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През 80-те години, когато следвах в Софийския
университет, Александър Кьосев ни препоръча книгата на
Михаил Неделчев „Социални стилове, критически сюжети“.
В България сводът на високата теория по това време
включваше различни парадигми; четейки Михаил Неделчев,
разбирах, че нито една от тях не присъства в книгата му
в чист вид. Имаше нещо от руския формализъм, от Барт,
но те бяха омекотени, почеркът беше наклонен към идеята
за личността на автора, която ставаше съсредоточие на
идеологически промени и културни фантазии.
Оттогава насам чета с удоволствие текстовете на
Михаил Неделчев. Радвам се на находките му и се уча от
неговата енергия, гражданска и литературоведска. През
последните петнадесетина години той стана естествена
спойка между няколко поколения литературоведи в
България – рядка заслуга, която му отрежда особено място.
Може би затова дори и най-младите често го наричат
„бате Мишо“, една по-фамилиарна препратка към тази
патриаршеска роля.
Поздрави от сърце за юбиляря и за много години!

В какъвто и образ да ни се привижда Михаил Неделчев,
едно от най-отличаващите го неща е начинът, по
който го проявява. Почти винаги – в акция. Дали ще
играе ролята на литератор, историк, говорещ критик,
литературен изследовател, политик, редактор,
преподавател или просто свободен гражданин, Михаил
Неделчев има нужда от пространство, в което да
разгърне действие, да се про-яви, да извърши нещо със
словото.
Обича да казва: Предлагам да направим акция...
Или: Вчера проведохме една акция, която... Или: Ще
извършим акция...
Затова, колкото и да държи на своя отрупан с книги
кабинет, той в никакъв случай не е „кабинетен
човек“. Михаил Неделчев не просто говори и пише, а се
стреми да задейства написаното в общо преживяване.
Формата може да е подиумна дискусия, конференция,
кръгла маса, семинар, представяне на книга, четене,
фестивално участие, среща-разговор – или от всичко
по малко – важното е словото да се състои в споделена
публичност, защото само така то върши работа.
Като типичен акционист в представянето
на своите идеи Михаил Неделчев изтрива
границите между литературата/литературната
история и действителността, сам се въвлича в
литературноисторическите сюжети, превръща
биографичното си тяло в субект или обект на
литературоведската си творба, която разгръща пред
очите на публиката. Това се случва в пространство,
в което фигурата на Михаил Неделчев личи отдалече.
Там той прави показно: демонстрира как работи
литературната история, която се превръща в „жива
картина“. Тук някъде се корени и психологическият
импулс за създаване на въвлечено литературознание,
практикувано от енергичен действащ литератор.
В зенита на своето осемдесето лято Михаил Неделчев
за нас е не само учител по литературна история,
но и вдъхновение за неизтощим литературоведски
акционизъм – поле, в което се разиграва спектакълът на
литературата. Една литературна история в действие,
която ни дава шанс да живеем във всички минали и
настоящи светове едновременно.

ГАЛИН ТИХАНОВ
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Поезията на Константин Павлов
на италиански
Църковната
перспектива
към войната
в Украйна е
в центъра на
новия брой 171
на списание
„Християнство
и култура“.
Рубриката „Войната и християнството“ включва
текстовете на Димитър Спасов Войната и богословието
на ненавистта, свидетелството на Яна Иванова от
обсаденият Мариупол Когато Бог е близо до теб,
анализът на Уил Коен Краят на „консервативния
икуменизъм“, статията на Даниела Калканджиева
Украйна и Украинските автокефалии (1917–1937),
както и есето на Ивайло Найденов Всяка прилика с
действителни лица и събития… Темата „Християнство
и история“ е представена със статиите на Филип
Димитров Водителите в бурните ранни дни на църквата
и на Живко Лефтеров, озаглавена „Религията е опиум
за народа“: употреби и превъплъщения на опиума
като метафора. „Съвременното богословие“ включва
текста на кардинал Томаш Шпидлик Непорочното
зачатие в контекста на новото руско богословие, а
темата „Християнската археология“ – статията на
Венцислав Каравълчев Римските катакомби и началото
на християнската археология. В рубриката „Църква
и общество“ е представен анализът на свещ. доц. д-р
Стоян Чиликов Възпитанието на децата според св.
Йоан Златоуст (†407) и св. Порфирий Кавсокаливит
(†1991), а в „Пътища“ – разговорът на Марта Монева със
затворнически капелан от Берлин Томас-Дитрих Леман
под заглавие В институциите иновациите идват от
периферията, а не от центъра. В рубриката „Нови книги“
Йорданка Белева представя пътеписа на Стефан Шваров
от 1934 г. До Света гора и назад. Броят е илюстриран
с картини на Надежда Кутева от изложбата „Небесни
образи“.

Сто и
петдесетата
годишнина от
рождението
на Антон
Страшимиров е
водещата тема
на брой 06 на сп.
„Култура“. Как
четем Антон
Страшимиров
днес, как го мислим
като „политически
писател“,
който смята, че „ние, българите, се раждаме с черни
очила, през тях гледаме света и с тях умираме“? И още:
философът Майкъл Уолзър за „справедливата война на
украинците“, Антоан Аржаковски за Никита Михалков:
„кинорежисьорът, станал пропагандист“, „Харковският
дневник“ на Сергей Герасимов, Борис Гройс – „Държавата
като природно явление“, Ана Бландиана за „Нашия свят“. В
броя може да прочетете и разговори с режисьора Светослав
Овчаров за филма „Второто освобождение“, с Кирил
Кадийски („Стихотворението е като Млечния път“) и с
актрисата Йорданка Стефанова, която споделя за своя
„смях през тъгата“. И още: за българското участие на
Венецианското биенале, за „несигурната мъдрост“ на Sofia
Underground, за сто и двадесетата годишнина на скулптора
Любомир Далчев, както и за изложбата във Флоренция
„Донатело и Ренесансът“. А също и за диамантения юбилей
на кинофестивала в Кан 2022, както и за трудните „лични
въпроси“ на грузинската режисьорка Лана Гогоберидзе.
Броят е илюстриран с фотографии от силно повредения
архив на шипченския фотограф Антип Коев Обущаров,
реставрирани от Александър Иванов.
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Антологична подборка на поезията на
Константин Повлов излезе в Италия
под заглавие „Cavalli indomati“
(„Необуздани коне“) в превод на
Алесандра Бертучели и с марката
на издателство „Valigie Rosse“.
Изданието е двуезично и включва
39 преведени стихотворения, сред
които знаковите поеми „Спомен за
страха“ и „Петима старци“. Това е
първото по-цялостно представяне
на Константин-Павловата поезия на
италиански.
Във всъпителния си текст към
книгата преводачката Алесандра
Бертучели пише: „Представянето
на автор като Константин Павлов
е коварна задача от много гледни
точки. На всяка стъпка рискуваме
да прибегнем до изопачаващи,
извинителни думи. От друга
страна, поне отчасти сме извинени,
защото именно неговата биография
предразполага към такъв тип грешки – до степен, че да
изгубим психологическа дистанция. Трудно се говори за
поет, който приживе мразеше да бъде определян като
такъв („Когато някой ми каже, че съм „поет“, искам
да го ударя“), който физиологически ненавиждаше
Б ъ лгари я

