрагменти или дори цели творби от Иван-
Цаневата поезия носят молитвена сила. Най-първо 
се роди това усещане с емблематичната му творба 
„Дърво на хълма“ и нищо през годините не разколеба 
способността на слуха ми да чува това стихотворение 
именно като своеобразен посредник между светове – 
през тайнството на молитвения ритуал. Който дори и 
за не съвсем посветения винаги е и опит да превъзмогне 
кръговете на гняв и болка, безверия и слабости, да намери 
своята реч, своите думи в чуждия, т.е. непознат език, 
с който да разговаря и с онова дърво –  на хълма, някъде, 
далече… И поезията на Иван Цанев прави възможен 
този превод. Сред тъмните пластове на свечеряването 
просветляващо блестят бавните и дълголетни нейни 
археологически разкопки. Да следваш отблясъците є – с 
поглед възхитен, завързан със светла 
нишка за думите, откриващи се из 
нейните пластове – е спасителна и 
вечна археология. 
Археология на изричането. 

Диалозите на поета

археология на изричането

Иван Цанев и Веселин Тачев
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(един студентски сборник от 1965 г.)1

Пламен Антов

Когато анализира езика на младата, университетска 
поезия в края на 80-те години, критикът Христо 
Трендафилов прави между другото следното наблюдение: 

Организираната колективност на „университетската 
поезия“ води до унификация на индивидуалните 
почерци, до повишена степен на топика. Тя личи не 
само в общите образи и технологията на тяхното 
възпроизвеждане и вариране, но и в композиционна 
подредба на стихосбирките (особено дебютните). 
В една средно-статистическа първа стихосбирка 
ще видим непременно няколко творби (или цикъл) с 
библейска (респективно митологическа) проблематика, 
няколко космически с основен мотив прераждането 
и въобще мястото на човека в универсума, няколко 
гражданско-патриотични стихотворения, посветени 
обикновено на Ботев и Левски. Заедно с това ще 
срещнем често дремещи в маранята старци, както и 
влакове, коне и щурци. Ако още погледнем по-детайлно 
ще посочим истинска азбука от устойчиви вече думи 
и изрази, които са породени от маниерния стремеж 
към философско-психологическа дълбочина – „време“, 
„пространство“, „самота“, „цигари“, „кафе“, „ангели“, 
„господи“...2

Всъщност тази азбука е изработена повече от две 
десетилетия по-рано – около средата на 60-те – с 
всичките си основни белези. И това личи с особена 
категоричност в езика на тогавашната млада/
университетска поезия – кълновете на една поетическа 
образност, която малко след това ще бъде определена 
като „тиха“. А четвъртвековната филиация е пряка и 
условно персонифицирана чрез две основни, носещи фигури 
– Борис Христов и Иван Цанев (това отбелязва и Хр. 
Трендафилов, определяйки тъкмо тях като „главните 
генериращи модели“ за речника на младата поезия от края 
на 80-те).
Ще се опитам да откроя някои от основните елементи, 
изграждащи езика на тихата лирика (структурни 
тематично-проблемни ядра, езикови в строго 
техническия смисъл на понятието), като ще използвам 
един може би нестандартен, но достатъчно ефективен 
способ. Ще ги извлека не от „високите“ пластове на 
направлението, не от поезията на класическите му 
представители и не от етапа на неговата зрялост. А 
точно обратното – от един ранен студентски сборник, 
издаден през 1965 година (важна не само заради своята 
календарна средищност за десетилетието). А именно: 
„Искри. Литературен сборник“, София, 240 страници, 
издание на Факултета по славянски филологии на СУ 
„Климент Охридски“ (редакционна колегия: Симеон 
Русакиев, Георги Германов, Иван Попиванов, Михаил 
Василев). Както е пояснено в краткия „Вместо 
предговор“ от проф. С. Русакиев, сборникът излиза 
в чест на студентския празник 8 декември, вече за 
втори път (първият е от 1962 г.), утвърждавайки се 
„като периодично издание, в което намират място 
художествени творби на млади поети и белетристи 
– студенти в Софийския университет“ (с. 5). 
Композиционно той се състои от два дяла – „Стихове“ 
и „Разкази“, с лек превес на втория в обема (съответно 
89 и 129 страници), като всеки от тях по обичайната 
практика завършва с необособен хумористично-
сатиричен акцент.
Именно в тези по-ниски пластове цялата схематика на 
езика е откроена с особена отчетливост, с всичките 
си структуриращи компоненти. (Бих казал – дори 
с отчетливостта на една спонтанна, несъзнавана 
автопародийност.)