всяко чувство за принадлежност
и интелектуалния компромис. В
изкуството Павлов практически
няма нито предшественици, нито
съвременници сред своите сънародници.
Той даде нови форми и теми на
българската поезия от втората
половина на ХХ век. Остави – в живота
– наследство, пред което се изправиха
поетите от неговото поколение,
техните деца и поетите, родени
след това в т.нар. „свободен“ свят.
Неговите стихове, въпреки цензурата,
която забраняваше публикуването
им повече от двадесет години,
циркулираха от ръка на ръка, бяха учени
наизуст.“
Книгата на Константин Павлов е още
една важна стъпка в представянето
на българската поезия в Италия.
Припомняме, че през 2013 г. отново изд.
„Valigie Rosse“ издаде стихосбирката
„La pioggia fuori“ („Дъждът вън“)
от Екатерина Йосифова, в превод на А. Бертучели
и с предговор от Митко Новков, преведен от Дария
Карапеткова.
ЛВ
–
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Иван Теофилов на френски
В началото на лятото в Париж с марката на
издателство „Карактер“ излезе от печат книгата
на Иван Теофилов „Géométrie de l’esprit“ („Геометрия
на духа“). Тук публикуваме текста на преводачката
на книгата Ралица Фризон-Рош, написан специално за
ЛВ.
Не познавах творчеството на Иван Теофилов, името му
рядко попадаше на първите страници на литературните
издания, затова пък като някакво блуждаещо огънче се
появяваше в разговорите ми с поетите, чиито стихове
превеждах. Млади автори в края на миналия век, те
го споменаваха с искрена признателност. Интересно
ми беше да се запозная с произведенията му и един ден
щастието ми се усмихна. Срещнах Маша, дъщеря му,
която ми подари няколко негови сборника. Още от
първите прочетени страници се почувствах дълбоко
развълнувана от поетичния свят, в който те ме
въведоха.
Живея във Франция от дълги години и стиховете на
Иван Теофилов изведнъж ме потопиха в спомени за
родната ми страна. Родината ми, дълбоко вкоренена в
старинната си земя, където миналото и настоящето
се преплитат, съставлявайки декора на ежедневния
живот. Където като дете се забавлявах покрай
развалините на римски бани, а по-късно прекарвах вечери
на скамейките на античен амфитеатър. Иван Теофилов
пише за Пловдив, където се чуват шепоти от миналото,
но това се отнася и за други български градове с древна
история, в които старинни руини съжителстват
с модерни постройки. В едно богатство от време,
вдъхващо доверие с приемствеността на поколенията,
обитавали тази земя, на които всички ние сме днес
наследници.
Текстовете на Иван Теофилов събудиха у мен и спомени
за преживявания от младежките години, спомени за
семейни празници, за следобеди, споделени с приятели,
за съзерцавани пейзажи, обрисувани деликатно от
перото му в искрящи цветове. Спомени, които ме
трогнаха – семейна вечер, изпълнена с озарени гласове
и погледи, средпланинска вила със светеща ведрост,
където само природни шепоти отклоняват слуха,
крайморски ресторант, разлюлян от музика и светлина
и светулкащи градчета в едно отдъхващо крайбрежие,
уличка на рида разпиляла безредно къщурки и плетове
и хребети, гори и далечни видения като театрални
проспекти. И нощен влак, отекващ с десетки съдби и
летище с усещане за крила, докато петел изкукуригва
в града като далечно селско ехо. Все картини, пейзажи
и емоции, съставляващи един особен поетичен свят,
напомнящ този на любимия на французите режисьор и
актьор Жак Тати.
Решението ми да преведа произведения на Иван
Теофилов беше съвсем логично. Потърсих и други негови
книги, запознах се с текстовете му в проза, както
и с анализите на известни литературни критици.
Постепенно се проникнах с темите му, със стила му

и заживях с текстовете му почти ден и нощ. Особено
се развълнувах от философските му проникновения,
от стиховете му за Средиземноморието, обрисуващи
едно своеобразно пътешествие от Пловдив до Париж.
Така постепенно се очерта негов сборник от избрани
произведения, който да представи за първи път на
френскоговорещите читатели един обзор на творческия
му свят.
Този сборник току-що излезе от печат в издателство
„Карактер“ под заглавието на една от книгите му
„Геометрия на духа“ (Géométrie de l’esprit). Той бе
публикуван с финансовата поддръжка на Националния
фонд „Култура“ по програма „Преводи“, а предговора
написа Пламен Дойнов, вече познат във Франция с
„Кафепоемите“ си. Сборникът беше представен
по време на традиционния Фестивал на Квартала
на книгата, организиран в Латинския квартал в
кметството на V арондисман на Париж от 1 до 8 юни,
както и по време на Базара на поезията на площад „Сен
Сюлпис“, състоял се от 8 до 12 юни.
РАЛИЦА ФРИЗОН-РОШ

Ю билей

Гласът

Мишо Неделчев

Когато чета нещо написано от Михаил Неделчев,
сякаш чувам гласа му. Глас, който не е самолюбуващ се и
патетичен, а вдаден в онова, което представя. Самото то,
неговият смисъл кара този глас да подчертава всяка дума,
без подчертаването да е нарочно и изкуствено, без то да
пречи, а напротив – да спомага на думата да се свързва с
цялото, към което принадлежи.
Гласът е близък до ежедневното говорене, но не преминава
в интонациите на обикновения разговор. Бих казал дори,
че той е тържествен, ала тържествеността е трудно
забележима, защото изхожда от предмета на обсъждането.
Тържествеността на констатирането на наличието на
съществуващото, на това, че нещата са.
Представям си, че такъв е гласът на иначе винаги
мълчаливата, незвучаща литература. Глас, който се
приближава до света, но не е самият свят.

Необятен човек, това е първото, което ми идва
на ум за Мишо Неделчев. Необятен както с
енциклопедичните си знания, така и с личното
си очарование, така и с таланта си на задълбочен
изследовател. Тази комбинация е рядка, ние, неговите
съвременници, сме щастливи, че сме нейни свидетели,
че имаме шанса да є се радваме, да черпим от нея.
Всяко нещо, за което Мишо започва да говори, става
важно, напоено със смисъл, озарено. При него няма
неважни, неосмислени, неозарени неща. Не мога да си
представя той да не е любопитен. Или да не търси.
Или да не изследва детайли. Или да остане без чувство
за хумор. Или да покаже умора.
Когато го слушам, независимо дали е подхванал
литературна или политическа тема, инстинктивно
искам да си извадя тефтерче и да записвам неговите
открития, както и неизречените течения, пластове,
смисли, с които неговата ерудиция те облива.

МОРИС ФАДЕЛ

Това, което ме прави близка до него, е политическата
му ангажираност и пристрастност. От първите
години след демократичните промени той зае позиция,
която не е лъкатушила и не е правила компромиси да
спестява истината. И съумя да съчетае културата
и политиката така, че взаимно да се допълват с
интелигентно преценена мяра.
Още дълги и благословени години да имаш, скъпи Мишо!
И вярвам, че ще ги имаш, като виждам енергията и
духа, които излъчваш!
ТЕОДОРА ДИМОВА

Думи за
Литературната история като съдба
Михаил Неделчев
Възстановяването на българския демократичен живот
след падането на Берлинската стена има своите герои.
Група граждани станаха лицето на голямата промяна –
край на комунистическия ред. Някои успяха да опазят
своя демократичен образ, други го загубиха, а трети
просто напуснаха белия свят в тези три десетилетия.
Михаил Неделчев е от първата група. За това сигурно
има множество причини, но аз ще си позволя да
споделя поне две. Първата, той идва от семейство
на демократи и патриоти. Това дава не само здрави
устои, но и възможности да се поемат рискове, които
са фактически пресметнати, не като лични успехи
и загуби, а именно като принос към обществения
интерес. Така г-н Неделчев винаги бе на позицията на
защитник на демократичното развитие. Дори тогава,
когато можеше да се окаже сред група хора, които
имитират демократична дейност. Но неговият ръст
си остава на тежък демократ по дълбоки поколенчески
причини.
Втората причина е неговият личен устрем към
обществена изява. Няма снишаване, няма умълчаване
дори със споменатия за него риск. И когато
постоянно си пред прожекторите, то тогава и имаш
възможността да браниш своите каузи. А сред тях
грижата за крехката ни демокрация е водеща вече 30
години.
Професор Неделчев има сериозен успех и в своята
любима изследователска област – литературната
история на българската интелигенция. Нямам
намерение да изброявам огромното количество
изписани страници. Само ще отбележа – всеки, който
иска да надникне в този свят на българската култура,
трябва да познава написаното от г-н професора. В
дейността на университетски преподавател той също
постигна високи стандарти. Помня фраза на покойния
проф. Богдан Богданов, която звучи в неговия стил –
леко шеговит, но практически с дълбок смисъл: „За
студентите да слушат Мишо Неделчев е култура,
дори и да не разбират какво говори“. Наистина
малцина успяват десетки години да бъдат обществени
говорители – публицистични или академични, и да
бъдат признати за източник на култура.
Политическото занимание на г-н Неделчев е белязано
както от пряко участие в периода 1990–1994 г., така
и от косвените му приноси в политическата работа
– най-вече в публичния дебат. Носител на онова,
което сам нарича „ретроутопия“ в първите години
след падането на Стената, той участва активно
във възстановяването на Радикалдемократическата
партия. Но този път наистина се оказа утопичен.
Твърде малко бе останало като спомен за буржоазните
партии и поради това разни видове спекуланти влязоха
в тях за лична изгода и това доведе да ликвидацията
им.
И само още една характеристика на г-н Михаил
Неделчев. Именно като представител на градската
българска интелигенция той е патриот, който има
ярко политическо русофобство. Тези две качества (за
мен са именно качества), поради ясни исторически
причини, днес са отново актуални. Поради това той и
сега на своите 80 години е политически факт, който
трябва да бъде съобразяван. Дори когато ще подмине
политическата простащина, той ще го направи,
за да атакува голямото – българската свобода и
независимост.
Бъди здрав, бате Мишо!
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ

Литературната история е не
Веселин Методиев, Елка Трайкова
само многолетно професионално и Михаил Неделчев на фестивала
„Аполония“, септември 2020
занимание за Михаил Неделчев,
тя е съдба. Защото всяка
негова книга не е просто факт
от творческата му биография,
тя идва с мисия – да ни накара
да погледнем отново зад
предела на познатото, отвъд
познанието, което смятаме,
че сме постигнали, да ни
провокира да съпреживеем
поредния неподозиран
литературниисторически
сюжет. Вървейки по житейския
път, М. Неделчев твори
литературна история. Не в
онзи традиционен смисъл на
книга с хронологично подредени
текстове, която с акта на
своето издаване идентифицира
автор и история и високомерно
настоява за единствена и
непроменлива истинност.
Същинската литературна история според него трябва
за типа „въвлечено литературознание“. Очертавайки
да бъде многократно разказвана, да бъде детайлизирана,
границите на един значителен отрязък от време, всеки
да се оформя в цялостен сюжет, защото тя е игра
един от неговите текстове осмисля важни епизоди от
на прозрения, на въображение и освободеност в
духовния сюжет на ХХ в. И така М. Неделчев създава
интерпретаците. Тя е акт на сътворение, който може да крупен литературноисторически проект дори когато
бъде дописван, оспорван и отново съграждан. В този акт
многократно се дистанцира от тази възможност. В
същностно значение има паметта като респектиращо
този контекст по своеобразен начин се вписват неговите
познание за миналото, съхранявано в културни
идеи, разпилявани в блестящи устни импровизации,
свидетелства и исторически документи.
литературните „акции“, които инициира, различните по
Книгите и текстовете на М. Неделчев не са просто
жанр книги, които издава. Но проф. Неделчев притежава
разпознаваеми в културното пространство. Те са
и едно все по-рядко срещано в нашите среди качество
универсални медиатори между художествените
– той е четящ автор. В текстовете му се срещат и
произведения и читателите от различни поколения,
пресичат множество предхождащи интерпретации и
затова участват в множество междутекстуални
рецептивни модели, но те преодоляват и собствените
комуникации. Функциониращи в своята завършеност,
си граници, като задълбочават, разширяват и
те вече са оставили следи в културната памет. Вписани
надграждат вече познати негови идеи. И на тази основа
в общата концепция на литературноисторическата
в една специфична, характерна само за неговия стил
реконтрукция като продуктивен подход към големия
хармония между строго логична последователност и
литературноисторически наратив, те диалогизират
артистична разпиляност, той изгражда пъстра мозайка
помежду си, понякога полемизират, друг път се
на взаимно проникващи се исторически, теоретични
допълват и доразгръщат. Но неизменно ни въвличат
и литературнокритически парадигми. Така проф.
и в нови евристични ситуации, и в лабиринтите на
Неделчев не само интелектуално, но и емоционално се
емоционалното преживяване. Те провокират нови идеи,
идентифицира с всяка своя студия, статия, аналитична
видени през оптиката на една модерна и в същото време
рецензия, публицистичен коментар и в тях разчитаме
класическа в своята неоспоримост методологическа
следите на собствената му екзистенциална и творческа
призма – създадена от проф. Неделчев. Тя е необходимият биография, на неговия личен духовен персонализъм.
за всеки изследовател теоретичен модел, но и
Аз не вярвам в суеверието на юбилеите, но дълбоко
увлекателен раказ, сплитащ и разплитащ нишките на
уважавам мнението на проф. Михаил Неделчев,
много интригуващи литературноисторически сюжети.
че юбилеят е повод, който събира духовната и
М. Неделчев в пълна мяра възвръща изначалния смисъл и
интелектуалната енергия на съмишленици, за да
значение на фигурата на автора, защото и той е автор
поговорят за творчеството и личността на този,
в класическия смисъл на това понятие. Енциклопедист,
когото вече го е сполетяла тази чест. Юбилеите са
ерудит, неизчерпаем източник на идеи и тезиси,
онова пространство, което създава така необходимия
съхраняващ духа на българската културна история, не
мост между поколенията, културите, литературите
само като книжно познание, но и като генетичен код.
и интелектуалните общности. Юбилеите са време
За него никога не са били значещи нито идеологемите
за почит, време за осъзнаване на мястото, което
на комунистическата власт, нито лесните изкушения
личността е заела в него, повод за срещи, въпреки
на демокрацията. Неговата съдба е обречена на
страстите и пристрастията на същото това време. Аз
литературното.
вярвам в тази духовна съобщност извън пространството
Книгите на проф. Неделчев, разширяват традиционните
и времето, защото тя е подчинена на други принципи на
пространства, в които литературознанието търси
общуване – на съпричастността и уважението.
нееднозначни отговори, реставрират картината
Затова – бъди честит още много юбилеи, проф. Неделчев!
на едно много често деформирано културно минало.
На многая лета!
Те изпълват с уникалност иначе баналната формула
лично творчество. Събраните в тях много и различни
ЕЛКА ТРАЙКОВА
персоналистични сюжети изграждат една, различна
от класическата, представа за това как работи и
каква е литературната история. Тя е и фрагментарна,
и концептуално споена, в нея доминира гласът на
изследователя, неговият личен разказ, така характерен
Литературен вестник 13-19.07.2022
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В итрина
Радой Ралин. „Поезия“.
Съст. Божидар Кунчав.
Изд. „Рива“. С., 2022,
132 с., 15 лв.
Това е истинското
юбилейно издание на
поезията на Радой
Ралин по повод
100-годишнината му.
Откроява се движението
на почерка – от началата му със скепсиса
на 40-те години до безмилостните
прозрения за съществуването по-късно.
Точно 97 стихотворения, подбрани от
Божидар Кунчев, чрез които лириката на
големия поет се осветява като безценно
наследство – едновременно политическо,
социално, екзистенциално и интимно
послание, винаги обърнато към публика или
към събеседник. Така Радой-Ралиновата
поезия се състоява като събеседващо
изричане, като наставление или съвет, а
много често и като завет, завещание. Да
помним.
„Словото на Богдан
Филов. Речи на 29-ия
български министърпредседател“. Изд
„Еделвайс Прес“,
Плевен, 2022, 176 с.,
15 лв.
Книгата съдържа
девет ключови речи на
министър-председателя
на Царство България (февруари 1940
– септември 1943), чрез които могат
да се систематизират основните
програмни и идеологически начала на
безпартийния режим в годините на
Втората световна война. Ясно личи
„българският модел“ в изграждането на
авторитарно управление, враждебно към
руския комунизъм, съюзническо на Третия
райх и силно повлияно от него, но все
пак идейно и структурно дистанцирано
от германския националсоциализъм и
италианския фашизъм, недоволстващо
от комунистите, но и от легионерите.
С тази книга Богдан Филов като лице
и глас на българския военновременен
авторитаризъм, вричащ се във вярност
на Негово величество царя, придобива
по-голяма историческа достоверност и
пълнота.
Стоян Райчевски,
Фанна Коларова.
„Съпротивата срещу
тоталитарния режим
в България. Горяни,
нелегални, политически
емигранти“. Издател
Фанна Коларова, С.,
2022, 496 с., 20 лв.
Книгата извършва многосъставна
реконструкция на съпротивителното
движение в България между 1944 и
1989 г. Използвани са архивите на МВР
и ДС, лични и институционални архиви,
пространна мемоарно-документална
литература... След критичен преглед
на проучванията за съпротивата срещу
комунизма авторите предлагат подробна
инвентаризация на формациите и
личностите на българската политическа
емиграция, на нелегалните организации
в България, на въоръжените групи и
чети (горяните), дори и на бежанските
лагери зад граница като мостове към
политическата емиграция. Солиден
справочен том, който участва във
внасянето на повече ред в изследванията
на тази тема.
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В ниманието