Поетическият дял на сборника включва 33 имена, 
като всеки автор е представен с между едно и четири 
стихотворения (с едно изключение: Георги  Македонов, 
представен с пет3). Сборникът се открива с Иван Цанев, 
който по това време е на 24 години, студент по руска 
филология и съвсем наскоро се е утвърдил като една от 
физиономичните фигури на поколението. След като преди 
две години е получил награда на в. „Студентска трибуна“, 
1 Откъс от по-голямо изследване.
2 Трендафилов, Хр. Проблеми на „университетската поезия“. – 
Септември, № 1, 1990, с. 214–215; също и в: Трендафилов, Хр. 
Младата поезия 1975–1989. Шумен: ИК Антос, б. г. [1996 ?], с. 
103–104.
3 Изключението е специален жест към току-що починалия поет 
(1937–1965).

той току-що е спечелил 
конкурс на в. „Пулс“ 
(по това време все още 
притурка на в. „Народна 
младеж“) за най-добро 
стихотворение на млад 
поет, което ще се окаже 
началото на официалното 
признание: оттук насетне 
младежки литературни 
издания като „Пулс“ и 
„Пламък“ ще разтворят 
щедро страниците си 
за негови творби.4 1965 
година изобщо е особено 
важна в развитието на 
младия поет, тя е прагова 
в търсене на собствения почерк, бележи същинския 
преход към зрелостта и към онзи тип поетика, който 
след време ще бъде разпознат от критиката като „тиха 
лирика“: тъкмо по това време, отбелязва Пламен Дойнов, 
„могат да се забележат ясните следи на обрата, който 
се случва безвъзвратно около 1965/1966 г. Обрат, който 
ще прояви образа на поетиката, чрез която разпознаваме 
Иван Цанев“5. Близкото вглеждане в студентския 
сборник „Искри“ ще  аргументира емпирично този 
поврат, ще разкрие самата механика на случването 
му. Но заедно с това ще прецизира и коригира едрите 
литературноисторически сюжети и периодизации.
Цанев присъства в сборника с три творби: „Пролетна 
вода“, „Вечер“ и „19 февруари вечерта, пред паметника 
на Левски“. И трите не само ще влязат в дебютната 
стихосбирка „Седмица“ три години по-късно, но 
ще се превърнат в част от класическото ядро на 
поетическото му наследство. (С оглед на по-късното 
пристрастяване на поета към авторедакторска работа 
е нужно да отбележим, че стихотворенията ще влязат 
в „Седмица“ в почти същия вид; с едно-единствено 
изключение, за което ще стане дума по-нататък.)
Трите творби сякаш са специално подбрани, за да 
маркират важни генеалогически ретросюжети, да 
завържат нишките с традицията. Да заявят предците и 
заедно с това, чрез пестеливи, ненатрапливи, но смислово 
значими отмествания и смяна на акценти да заявят 
собствена поетика, собствена лирическа физиономия. – 
Ще разгледам стихотворенията в поредността, в която 
те присъстват в сборника.

1. Начално в цикъла, а и за самия сборник, е „пролетна 
вода“ и това едва ли е случайно. Стихотворението не 
само ще се превърне в една от визитните картички на 
Цанев, заедно с „Едно дърво на хълма“6, но и на тихата 
лирика изобщо. Образът на пролетната вода е една от 
емблемите на тази поетика, а пастелната пластика на 
стихотворението го превръща в манифестна творба на 
направлението. 
Но всъщност стихотворението – едно от най-
иванцаневските и заедно с това едно от най-
физиономичните за тихата лирика изобщо – е построено 
като диалог с една мощна линия в традицията на 
модерната българска поезия: то не само не крие 
диалогичната си форма, но държи да я изтъкне чрез лесно 
разпознаваеми образи. Стихотворението нескрито 
използва и пресемантизира Багрянински кодове. 
Стихът „кой може вече да ги спре?“ пряко отпраща 
към „Как ще спреш ти мене – волната...“ от „Стихии“. 
Багрянински интонации звучат и в самата поанта на 
стихотворението: „Тя знае само, / че е млада, / че е най-
младата вода“ припомня галопиращото „аз съм млада, 
млада, млада“ от „Амазонка“, а близостта е уплътнена 
от общата ведрост на цялостната лирическа ситуация: 
пролет у Цанев, утрин у Багряна („Вее утринна прохлада 
/ в моето лице...“).
И в същото време тази образна близост само 
подчертава коренното различие в общото звучене – 
мощната витална стихийност на „вечната и святата“ 
е силно туширана, омекотена, миниатюризирана 
и в крайна сметка преобърната в собствената си 
противоположност – не като образ или порив, а като 
обща чувствителност. Багрянинската виталност е 
напълно съхранена и едновременно с това туширана; 
образните кодове са запазени, но преобърнати, 
преартикулирани в лирическата модалност на една 
коренно различна поетика, която се самополага 
в спектъра на „тихото“. Стихотворението е 
образцов пример за силно усложнения, диалектически 
начин, по който Иван Цанев, а чрез него и „тихият“ 
лиризъм в поезията на 60-те–70-те години, усвоява 