на

малките

Любомир Русанов: В книгите децата искат да виждат
нещо, което не съществува в действителността
„Пан“ е сред емблематичните
издателства за детска литература
у нас. Създадено още през 1990 г.,
за повече от три десетилетия то
натрупва хиляди заглавия, разпределени
в множество поредици, оказали влияние
на няколко поколения деца. С един от
собствениците и водеща фигура в
издателството поета Любомир Русанов
разговаряме на 29 юни 2022 г.
Как са се променили днешните деца от
началото на нашия век спрямо онези
от 90-те години, когато сте започнали
да издавате детска литература?
Съобразявате ли се с тези промени?
Не просто се съобразяваме. Като
издатели за нас е задължително да следим
промените не само при децата, но и при
техните родители. Защото според мен
основните промени са при родителите,
при поколението, което израсна след
промените. Много е интересно, че сега
доминира вкусът именно на родителя,
на бащата и майката, докато когато
започнахме, като че ли бабите и дядовците
бяха основно тези, които купуваха книжки
на децата и ние донякъде се съобразавяхме
с техния вкус, който идваше най-вече
от соца. Тогава доминираше погледът,
отправен към новото, което идва от
Запад. Затова беше някак по-лесно през
90-те години, тъй като хората нямаха
достатъчно информация и това, което
им предлагахме, се приемаше като чиста
монета, безкритично, докато сега хората
пътуват, научили са езици, информирани
са. Разбира се, говоря за младите родители,
които купуват книги, тъй като има,
знаете, една голяма част от населението,
която не се интересува от това. Но
активните читатели са много променени,
изключително информирани. Те променят
самите издателства. Ако погледнете
книгите от 90-те години например, там
доминира рисунък, който бих определил
като стил „Дисни“ – многоцветен, с
анимационни образи. Просто филмчетата,
които хората познаваха от телевизията,
се превръщаха в книжки, защото тези
книжки бяха много атрактивни и се
купуваха.
Сега изкушенията за децата са много
повече – интернет, игри, всякакви
филмчета...
Да, това също е важно. В световен мащаб
книгоиздаването се трансформира към
книжки с изключително малко текст.
Ако се съгласим с Марио Варгас Льоса,
че живеем в цивилизация на зрелището,
в която образите доминират над
идеите и всяко възприятие става леко
повърхностно, смятате ли, че такова
робуване на образите би могло да даде
негативно отражение в бъдеще?
Струва ми се, че вече дава отражение.
Ние виждаме това дори в политически
план. Хората, които ни управляват,
изглеждат хубаво, но вижте как
разсъждават! Като че ли имат някакви
дефицити и в мисленето, и в знанията.
Това поколение политици е израснало
изцяло под влияние на визуалните медии.
Има една много интересна книга, която
се казва „Рестарт на детския ум“ от
американската професорка Виктория
Дънкли, която прави изследвания върху
обучението на децата – традиционното
обучение и обучението по интернет.
При интернет обучението резултатите
са по-ниски с около 30%. И то при
активно интернет обучение, а не това
електронно самообучение, което по-скоро
се практикува у нас. Така че
интернет влияе негативно
върху човешкия интелект.
Просто хората са други
днес.
А как бихте описали едно
съвременно дете, което се
интересува от книжки?

Любомир Русанов

Това са деца, които се интересуват
от определени теми – например
космоса, динозаврите... Неща, които
могат да се визуализират, но които
ги няма непосредствено около тях.
Това са проявени интереси към света –
въображаемия и реалния свят, но и тук по
някакъв начин е водеща визуализацията.
Затова и са изключително популярни
книжките за чудовища, за измислени
същества и т.н. Тоест...
...Нещо като „бягство от
действителността“?
Не съвсем. Децата задоволяват
интересите си към действителността
по други канали, а в книжките като че ли
искат да виждат нещо различно, нещо,
което не съществува. Неслучайно давам
пример с динозаврите. Това са като че ли
най-популярните същества сред децата.
След като илюстрациите са толкова
важни, как ангажирате художници за
тях? Дали предпочитате да поръчате
нови рисунки, или да използвате вече
готови илюстрации от предишни
издания?
Проблемът с илюстраторите е свързан
с развитието на книгоиздаването.
Отначало и ние търсехме такива
художници, които са с по-анимационен
стил, по-традиционни, докато сега
модерните художници предлагат друг,
вече по-графичен стил на изобразяване, с
повече фантазия, по-близък до детското
рисуване.
А с кои ваши издания се гордеете
най-много?
Честно казано, аз лично най-много
харесвам романите които илюстрирахме.
Това са класически романи (като „Ян
Бибиян“ на Елин Пелин например), които
всички сме чели и които направихме в
цветни, бих казал, луксозни варианти,
което е много трудно и скъпо начинание,
но това са книги, които си заслужава
човек да си купи.
Смятате ли, че за езиковото развитие
на децата са по-полезни римуваните
текстове, в които има ритъм и рима и
са на границата с играта и по-лесно се
запомнят наизуст?
Книжките за по-малки деца са много добре
структурирани. От тях децата могат
да се научат да четат. Има вече книги, в
които текстът на приказките е разделен
на срички. Това позволява на детето по
естествен път да започне да чете самата
приказка. Те са с малки текстове, с големи
букви и по този начин започва наистина
четенето. Приказките в рими са един
следващ етап в усвояването на езика и
въобще на умението за четене, така че те
са много полезни. Разбира се, няма нищо
по-хубаво от това да се прочете една
истинска приказка в оригиналния є вид,
но до това детето стига, когато стане
на 7-8 години. Може би това е възрастта,
когато може да прочете истински една
приказка.

Има ли все още място дидактиката
в новата литература за деца? Дали
образователният момент в писането на
детски книги би могъл да отегчава и да
разваля удоволствието от четенето?
Общо взето дидактизмът в писането
за деца е отречен доста отдавна. Едни
от първите авторки, които скъсват с
дидактизма, са писателки като Едит
Несбит и Франсис Бърнет. Това е един
преодолян етап в писането. Да не говорим
вече за класика като Астрид Линдгрен,
която напълно разбива дидактиката. Тя
преминава в някои крайности, като дори
отрича училището като институция.
Има много книги, в които нейните герои
просто не ходят на училище, а се учат
от живота. По-скоро кратки форми,
каквито са басните, или кратки приказки с
някакви изведени поуки, могат все още да се
приемат, но не и дълги текстове, в които
моралът и дидактиката са водещи. Това
отегчава.
Какъв е „допустимият компромис“
в преводната литература за деца?
Споменахте големи имена на автори, би
трябвало и преводите да са на ниво...
За съжаление, днес сме принудени да правим
компромиси. Не всички преводи са добри.
Тук е много важна ролята на редакторите
в издателствата. Специално в „Пан“
всички, които работим, сме филолози и
се стремим да поправяме някои дефекти
на преводите, които получаваме. Защото
преводаческото изкуство като че ли стана
достъпно само за определен тип, бих казал,
бутикови издателства, които могат да си
позволят големи преводачи. Пък и повечето
големи преводачи отбягват книгите за деца
по различни причини. Да, имаме проблем
с преводите, но се стремим да не правим
компромиси. Разбира се, ние компенсираме
несъвършествата с нашия редакторски
труд.
А кой е най-големият търговски успех на
издателство „Пан“?
Ние сме многожанрово издателство, но
все пак профилът ни е само в детската
литература, не излизаме извън този
периметър. Нямаме кой знае какви
екстремни търговски успехи, по-скоро
винаги сме залагали на постепенното
натрупване на заглавия, на видове детски
книги, с които да си обогатяваме каталога.
В момента продаваме около 1400 заглавия,
които никак не са малко. Книги, които
непрекъснато се допечатват, допълват
се с нови и т.н. Това е едно натрупване в
продължение на 30 години, но без някакви
разтърсващи успехи от типа на книгите за
Хари Потър и т.н. Нямаме такива.
А имате ли някакъв паметен издателски
гаф?
Гафове се случват. Спомням си, че веднъж
напечатахме една книжка в Словакия
и българското „Т“ беше объркано от
контрагента ни с „М“ и Гретел се яви като
ГреМел. Случват се понякога такива неща,
но нямаме много фрапантни гафове.
Във вашата стихосбирка „Двойна орис“
от все по-далечната 1987 година имате
едно стихотворение, в което задавате
почти по детски въпросите:
„Защо звездите падат? Защо човек
предава?“ и след това заявявате, че
въпросите са наше право. А отговорите?
Можете ли да дадете днес отговори на
едно дете толкова години по-късно?
Аз имам двама внука и с тях се опитвам да
водя разговори. Отговарям на въпросите
им, които са безкрайни. Но е трудно
човек да бъде на нивото на едно дете,
защото неговият свят е толкова богат
и въображението му работи толкова
усилено, че като че ли си оставаме само при
въпросите. Отговорите не задоволяват.
Разговора води ЛИДИЯ ВЛАСОВА

В итрина

юбилей

Красивият блян за общност
Едно от първите неща, за които се сещам,
когато мисля за Михаил Неделчев и неговия
„социален стил“ и критическите сюжети,
които този стил поражда, е точно
стремежът да се изграждат общности. По
правило в тях трябва да влизат хора със
сходни виждания и убеждения, в някои случаи
и на първо място приятели, желателно е
да ги свързва някаква обща задача, някаква
споделена цел.
Първото ми приближаване до тогавашния
бате Мишо беше през 80-те години в
неформалния клуб „Критика“ към Съюза
на преводачите, основан, ако не ме лъже
паметта, от Енчо Мутафов, а Михаил
Неделчев беше сред активните му
участници. Освен очевидната задача на този
Клуб – да обсъжда „преводната продукция“
с акцент върху хуманитаристиката,
тази общност, в която всеки литератор
бе добре дошъл, едно от неизявените
неща, които ни събираха, беше и
споделеното западничество, днес
политически коректната дума вероятно
е „европеизмът“. По-късно Енчо Мутафов
направи доста рязък завой към така
наречената от него „българска мяра“,
но това е друга история, която при
това не ми е напълно ясна. Дискусиите в
клуб „Критика“ бяха напълно свободни,
максимално отдалечени от конюнктурата
(което никога не е напълно възможно), не
бих ги определил дисидентски, напротив
Клубът се радваше на благосклонното
отношение на Съюза на преводачите и
на неговата председателка Леда Милева.
Впрочем уважението и топлото отношение
бяха взаимни.
Следващите общности, в изграждането
на които М. Неделчев има най-дейно
участие, са Радикалдемократическата
партия и кръгът около възобновеното
списание „Демократически преглед“. Към
тях вероятно трябва да се прибави и
клуб „Гражданин“, основан и воден от М.
Неделчев. За тях съм по-скоро външен
наблюдател, никога не съм бил партиен

член, участието ми в
партийния вестник „Век
21“ и в списанието е съвсем
епизодично, въпреки че ги
следях с интерес, особено
вестника. До голяма степен
на Неделчев (разбира се
и на председателката
на партията Елка
Константинова)
истинската литература,
значимите образци на
литературната критика (а
и на публицистиката) от
миналото и европеизмът
бяха в основата и на
партията (опонентите є
снизходително я определяха като партия
на литераторите), и на списанието. По
същото време и Божидар Кунчев организира
един литературен подобен клуб, бил съм
на едно-две от неговите събирания, не си
спомням Неделчев да е участвал, но не съм
забелязал и някакво напрежение между тези
структури, някои от тях относително
трайни, но всички те останаха в миналото.
Разговорът за Сдружение български
писатели – другото голямо начинание,
в което М. Неделчев отново беше
сред най-активните организатори, а
после и последният му председател,
вероятно предполага по-дълъг разговор,
извън юбилейния повод тук и сега. То бе
предшествано от една друга структура,
възникнала около падането на Берлинската
стена, която се оказа съвсем ефимерна –
Дружество на литераторите, доколкото
си спомням, идеята бе на М. Неделчев, а
амбицията – да се обедният преводачи и
избутани в периферията писатели.
Сигурно има и други общности, в които
М. Неделчев е в центъра, но последната,
най-значителната и най-трайната е
Департаментът „Нова българистика“ към
Нов български университет, организиран
от Александър Кьосев със съдействието
на Богдан Богданов, основателя на този

О ткрити я та

на

Владимир Станев.
„Шумът от дебри и
балкани... Партизаните в
България (1941–1944)“. УИ
„Св. Климент Охридски“,
С., 2022, 60 лв.

Михаил Неделчев на един от
сините митинги в началото
на 90-те години на XX век

университет. Няколко години по-късно
Неделчев се включва в департамента и
става негов формален и държа да подчертая,
неформален ръководител.
Съзнателно пропускам титлите и
постовете, те не са важни в случая, а и не
се съмнявам, че други ще ги изредят. Не се
занимавам и с университетската дейност
на Департамента, на която отдавна съм
само външен наблюдател.
Това, с което искам да завърша, е усилията
на М. Неделчев да организира Литературна
школа към НБУ. Усилията бяха сериозни,
именно М. Неделчев предложи тезисно
формулирани идеи, около които да се
обединят изследователи от различни
университетски и академични звена, а и
неангажирани с такива структури критици.
В центъра – идеята за „алтернативния
канон“, неговото изследване и достойно
публикуване. В някаква степен това вече се
реализира, вероятно процесът ще продължи,
в хода на работата някои от основните
постулати ще се доизбистрят, ще бъдат
привлечени нови изследователи с нови идеи.
Надявам се, че вроденият ми скептицизъм
ще бъде опроверган и блянът ще стане
трайна реалност.
НИКОЛАЙ АРЕТОВ

младите

Разкази за живота в „От тази страна на смъртта“
През 2021 година
излиза сборникът с
разкази на Радослав
Парушев „От
тази страна на
смъртта“ – точно
десет години след
като друг негов
белетристичен
сборник със
заглавие,
отпращащо към
смъртта, а именно
„Смъртта не е за

всеки“, вижда бял свят.
Разказите от последния сборник на
Радослав Парушев са деветнайсет на брой
и не са подвластни на конкретна тема
или конкретен мотив, около който да се
развиват действията в тях, а са разнородни
и всеки отделен разказ носи своя история
и има свой живот. Прави впечатление,
че Радослав Парушев не се концентрира
единствено върху това да следва типичната
за разказа структура, а се възползва и от
интервюто като жанр, например в разказа
„Денят започва с култура“. Корицата,
дело на Анна Симеонова, изобразява Иисус
с пръсти, вдигнати за благословия, но
през тях минава пунктирана линия, в края
на която е изобразена ножица. Сякаш
читателят е поставен пред избор – да
вярва само на това, което вижда или да види
отвъд, може би дори отвъд тази страна на
смъртта. В изображението на корицата
би могла да бъде прокарана идеята и за
ампутацията на вярата на човека в днешно
време, улисан в ежедневните си задачи,
забравил дори за самия себе си.
Макар и обединени под общо заглавие и
събрани в един сборник, разказите в „От
тази страна на смъртта“ не следват логика
на последователност, не претендират

за изтънченост, защото такава липсва,
и представят както банални сцени от
ежедневието, така и сцени, илюстриращи
далечни, фантастични светове. Езикът е
цветущ, липсват излишни конструкции,
които да утежняват изказа, без реално да
казват нещо на читателя; често се срещат
цинизми и откровени до болка псувни. Верен
на стила си, Радослав Парушев продължава
да следва мотива за обикновения човек,
живеещ необикновен живот, без самият
той да е наясно от коя страна на смъртта
се намира. Когато читателят се сблъска с
първите два разказа от сборника, а именно
„Наглият фалшификатор Макарий Мелисен“
и „1453-та“, би си помислил, че авторът на
„От тази страна на смъртта“ е решил да
се концентрира върху исторически факти
и твърдения, на базата на които да напише
сборник с истрически разкази. И тъкмо
когато читателят се е примирил с факта
да чете за опитите за спасяването на
Константинопол и за това дали кръстът
на купола на „Света София“ ще бъде
заменен от полумесец, Радослав Парушев
светкавично го изпраща на обиколка из
улиците на съвремен Рим с разказа си
„Мама Рома“, а след това пътешествието
продължава към САЩ, Германия, Австрия,
Нидерландия, за да се завърне на родното
Черноморие, където се развива действието
в разказа, дал името на сборника. Така
подредени, разказите създават усещане, че
границите междру държавите са размити
и че героите в тях са колкото различни,
поради различното потекло и вярата си,
толкова и еднакви поради факта, че сякаш
са съседи, които живеят на една и съща
улица, но в различни по големина, цвят и
вид къщи. А става ли дума за скок от една
страна в друга, неизменно става дума и за
политика. Така функционира съвременният
свят и съвременната литература.

И от цялата сериозност, която носи
начинание като политиката, Радослав
Парушев успява да извади комичното и
ироничното – така например в разказа
„Замръзналото кралство“ съществува
регламент на Европейския парламент
относно „максималните допустими нива
на отвратителност сред населението
на Европейската общност“. Както в
предхождащите го разкази, така и в
разказа „От тази страна на смъртта“
се преплитат реалност и илюзия и всеки
читател може да прецени в какво да вярва
и да се опита да разбере от коя страна на
смъртта се намират геоите в разказите
на Радослав Парушев и от коя страна се
намира самият той.
В сборника място намира и темата за
пандемията, върху която се базират
много европейски романи и белетристични
сборници от последните две години.
Авторът оставя място и за конспиративни
теории както около пандемията, така и
около съществуването на извънземни, с
което дава свобода на читателя да избере да
бъде на страната на тази действителност,
която сам разпознае като такава.
Благодарение на разнородните и на пръв
поглед обикновени истории, разказани в
„От тази страна на смъртта“ всеки от
читателите може да разпознае себе си в
лицето на някой от главните герои или
да започне да търси
С подкрепата на себе си, избирайки тази
Столична община или другата страна на
смъртта.
ДАРИАНА БОРИСОВА
Радослав Парушев,
„От тази страна
на смъртта“, ИК
„Колибри“, С., 2021