4 Вж. по-подробно за биографичния контекст около средата 
на 60-те в: Дойнов, Пл. Незавършеният, ранният Иван Цанев. 
– Послеслов към: Цанев, Ив. Ранни стихотворения 1960–1967. 
София: Кралица Маб, 2014, с. 114–115.
5 Пак там, с. 115.
6 Според наслова в „Седмица“; в други книги по-нататък то ще 
присъства под заглавията „Поетическо изкуство“ и „Дърво на 
хълма“.

поетическото наследство – едновременно в pro и 
contra-перспектива.

2. В не по-малка степен пример за тази диалектика е и 
второто стихотворение в цикъла – „Вечер“. То ясно 
заявява други – далчевски – наследства. При това ги 
заявява по крайно интензивен начин, сгъстено, в няколко 
аспекта и на различни равнища. От една страна, то е 
сред най-емблематичните примери за онази метафизика 
на всекидневното, на обикновеното, малкото, баналното, 
която ще се наложи – която вече се е наложила! – като 
една от най-физиономичните черти на Иван-Цаневата 
поезия, на тихата лирика изобщо. Интензивната 
двуплановост на лирическия свят: цялата баналност 
на делника, която творбата регистрира в плана на 
външната фабулация, е само криптограма, криеща 
послания от етичен и философски характер. Разказването 
на конкретна случка, която е само своеобразно 
огледало – рефлектор, отправящ отвъд и навътре, в 
метафизичните пространства на „вътрешния“ свят – на 
самия „външен“ свят и на лирическия Аз. Неразгадаема 
дълбинност на видимия свят, и заедно с това 
преобръщане на ракурса, овътрешняване на външното, 
метафизация на предметно-събитийното. Преобръщане, 
осъществено чрез набор от далчевски техники и образи: 
фигурата на огледалото-посредник е трансформирана и 
функционално раздробена в поредица едноредови образи, 
експлицирани в самия текст или асоциативно стаени 
в него: уличните витрини, прозорците на тролея, 
отраженията на лампите. В този ред е и свръхважният 
образ на далчевските очила (но и Иван-Цаневи в същия 
първично-биографичен план); тяхната функционалност 
обаче е значещо раздвоена в противоположни направления: 
те са особен медиум между „вътрешния“ Аз и „външния“ 
свят, който работи едновременно в две посоки. От една 
страна, очилата са увеличителен инструмент, който 
дава възможност да се види невидимото, малкото и 
крехкото, баналната проза на делника; да се забележи 
незабележимото. Но те са и особен рефлектор в 
поредицата от отражения, чрез който външното се 
интраментализира, познава и постига от Аза:

...и отражения на лампи
блестят във мойте очила.
И пак си спомням за жената...

Този предметен детайл – очилата – и въведеният чрез 
него лирически сюжет е „запомнен“ от стихотворението 
и по-нататък то ще се върне към него, но вече в 
метафизичен план (чрез асоциацията „очила–очи“ в 
акта на едно виждане, което осъществява особен 
коекзистентно-двупосочен преход между „външно“ и 
„вътрешно“, между Аза и света):

В очите ми
сиянието им живее,
тъй както слънцето присъства
във паметта на всеки сляп.

Това „им“ се отнася до ръцете на непознатата жена, 
които Азът е асоциирал с „добрите мамини ръце“ и това 
свързване е ключовият за стихотворението фабулен 
преход от „външно“ и обективно към „вътрешно“ и 
съкровено – ключов за особеното разбиране на света чрез 
овътрешняването му от Аза. Но в сложната структура 
на стихотворението под фабулната си видимост този 
преход има аналога си в обратно насочена и тъждествена 
операция – метафизация на самия „външен“ свят чрез 
проектиране върху него на личната съкровеност в 
самия акт на виждането и разбирането му от Аза – на 
виждането-разбирането му. Всекидневното е разкрило 
метафизичната си дълбинност, а външната предметност 
се е оказала инструмент на тази трансформация.
Но още една далчевска линия, освен откриването на 
всекидневното, неговата фабулация и предметността в 
изобразяването му, е активирана от стихотворението 
и това е имажинистката експресия – вкусът към 
яркия образ и функционализирането му в логиката на 
цялото. Ще се спра на този образ, защото той е особено 
показателен за двупосочния начин по който Цанев – а 
чрез него и тихата лирика – оперира с традицията, 
по който едновременно я унаследява в pro-позиция и я 
префункционализира в contra-позиция. 
Този имажинистки образ – по-точно част от него 
(защото той, както ще видим, е двусъставен) – е 
тролеят. В разгръщането на творбата той се появява 
напълно в модуса на изтъкнатото дотук – на банално-
всекидневното, на събитийно-предметното; и заедно 
с това скрито е включен в сложната система от 
отражения, чрез която стихотворението дифузира 
външния свят и вътрешния, градската вечер и 
„вътрешната“ метафизичност на лирическия герой, 
едновремнно наблюдател, метаположен спрямо нея, 
но и въвлечен в нея: „Просветва с фарове тролеят...“. 
Фаровете са образ изцяло от регистъра на банално-
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всекидневната предметност и заедно с това са 
включени в реда на онази поредица вещи-рефлектори, 
функционални в смисловата мрежа на творбата чрез 
асоциативната линия „стъкло – светлина – отражение“ 
(заедно с лампите, очилата, прозорците, витрините). 
– Но преди всичко тролеят е почти буквален цитат 
от една класическа статия на Далчев; за трамвая като 
емблематичен атрибут на модерността, като фигура 
на Бодлеровата страст по ефимерното, в противовес на 
„поетичната“ колесница, романтическа по произхода си и 
извънвременна.7 
Но същинската, важната префункционализация на 
образа тепърва предстои. Бих казал, че този отявлено, 
преднамерено далчевски образ (но и бодлеровски 
в един скрито метапоетически план) е въведен в 
стихотворението само за да бъде преинтерпретиран, 
буквално преобърнат в коренно противоположна посока: 

Той преминава покрай мене
и сякаш не тролей – прелита
една огромна,
уморена от сладкия товар
             пчела.

Далчевският тролей буквално се преобразява в 
иванцаневската пчела, която предстои да се превърне, 
заедно с образи като дървото и капката, в една от 
емблемите не само на „частната“ поетическа митология, 
но и на цялото направление, основен градивен елемент в 
поетико-езиковата му структура. – Трансформацията 
е сама по себе си показателна – от урбаничното към 
природното (и скрито – към селското); и заедно с 
това от „външното“ и реалното към „вътрешната“ 
метафизика на Аза: превръщането на тролея в пчела 
се случва в акта на рефлексия като овътрешняване 
на градската всекидневна реалност. Преходът между 
двете пространства е осъществен на езиково равнище, 
чрез самия метафоричен пренос тролей–пчела, 
който, от своя страна, е само знак на едри културно-
ментални замествания по линията: „тролей–пчела = 
машина–насекомо = урбанично–природно“ – поредица 
от разширяващи обема си антитези, всяка от които 

е положена в общо антиномично времепространство в 
рамките на творбата: външно/реално срещу вътрешно/
метафизично (т.е. скрито отместено в метафизичните 
пространства на бляна и спомена). 
Но трансформацията не е еднопосочна, тя е 
диалектическа, разгръща се едновременно в две насрещни 
посоки – pro и contra. В параметрите на метафоричния 
пренос тролеят се преобразява в пчела, но самата пчела 
не е автономна фигура, а образ на човешко-урбаничното, 
тя води обратно към онова смислово поле, което е 
надмогнала с появата си: нейният „сладък товар“ са 
хората, с които се прибира вкъщи (в кошера) пчелата-
тролей (или които се прибират вкъщи с тролея-пчела): 
между двата плана на метафората тече двупосочен 
смислов обмен. Обмен, който в случая ни е важен с 
литературноисторическите си обеми/проекции – от 
една страна, на езиково-артикулационно равнище: 
между далчевското и иванцаневското, между езика на 
традицията и неговото приспособяване за собствени 
нужди, включването му в съвършено различна поетика. 
От друга страна – на социокултурно равнище: като 
сблъсък между градската, урбанично-модерна реалност 
и идеално-метафизичната „вътрешна“ quasi-реалност на 
природното. Сблъсък, сложно, деликатно и двупосочно 
осъществен в параметрите на самия поетически език 
като антитеза-релативизация „машина–насекомо“, 
снемаща в себе си – в един силно миниатюризиран вид 
(именно с езика на тихата лирика), но достатъчно 
ясно – фундаменталния антагонизъм на епохата 

7 Далчев, Ат. Поезия и действителност. – Далчев, Ат. 
Съчинения в два тома. Т. 2. София: Български писател, 1984, с. 
164.