Два тома с твърди корици,
поставени в стабилна
кутия като в патрондаш. Тежки
книжни тела. Ако не се внимава, с тях
може и да се убива. Внушителното
издание представлява първи след 1989 г.
пространен исторически разказ за
партизанското движение от първата
половина на 40-те години. Хронологично
историографско повествование с
проблемни слизания към важни теми
като численост, ресурси и прочее спорни
показатели за партизанския състав.
Иззад оголените фалшификации и митове
на комунистическата пропагадна се
появявят множество потулвани истории
и полупризнати случаи на братоубийства
и (не)случайни прострелвания сред
партизаните. Идеята за изчерпателност
на проблематиката владее това
изследване. Затова му отдаваме чест.
Александър Христов.
„Ако мястото е време“.
Изд. „ДАР-РХ“, Велико
Търново, 2022, 42 с.
Времето се опитва да
стане главен лирически
герой още в първата и
втората стихосбирка на
Александър Христов –
„Крайпътна обител“ (2017) и „До първата
сянка“ (2021). Сега в третата – успява.
Или почти успява. Защото все пак залогът
в условното наклонение на „Ако мястото
е време“ е философски проблематичен.
Ами ако не е време мястото? Всъщност
в тази несигурност на пребиваването и на
изричането се намира подвижният център
на тази книга. Защото човекът е разлюлян
от времето, което по дефиниция си остава
бездомно. За средищно стихотворение
можем да определим „Прозорец“ (с. 66).
Там на финала се казва: „Отвориш ли
прозореца за себе си“, значи „отворил си
го за всеки, навсякъде, завинаги“. Това
прави поезията на Александър Христов
– разтваря пространствените граници
и създава някакво друго пространство
на всеобщото, на досягащото всекиго
живеене и действие. Общ дом сред
бездомното време.
Владимир Калоянов.
„Цената на
българщината в Таврия
(1917–1945)“. Изд. на
БАН „Проф. Марин
Дринов“, С., 2022, 304 с.,
20 лв.
Всеобхватен труд,
който събира на едно
място почти цялото знание за съдбата
на таврийските българи в епохата
на съветския режим, но и отпреди
това. Владимир Калоянов показва как
преселението на български бежанци в
Бесарабия и Таврия след всяка рускотурска война продължава в политиката
на нови изселвания и насилия през ХХ век,
конкретизирани в ужасите на Гладомора,
на произволната колективизация, на
Големия терор и на войната между
Третия райх и СССР. Специално внимание
заслужава главата, посветена на акцията
за обратното преселение на тавричани
в Царство България през 1942/1944 г.,
завършила с печалната им депортация
отново в Съветския съюз през 1945 г.
Архивните източници са уплътнени
от вълнуващи лични разкази, набавени
чрез анкети с участници и
свидетели. Респектиращо.
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И тали я

Мара Белчева в Брунате (1912–1915)
Публична лекция в Брунате, 10 юни 2022 г.
Емил Димитров

Мара Белчева

От 10 до 12 юни 2022 г. в Брунате, Италия, се
състояха мемориалните тържества по повод
110-годишнината от смъртта на Пенчо Славейков
(28 май/10 юни 1912 г.). Събитията бяха организирани
от Генералното консулство на Р България в Милано,
Община Брунате и новосъздаденото Българоиталианско общество „Пенчо Славейков“. Акценти в
тридневната програма бяха официалното откриване
на паметната плоча на Мара Белчева (отложено
от април 2020 г. поради пандемията), откриването
на специално създадения паметен кът за Пенчо
Славейков в хотел „Белависта“, публични лекции
и срещи, концерти и тематични литературни
маршрути. Програмата бе реализирана в пълнота, а
събитията бяха посрещнати с интерес от местната
общественост, както и от българската общност в
Ломбардия.

Мара Белчева

* * *
Далеч от родни сенки и лучи, –
срещу самотни глечери гиганти, –
в страната на Вергилий и на Данте
затвори скитника очи.
От чуждо слънце гроба му е грян.
Тоз, който с огъня на Прометея
сърцата ни поиска да съгрее –
далеч от родний край изгнан.
В зида си времето го жив вгради
и вихра му духа дома откара.
На своята страна той пред олтаря
во своя ореол блести.
[Брунате, февруари 1913 г.]

Уважаема г-жо генерален консул Димитрова,
почитаеми колеги, дами и господа,
скъпи приятели от Брунате,
Днес ние, българи и италианци, отбелязваме
110-годишнината от смъртта в Брунате на
големия български поет, мислител и интелектуалец
Пенчо Славейков (1866–1912) – истински символ на
приятелството и братството между нашите два
народа, както и на плодоносното общение между двете
литератури и култури. Преди един век Пенчо Славейков
бе истински вестител на българската литература в
Италия и знак за това, че тя вече е неотделима част от
европейската литература. Поразително е съвпадението,
че в годината, в която българският поет се среща за
първи път с Италия, 1911, се отбелязва 50-годишнината
от нейното Обединение, а в Базиликата на Светия Дом
в Лорето (Basilica della Santa Casa a Loreto) се открива
Славянският параклис, изписан от художника от
Реканати Биаджо Биаджети (1877–1948).
Животът и творчеството на Пенчо Славейков,
който несъмнено е един от най-значимите европейски
поети и интелектуалци на своето време, са истинска
точка на среща между различни европейски културни
традиции, между „Изтока и Запада“. И тъкмо в сегашния
момент, в който всички ние сме истински потресени
от случващото се в Украйна и от зверствата на една
неочаквана война в сърцето на нашия континент, Европа
отново трябва да намери в самата себе си позитивни
примери и модели, с които да се съотнася: един от тези
позитивни модели е тъкмо този, когото честваме днес –
Пенчо Славейков, чието име е синоним за мир, разбиране и
сътрудничество между европейските култури.
Какво празнуваме днес? Разбира се, не смъртта на
българския поет, а неговото безсмъртие, неговата среща
с Бог, в резултат на която славата му става част от
наследството на италианската и европейската култура
(не е случайно, че незабавно след смъртта на поета в
хотел „Белависта“ всички са искали да узнаят кой е
непознатият чужденец, който през последните дни от
живота си се разхожда, облягайки се на бастуна си, по
уличките на Брунате и покрай брега на Лаго ди Комо
заедно със своята спътница).
Както в последните си мигове, така и през последните
девет години от живота си поетът е съпровождан от
своята муза-вдъхновителка, поетесата Мара Белчева
(1868–1937).

I. Коя е Мара Белчева?
Бъдещата поетеса и вдъхновителка на Пенчо Славейков
е родена на 8 септември 1868 г., в деня на Рождество
Богородично: ето защо новороденото момиче е наречено
Мария, а за близките и роднините тя е Мара (в подобни
случаи у нас, в България, се казва, че „човек идва с името
си“). Мара е родена в Севлиево – град в Централна
България, център на едноименна община в област Габрово.
Родният град на поета – Трявна – се намира в същата
област; разстоянието между Севлиево и Трявна е около
50 км.
Първата среща между Пенчо и Мара се случва още в
детството им: бащата на Пенчо – Петко Славейков,
истински мит на Българското възраждане (Risorgimento),
е добре познат във всеки ъгъл на нашата страна, в това
число и Севлиево. Веднъж Петко Славейков и синът му
са гостували в родната къща на Мара,
но тази начална среща остава без
продължение.
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Бащата на Мара – Иван Ангелов – е търговец и изтъкнат
гражданин на Севлиево. Мара има двама братя – Ангел и
Кръстьо Ангелови, и двамата – военни. Братята на Мара
са истинска нейна опора в живота; между другото, те са
посещавали сестра си при едно от нейните пребивавания
в Брунате. Съпругата на Кръстьо – Олга Ангелова – е
близка приятелка на Мара и нейна спътница в Брунате
през най-тъжните месеци веднага след смъртта на
Пенчо Славейков. Тя е една от четиримата българи,
присъствали на погребението на поета на 14 юни 1912 г.:
освен нея и Мара Белчева, единствените българи, които
са успели да участват в погребалната церемония, са
по-големият брат на Пенчо – Рачо Славейков, както и
литературният критик Боян Пенев.
Благодарение на подкрепата от страна на семейството
младата Мара получава много добро образование –
гимназия в Търново (средновековната столица на
България), а след това и във Виена. След смъртта на
съпруга си Христо Белчев (1857–1891) Мара Белчева
завършва образованието си в Университета на Женева
(от 1897 до 1899 г.), във Faculté des lettres, където изучава
литература, философия и латински. Културна и добре
образована жена, смятана за една от най-изтънчените
в България, Мара Белчева владее перфектно немски,
френски, английски, италиански и руски.
През 1886 г., на 18-годишна възраст, Мария Ангелова
се омъжва за Христо Белчев – талантлив поет и
перспективен политик, след което тя завинаги приема
фамилията на съпруга си. Младата двойка се установява
в София, където Христо прави бърза кариера в
Министерството на финансите. В 1890 г. Христо Белчев
става министър на финансите в правителството на
Стефан Стамболов (1854–1895), но за огромно съжаление
само година след това, на 27 март 1891 г., пада убит в
един атентат срещу министър-председателя Стамболов
(в действителност наемните убийци са сбъркали
жертвата, понеже Стамболов и Белчев са се разхождали
рамо до рамо и в тъмнината са взели единия за другия).
Нещо любопитно: през 1905 г. Пенчо Славейков събира и
издава том с поезията на Христо Белчев, като написва и
встъпителна статия към него.
Атентатът и убийството на Христо Белчев имат
силен резонанс в европейската преса1 и без каквото
и да било съмнение напълно променя живота на
тогавашната 23-годишна Мара. Младата вдовица с
огромни усилия преживява смъртта на съпруга си, а
това е засвидетелствано от редица детайли на нейното
ежедневие: тя дълго носи траур и по правило в течение
на години пише писмата си на листове хартия в траурна
рамка; ето защо тя за дълго получава прозвището
„дамата в черно“.
За кратко, около година, Мара Белчева е придворна дама,
член на свитата на княгиня Клементина, майка на Княза
и бъдещ цар на България Фердинанд I.
През лятото на 1903 г., след завръщането в София на
Мара от чужбина, става съдбоносната среща с Пенчо
Славейков: в своите забележителни „Бегли спомени“
(1923) Белчева споделя с читателя своите първи
впечатления за поета, с когото се запознава в дома
си, превърнат междувременно в литературен салон. В
самия край на същата година Славейков пише гениалния
Вж. например корицата на френското списание Le Petit Journal
от 16 април 1891, № 21.