между модернизационния порив и контрамодерната, 
консервативно-традиционалистка чувствителност.

3. Не по-малко значимо във всякакъв смисъл е 
и третото стихотворение на Иван Цанев в 
сборника, макар да е в напълно различен порядък 
– „19 февруари вечерта, пред паметника на 
Левски“; и това, разбира се, не е случайно. След 
„пейзажното“, статично-описателното „Пролетна 
вода“ и „човешкото“, всекидневното, фабулно-
наративното „Вечер“, то задава една трета 
основна линия както в личната поетика на Ив. 
Цанев, така и в тази на поколението/направлението 
– патетичната, историко-патриотичната (или 
гражданско-патриотичната, както ще я нарече Хр. 
Трендафилов). Стихотворението е силен образец 
на онази тенденция в поетиката на тихата лирика, 
която по-горе в едър, литературноисторически 
план определих като максимално проявление на 
диалектическата є вписаност в традицията – като 
наследяваща, абсорбираща и преобразуваща дори и 
онова, от което тенденциозно се оттласква и спрямо 
което се конституира като самата себе си, т.е. 
като тиха лирика. Стихотворението асимилира 
цялата едромащабна историко-революционна линия в 
българската поезия от Ботев и Вазов до „априлския“ 
патос на 60-те. Тоест онази линия, която в едрите 
мащаби на литературноисторическата сюжетика/
филиации е тъкмо обратното на тихата лирика, 
която е законното, така да се каже, наследство на 
„априлците“ – както революционерите (Стефан 
Цанев, Любомир Левчев), така и „тихите“ априлци: 
Андрей Германов, Иван Динков, Никола Инджов, Евтим 
Евтимов; всъщност на цялата казионна патетика и 
от двете „крила“ на Априлското поколение.
Стихотворението на Ив. Цанев не само е в тази 
генеалогична сюжетика, но то тенденциозно 
демонстрира принадлежността си към нея на езиково 
равнище, оперира с емблематични структурни 
единици. Ако се вгледаме в структурата на 
стихотворението, ще забележим, че то започва с 
цитат от Ботев (първия стих) и завършва с цитат 

от Вазов (последния) – цялата творба се разгръща 
като метаезиков преход от единия към другия – от 
„Обесването на Васил Левски“ към едноименната 
ода от „Епопея на забравените“. От „ботевските“ 
траурни гарвани към „вазовския“ поп Кръстю. А между 
тях, точно по средата, е сакралният код, който ги 
обединява – тръненият венец („Този трънен венец 
ти прилича“). (Тук, ако се върнем към цитата от Хр. 
Трендафилов, са съчетани историко-патриотичните 
и библейско-митологичните сюжети, които в 
младата поезия на 80-те по-късно ще присъстват 
най-често в разединен вид: в нейния културен, силно 
интелектуализирен език библейско-митологичната 
образност ще получи самостоятелна тежест, а 
решаваща за това ще е ролята на Борис Христов.) 
Но цялата висока ботевско-вазовска традиция тук, у 
Иван Цанев, е парафразирана само за да бъде присвоена, 
преартикулирана на езика на „тихия“ лиризъм: не 
само историко-моралният патос е интимизиран и 
овътрешнен („...във мене“), но е и вместен в една 
позната делничност – позната ни включително и от 
предходното стихотворение в цикъла: в екстериорен, а 
донякъде и във фабулен план стихотворението „Вечер“ 
сякаш безпрепятствено е преляло в „19 февруари...“ 
с всичките си структуриращи компоненти: вечерта, 
градското гъмжило, лампите, електрическата 
светлина, капеща от тях; и не на последно място – 
„малките хора“... 
Всъщност точно тази особено важна, средна част, 
междинна и свързваща, е създавала, изглежда, най-
големи главоболия на поета в търсенето на най-
точния изказ. Единствено тук се забелязва колебание 

и вариативност, особено в предпоследната строфа 
(необособена като такава): в сборника „Искри“ тя 
звучи така:

Този трънен венец ти прилича.
Ти си предан,
  предаден,
        неженен
и изпълва света
със величие
твоето мраморно продължение.