1
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„Псалом на поета“: едно необичайно обяснение в любов, а
освен това и оригинален поздрав за Нова година. Връзката
между Пенчо Славейков и Мара Белчева продължава
почти девет години, до самата смърт на поета: една
връзка, изпълнена не само с поетически вдъхновения,
лично щастие и усещане за пълнота на живота, но също
тъй и със социални пречки, предразсъдъци и сплетни (за
да ви дам нагледен пример за сравнение, ще ви помоля да
си спомните за онзи случай на liaison [сексуална връзка
без брак], при който през 50-те години на ХХ в. в Италия
герои са забележителният актьор-комик Тотò, „князът
на Смеха“, и младата Франка Фалдини).
Поетическият дебют на Мара Белчева се случва през
1910 г., макар че тя пише поезия още преди нейната
среща с големия български поет. Мара Белчева с право
е смятана за една от първите български поетеси; по
време на живота є са публикувани три нейни поетически
книги: „На прага стъпки“ (1918), „Сонети“ (1925) и
„Избрани песни. Стихотворения“ (1931). Силно повлияна
и твърде обогатена от интелектуалното общуване с
Пенчо Славейков, Мара Белчева заема уникално място в
историята на българската женска поезия. Характерно
за нейната поетика е връзката на интимните чувства с
рефлексия върху подчертано философска проблематика;
нейните творби са посветени на човешката близост,
на доверието и духовната връзка с любимия, който
вече го няма. Напълно разбираемо е, че след смъртта
на Пенчо Славейков личното страдание от раздялата
става преобладаващо чувство в нейната поезия. В
късните є творби от 30-те години на първи план излизат
религиозните чувства и търсенето на Бог.
Освен това на Мара Белчева принадлежи забележителен
принос в изкуството на превода, който не може да бъде
премълчан или изтрит. Нейната изключителна версия на
„Тъй рече Заратустра“ на Фридрих Ницше (1915) все още
се преиздава, въпреки наличието на други, по-нови преводи
на книгата, и е символ на откриването на една нова фаза
в еволюцията на българския език.
Значително постижение е също така и нейният превод
на приказната драма „Потъналата камбана“ на Герхард
Хауптман (1922) – немски писател, отличен с Нобелова
награда за литература за 1912 г. – същата година, когато
е издигната и кандидатурата на Славейков.
За съжаление, многобройни поетически преводи на Мара
Белчева остават в ръкопис, например нейните преводи на
„Песни“ на Джакомо Леопарди, от които е публикувана
единствено „Последната песен на Сафо“.
Друг все още твърде зле познат аспект от
литературното и преводаческото дело на Белчева са
нейните преводи на френски език на поетическите
творби на Пенчо Славейков, на които тя се посвещава по
време на римския престой на двойката – един мащабен
проект, останал незавършен поради преждевременната
смърт на любимия.
Познанията ни за изключителната личност на поетесата
и преводачката биха били задълбочени с нейния профил на
пътешественичка – духовна сестра на Паолина Леопарди
и други жени на Модерността.
„Ние сме скитници“ – пише Мара Белчева в едно писмо,
изпратено от името на двамата от Швейцария през
септември 1911 г.
Мара Белчева следователно е жена с множество таланти,
поетеса и преводачка от европейско ниво и мащаб.

II. Мара Белчева в Брунате
Скъпи приятели,
ще ви помоля да си спомните един момент от моята
публична лекция в Брунате през 2016 г. Тогава анализирах
колекцията от пощенски картички на Славейков, а между
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тях бях намерил две от Брунате, откъдето заключих, че
„Леопарди на Изтока“ не е акостирал тук случайно, а в
резултат на съзнателен избор.
Сега вече мога да потвърдя убедено, че хипотезата,
която издигнах и илюстрирах в Брунате преди шест
години2, намери своето пълно потвърждение. В това
отношение от решаващо значение е откриването на една
неизвестна пощенска картичка, в която Мара Белчева
пише на драматурга Петко Тодоров (1879–1916), близък
приятел и член на кръга „Мисъл“: „Утре заминаваме за
Комо-Брунате“. Картичката е изпратена от Флоренция
на 2 юни 1912 г. Несъмнено можем да определим текста
на картичката като неопровержимо доказателство за
това, че крайната цел на нашите пътешественици е била
именно Брунате.
Между другото, любопитно е да забележим, че в тази
пощенска картичка Мара Белчева е сгрешила изписването
на името на Брунате – „Brunati“. Според моето мнение
коректното обяснение на грешката е следното: Мара
Белчева не е видяла, а е чула за първи път името на
Брунате, произнесено от Пенчо Славейков; в източните
диалекти крайната гласна „e“ се произнася по-скоро като
„и“: „Брунатье“. По-нататък в нейната кореспонденция
тази грешка в изписването на името повече не се среща –
нито на български, нито на италиански.
Без всякакво съмнение в Брунате Мара Белчева
изживява втората голяма трагедия в живота си.
Може би не е толкова очевидна изключителната сила
на духа, демонстрирана от тази жена в един трагичен
момент на страдание и самота, породени от загубата
на любимия човек. Ще ви дам един пример: на 11 юни
1912 г. сутринта, т.е. в деня след смъртта на Пенчо
Славейков (той умира в 19:50 ч. предишния ден), Мара
Белчева слиза в Комо и в 08:10 ч. изпраща една от
своите многобройни телеграми, чрез които организира
(разбира се, с решителната подкрепа на италианските
институции и на гражданството на Брунате, на
хотелиера Андреа Лучини и на други) погребението на
поета. Твърде вероятно е, че именно в този момент
Мара Белчева е открила и наела фотограф от Комо,
изключителен професионалист, който същия ден е
направил една необичайна серия фотографии на мъртвия
поет, непубликувана и досега в нейния пълен вид.
Извънредно любопитно е това, че тези фотографии са
единствените запечатани изображения на двойката
поети, на които те са заедно. Бихме могли да
интерпретираме тези фотографии като албум от една
сватба sui generis: фотографът е свидетел на брачен
съюз, сключен в смъртта, на брак във вечността.
В продължение на три години, 1912–1915, Мара Белчева
често пребивава в Брунате за дълги периоди от време:
можем да пресметнем, че българската поетеса като цяло
прекарва в „Балкона към Алпите“ около една година. Мара
Белчева е „гражданин“ на Брунате през лятото на 1912 г.
(повече от четири месеца общо – от юни до октомври)
след смъртта на Пенчо Славейков, после през февруари и
Вж.: Dimitrov, E. Morte a Brunate // La Provincia, anno 125, N°
292, 23 ottobre 2016, p. 16; Димитров, Е. Смърт в Брунате //
Литературен вестник, год. 26, № 8, 1–7 март 2017, с. 9–11.
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И тали я