В книгата „Седмица“ строфата ще изглежда по различен 
начин:

А къкринският трънен венец
ти прилича...
Ти си предан,
  предаден,
        обесен
и стоиш със гранитно величие
в тази нощ,
в този град,
в тази песен...

Очевидно е, че е пожертван по-добрият вариант. 
Поправката е компромисно приближаване до езика на 
казионния „априлски“ патос. Не само митологично-
абстрактният, обобщаващ образ на трънения венец е 
излишно конкретизиран с едно фактическо уточнение, 
което не прибавя нищо към смисъла, само отнема 
от монументалната сюблимност на образа, но е 
пожертван прекрасният образ на паметника като 
„мраморно продължение“ на истинския, живия герой 
– включително и във втория, негативния смисъл: 
продължението като симулакър, като фалшификация 
на героя, като идеологическа злоупотреба с него. Заедно 
с това е пожертван и образ като „изпълва света“, 
имащ ботевска широта и мощ, едноредов с онова 
непостижимо висене „със страшна сила“. Пожертван, на 
трето място, е и един биографичен детайл – „неженен“, 
който тъкмо чрез конкретно-битовия си дисонанс 
(спрямо патоса на предхождащата го алитерация 
„предан–предаден“) очовечава вмраморения образ на 
героя.8 Цялата констелация от смисли е погубена заради 
една трафаретна ситуация, силно приближаваща се към 
официозно-идеологическия дискурс: „стоиш със гранитно 
величие“, „в тази песен“... 
Разбира се, отбелязвам всичко това, преструвайки се, че 
не зная бъдещите преображения на стихотворението. 
Още при следващата му препубликация (в личната 
антология „Седмоднев“, 1987) четиристишието е 
възстановено в първоначалния си вид. (Но пък е внесена 
коренна промяна в поантата, която преобръща наопаки 
основния смисъл: „...няма къде да избягаш от очите на 
поп Кръстю“ вместо: „...няма къде да избяга от очите 
ти поп Кръстю“. Бих казал, че това е най-успешната 
намеса в активната авторедакторска дейност на Иван 
Цанев изобщо.) Промените са запазени; в последната 
(засега) автоантологична подборка „Дърво на хълма“ 
(2001) стихотворението е във варианта от „Седмоднев“ 
(премахнат е само един възклицателен знак).

И така, можем да обобщим: трите стихотворения, чрез 
които Иван Цанев присъства в студентския сборник 
„Искри“ (1965), са отявлено различни помежду си. В 
своята различност те наследяват и асимилират три 
отделни линии в поетическата традиция. Различност, 
която няма как да не е търсена, плод на нарочна 
стратегия от страна на поета (или редакторите на 
сборника). Но въпреки своята различност, и трите са в 
еднаква степен „иванцаневски“ с оглед изработването 
на бъдещия почерк на поета. А също и посвоему 
представителни за общата поетика на тихата лирика. 
Или по-точно – на поколението, което ще се окаже 
носител на тази поетика; или което вече е неин носител.
По този начин, поставени в началото на сборника, те 
задават три основни теми – в музикалния смисъл на 
понятието, – които по-нататък ще бъдат варирани от 
колективния глас на поколението, фиксиран avant la lettre в 
сборника от 1965 г.  

8 Идентични, но с обратен знак колебания е имал и Вазов при 
работата си върху одата „Левски“. Каноничният вариант 
в „Епопея на забравените“ (кн. „Поеми“, 1893) бележи 
целенасочено движение към монументализиране на образа, към 
изчистване на всички фабулни и биографично-телесни детайли, 
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Иван Цанев

Дърво на хълма

Да не забравям никога, че има
дърво на хълма –
някъде, далече,
където и да е – дърво без име,
сприятелено с идващите вечери.
Дърво на хълма.
То ще ми напомня
как будните очи в тревата скитат,
как в дълбините на нощта бездомна
поникват гласовете на щурците.
Дърво на хълма.
Нека ме обича
и не забравя никога за мене.
То е безименно, ще го наричам
търпение и тишина зелена.
Дърво – тъй стройна
плът на мисълта ми! –
стои на хълма, с облаците слято,
заслушано във приказките тъмни,
които му нашепва вятърът.

Към щуреца

– Тече мелодията твоя, тъй както всякога е текла,
и покрай юлски коловози, между изпръхнали треви
пресича жълтите стърнища безименната ти пътека
и кой я знае накъде върви.
Зърна и буци те препъват, а ти, във себе си унесен,
на лятната трапеза свириш. И всяка вечер навъзбог
душата сита се въздига по лъкатушната ти песен,
надвесена над някой сън дълбок.
Среднощ достигаш апогея, щурецо, но защо в гласа ти
безмилостно и беззащитно ирония на юноша скрипти?
Отвъдсловесното изпял и скрит в здрачевината смътна,
все по-неузнаваем ставаш ти.

– Преди с невзрачните си думи изпятото да принизите,
излизам от нощта – и слушам как миговете є звънят.
А всичкото, което виждам през процепите на звездите,
пожънва го със златен сърп денят.

Насаме с огъня

Със сини корени в земята и с алено стебло в небето
дърво сияйно, ти умираш, ала не знаеш смърт какво е!
Тъй пурпурен електрожен, в браздите на небитието –
видях – заселваш семенцата свои.
Нощта с рояк искри е вече от теб, невръстния, засята.
Как възмъжа за два-три мига, дете на кремък и желязо?
Възземаш се мълниеносно, пронизваш мрака на душата,
любовен порив с връхче от омраза.
По-пъргав и от мисъл, пърхаш. Под палещата ти 
 плесница
потайни страхове и сенки разбягват се във надпревара.
Ти пазва с печени картофи си за вдовишките дечица
и румен съучастник на хлебаря.
Ще се погрея на дъха ти и просветлен ще си отида.
Довиждане, не ме забравяй! Бездомният си няма нищо,
но ако му потрябва къща, от въглени ще я иззида,
наричайки я в твоя чест: Огнище.

Светлика на един 
прозорец
атанас Далчев на 70 години

Иван Цанев

Ето една годишнина, чието отбелязване не мога – поне за 
себе си – да свържа с ритуалите и строгата официалност 
на юбилея. Не съм за жалост между хората, които познават 
Далчев отблизо или са се радвали на неговото приятелство; 
„познавам“ го единствено чрез поезията му. Но задочното 
ми общуване с него е толкова богато и дълготрайно, 
а поводът – тъй значителен, че това ме освобождава 
от стеснението и ми позволява да изкажа почитта, 
приятелството и обичта, които събужда в сърцето ми 
името Атанас Далчев.
Сега разбирам състоянието на оня младеж от 
стихотворението на Радой Ралин „Поетът“, посветено 
на Далчев. Малко преди да замине доброволец на фронта, 
младият човек среща случайно на гарата обичания поет, с 
когото не е посмял да се запознае дотогава. Невъзможно е 
да се преразкаже тук техният разговор, но онези, които са 
чели стихотворението, ще си припомнят подробностите. 
В този разговор впрочем е целият Далчев: човещина 
и безстрашие да се узнае истината; доброжелателно 
любопитство към ближния и безпощаден интерес към 
интимните подбуди на човешките постъпки; вътрешна 
потребност да се разгадае тайната на всеки феномен; 
поставяне на любовта към живота над гордостта и 
омразата.
„…но обновявах вече моите причини“ – този последен 
стих от стихотворението „Поетът“ е сякаш мото на 
всяко наше съприкосновение с творчеството на Атанас 
Далчев. В него намираме познание за света и „наивна“ 
поезия, истинност и простота. В „Към Родината“ поетът 
ни даде едно тълкувание на патриотизма като чувство, 
основано на болката, която сродява отделната личност 
с човешката общност – същностна черта на тази поезия 
е психологическата достоверност при изразяване на 
чувствата. Освен това: диалектичност на мисълта, 
конкретност и жизнена правдивост на образите.
Далчевото поетическо дело може да се обясни от различни 
гледища, например от литературно-историческо или 
социално-психологично. Но ето в това изречение, взето от 
„Фрагменти“, той сам ни е подсказал една от възможните 
характеристики на неговата поезия: „Обичам изкуството, 
което завоюва действителността, а не бяга от нея, което 
претопява нещата и явленията и извлича от тях като от 
руда стройния свят на образите.“
И в неговото съзнание са дълбали „свръхземните въпроси, 
които никой век не разреши“, но Далчев изрази пластически 
напрежението на тревожната, лутаща се мисъл и 
метафизическото страдание: придаде им осезаемост, 
„видимост“. Далчевите философски размисли нямат 
сухотата на силогизми – при него мисълта произтича от 
изображението, „живее“ в една органична среда от случки 
и житейски подробности, които є придават пълнота и 
убедителност (Да си припомним само „Кукувица“, това 
изумително стихотворение, където прозрението достига 
сякаш трагичните дълбочини на „Едип цар“.)
Идеите и моралът се съдържат в самата действителност; 
Далчев оставя конкретното да предхожда обобщението. 
И удивително е каква остра наблюдателност, колко 
жив усет за непосредно поетичното притежава този 
градски интелектуалец и ерудит, един от най-културните 
хора на своето време. Богатството и сложността на 
неговото мислене се подхранват от оригиналната му 
поетическа сетивност. Неговите образи – внезапни, ярки 
и тъй естествени всякога! – ни носят по едно откритие, 
поразяват нашето въображение и остават за дълго в 
паметта ни. И все повече читатели ще се приближават 
към Далчевата поезия, примамени от „светлика на един 
прозорец“: един прозорец, взрян в човека и света.
Тази поезия, където на чувствата е отнета сякаш 
всякаква субективност (дотолкова те са „обективирани“, 
пластически изразени, а не внушени) се явява – тук 
парадоксът е привиден – повест за една неповторима 
човешка съдба, духовна биография на една рядка личност. 
Атанас Далчев присъствува в нашата литература не само 
със стихотворенията си; верността към една самобитна 
поетика върви редом с придържането към една лична 
етика, опряна на скъпоценни литературни и граждански 
добродетели.
Такова покритие на поета с човека е присъщо само на 
големите творци.

Пулс, бр. 14, 1974.
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Епитафия на пчелата

Изпълва твоето жужене слуха, черноработник риж!
Не е ли крехкото ти име прашец, полепнал по устата?
Частиците съединяваш и вдъхваш сладост на нещата,
и между клоните те виждам, като замислен лъч кръжиш.

Завързана със нежна нишка за моя поглед възхитен,
все по-високо се изкачваш, и всеки цвят ти е стъпало.
Връх на безкористната ласка, сбогуваш се с дървото бяло
и по една пътечка звънка обхождаш стихналия ден.

Какви съкровища укриваш тъй зорко в кошера си прост,
но тази алчна стръв да трупаш не знам дали ще 
 се насити.
Горчиво пиршество наричам аз твоя делник сред лозите,
кафява капко пот, избила по кехлибарения грозд.

Ухание на мед и болка струи от впити в мен жила,
сестра на моето усърдие, и все по-мъчно те достигам.
Посегна ли да те погаля, забиваш жилото си мигом.
А то е коренче на песен за тебе, падаща пчела!

Телеграма

В ленивото квартално утро, в тишината сънна
чух песен на жена. Изтръгнати направо
от тайнственото дъно на сърцето,
плетяха звуците речитатив трагичен –
отчаян вик, молба, копнеж да бъде споделена
със някого една неимоверна, страшна вест.
Повика ли ме този глас? На двора
видях жената на съседа, цяла в сълзи.
Придържан от съчувственото исо на старици,
плачът є се издигаше до песенни височини,
огласяйки вестта. Парче хартия беше
донесло няколко непоправими думи:
„Съпругът ви нощес умря при катастрофа“.
Защо неясен трепет ни обхваща винаги,
когато чуем стъпките на раздавача?
Случайност глупава, секунда бегла и животът
започва да тече обратно. Ето, вчера
се готвеше за път съседът, тя го слушаше
кък бъбри мимоходом с дечурлигата за футбол;
усмивка светеше на устните є меки,
когато плисна кофата с вода пред него.
И звучната целувка за довиждане ги раздели.
Не знаеше къде отива той, а тя остана –
една жена със пееща огромна скръб.
Тъй всеки ден прекрачваме през границата нежна
между нещата, без да я усетим даже,
а болката и щастието се съединяват
в оназ далечина трептяща и неуловима,
която все наричаме душа.

Послеслов за глухи

Кучкари сложиха на песента намордник
и ето, пеят кучета, човек скимти от мъка
(един поет, избрал мълчанията горди,
се пържи в своя безсловесен пъкъл).
А вие си подсвирквате, придворни клоуни,
платени бардове и механични славеи –
нали с преструвки и със скудоумия салонни
ще отработвате слугинската си слава.
И аз – на вашите услуги? Да броя до седем
(с едно наум) и като осми идиот по щата
безмислен и безропотен да гледам
как губят своето предназначение числата?
Не, вече не! За глухите ще го повторя,
макар че всяка дума ми е скъпа –
не може моя череп да е двойник на затвора,
когато неизречената мисъл е престъпна!
Преди да е ръждясал катинарът на устата,
преди от дългите мълчания да онемея,
аз трябва мъката да доизплача без остатък
(ако не искам кучета да ми я доизпеят).

Атанас Далчев

Иван Цанев