лятото на 1913 г. (юни,
юли и август), след това
от края на октомври 1913
г. до края на февруари
1914 г. (почти 3 месеца,
с прекъсване от средата
на ноември до края на
декември 1913 г.), после
през лятото и есента
на същата година, а за
последно – през лятото
на 1915 г. След влизането
на Царство България
в Първата световна
война (14 октомври
1915 г.) на страната
на Централните сили
(т.е. срещу съюзниците
от Антантата,
част от които е
Кралство Италия)
по-нататъшното
пребиваване на
българската поетеса
в Брунате става
невъзможно.
Два дни в годината са били най-важни за Мара Белчева:
10 юни, денят на смъртта на Пенчо Славейков
(по нов стил)3, и 2 ноември, Денят на мъртвите
според вярванията и традициите на католиците (за
православните дните на мъртвите са три в годината, а
на български те се наричат „задушница“). Мара Белчева
прави всичко възможно, за да стигне до Брунате от
която и точка в Европа да се намира (най-често тръгва
от България) преди тези две дати, толкова важни за нея,
за да бъде близо до своя любим Пенчо.
В Брунате Мара Белчева обикновено отсяда в Гранд
хотел „Милано“, а понякога наема частна квартира.
Непосредствено след смъртта на поета тя се премества
в хотел „Милано“ и повече не се завръща в хотел
„Белависта“.
Когато е в Брунате, поетесата често е посещавана
от приятели и роднини: бихме могли да кажем, че
именно благодарение на Мара Белчева Брунате става
фундаментален литературен топос за българската
културна традиция, превръща се в автентично „място
на памет“.
Първите посетители на Мара Белчева в Брунате са
близките є приятели Боян Пенев и Дора Габе – една
друга знаменита литературна българска двойка. След
погребението на Славейков младият учен и литературен
критик Пенев се завръща в Мюнхен, а следващия месец,
вече със съпругата си, отново заминава за Брунате
за панихидата по повод 40 дни от смъртта на поета.
Присъствието и подкрепата на двама истински и
искрени приятели повдига духа на „дамата в черно“; след
тяхното заминаване поетесата се чувства самотна и
уязвима. „От как ви няма – няма никого, Brunate е цял
гроб от единия край до другия“ – пише поетесата на Боян
Пенев в едно писмо от това време.
Много години по-късно Дора Габе пише мемоарен текст,
озаглавен „Мара Белчева в Брунате“ (1934), в който
споделя спомените си от съвместното съжителство в
течение на двадесет и пет дни. „Всяка нощ я слушах да
плаче. Тя не знаеше, че я чуваме и плачеше свободно. Тя
имаше само тоя плач. Всичко друго беше за другите“ –
разказва Дора Габе.
Една друга българска съпружеска двойка живее поблизо – в Милано. Става дума за семейството на
първия генерален консул на Царство България в Милано
– историка, литератор и политик Димитър Йоцов
(1875–1969), добър познат на Пенчо Славейков. Съпругата
на дипломата – Райна Йоцова, образована и изтънчена
дама, бързо става близка приятелка на Мара Белчева.
Разполагаме с кореспонденцията помежду им, която
частично е публикувана.
Независимо от подкрепата на приятели и роднини, без
да забравяме и за онази от страна на обществеността в
Брунате, господстващото чувство в сърцето и душата
на Мара Белчева е усещането за страдание и самота, а
нейно основно занимание в селището на Лаго ди Комо
е грижата за гроба на поета. „Само с гроба цял ден
се занимавам: пак кърпя и мажа стените му, пак садя
цветя и скубя бурените на другите гробове“ – пише тя
на същия Боян Пенев през 1913 г. (точната дата не е
отбелязана).
Животът обаче има множество цветове – дори тогава,
когато черното преобладава. По време на своето
уединение в Брунате Мара Белчева се сприятелява с
различни интересни хора: например с г-жа Джулия Валези,
съпруга на един предприемач от Милано. Тяхната дружба
е засвидетелствана от една съвместна фотография,
изпратена по-късно от Валези на Белчева в Швейцария.
Текстът на надписа на фотографията е красноречив:
Обикновено Мара Белчева се е стремяла да се окаже в Брунате
още преди 28 май, когато според Юлианския календар, приет
тогава в България, се е падал денят на смъртта на Пенчо
Славейков.

Пощенска картичка от Мара Белчева, 2 юни 1912

„Изпращам нашите образи, като винаги ще си спомням
и ще те очаквам! Джулия Валези, Брунате, 20 август“
[1913].
Накрая, бих искал за първи път да споделя с вас два
фрагмента от писмата на Мара Белчева, написани в
Брунате; първият от тях се отнася до вашето градче:
„От три дни съм пак в Brunate. То е голо и студено като
самата истина. Но трябваше да подиря тишината,
защото в Швейцария оглушах и подивях“ – пише на
2 януари 1914 г. поетесата до Боян Пенев.
Вторият фрагмент, бихме могли да кажем, е едно
послание от вечността до всички вчерашни и днешни
жители на Брунате:
„В Brunate и аз видях праздника на мъртвите и посрещах
гости. Да видите как ония груби планинци биват нежни
един ден в годината! Да ги видите сред ония окичени
кръстове, когато музиката свири траурни маршове, с
наведени глави да ронят сълзи. Стори ми се, че Пенчо не
е сам него ден. Пък и ти си била, Дора, с него и как нежна,
той трябва да е сетил твоята топла пригръдка“ – казва
Мара Белчева в писмото си от 15 ноември 1913 г. до Дора
Габе и Боян Пенев.

* * *
Преди 110 години в Брунате почива Пенчо Славейков,
но смъртта и гробът на поета се оказват основания за
съжителството на Мара Белчева с вашите предци. Тя е
била, разбира се, не само една тъжна и страдаща жена, но
също и поетеса, за която болката е извор на вдъхновение.
За автора на тези редове, който е не само учен, но
и приятел на Брунате, е не само дълг, но и най-вече
истинско удоволствие да обяви именно тук, в Брунате,
и тъкмо днес, в деня на 110-годишнината от смъртта
на поета, едно важно откритие. Мара Белчева е
авторка на един поетичен цикъл, съставен от десет
стихотворения, написан преди 31 юли 1912 г. – датата,
на която цикълът е изпратен, заедно със съпроводително
писмо, на цитирания по-горе драматург Петко Ю.
Тодоров. На 10 февруари 1913 г. Мара Белчева изпраща
на същия получател други две стихотворения (отделно
публикуваме за първи път второто от тях).
Несъмнено е, че тези дванадесет стихотворения са
написани в Брунате непосредствено след смъртта на
поета, от която те са силно повлияни. Бихме могли да
наречем този ръкопис Corpus Brunatese, останал до ден
днешен напълно неизвестен и непубликуван.
В определен смисъл би могло да се твърди, че Мара
Белчева по време на своите дълги пребивавания във
времето от 1912 до 1915 г. е станала поетеса на Брунате
в пълния и точния смисъл на думата…
Що се отнася до едно друго откритие, а именно
фактът, че Мара Белчева е истинската авторка на така
нареченото „Завещание“, приписвано до днес на Пенчо
Славейков, ще говорим по-пространно и задълбочено
някой друг път. В Брунате българската поетеса съчинява
литературна мистификация, която до ден днешен още не
е разбулена.
Мара Белчева – жена, която живее на „разлома“ между
XIX и XX век, в действителност е една модерна
жена и поетеса, която очаква да бъде преоткрита.
Забележителна жена, прекарала живота си, посветен на
любовта, на поетичното творчество и на паметта, и
притежаваща ясен и неповторим глас, който всички ние –
българи, италианци и европейци – трябва да чуем.
Траурът на една страдаща душа – това е същината на
присъствието на Мара Белчева в Брунате.
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(продължение от миналия брой)

Отново за независимата сцена
и нейните пространства
Като безспорен акцент на второто издание на
Международния фестивал за нова драматургия
на Гьоте институт New Stages Southeast, който
се проведе в София от 9 до 12 юни и за който ви
информирахме в миналия брой, се открои дискусията
„Независимата сцена и нейните пространства: форми
на съществуване“ с участници Младен Алексиев,
Цветелина Йосифова, Ясен Василев, Атанас Маев
и Галин Попов, модерирана от Ангелина Георгиева,

в която се включиха и много независими артисти и
представители на различни културни институции.
„Литературен вестник“ покани двама от
дискутантите – Младен Алексиев и Атанас Маев, да
представят и развият своите тези от дискусията на
страница „Сцена“ в два поредни броя. В предишния брой
(26, от 6-12.07.2022) ви предложихме изказването на
Младен Алексиев. Днес публикуваме и разсъжденията
на Атанас Маев.

Как може устойчиво да функционира едно частно пространство
за съвременен танц, съвременен театър и мултижанрови форми
Сцена Дерида е неинституционално, независимо
пространство, което съдържа театър и арт кафе и
което се представлява юридически от фондация „Арт
Линк“. Фокусът на програмата є е съвременният танц,
но тя представя и други форми на изпълнителските
изкуства и е една от малкото сцени, които работят
основно с артисти на свободна практика.
Създаването на сцената е предшествано от 9 години
натрупан опит в управлението на Derida Dance Center
като място за продуциране, реализиране на проекти и
работа както с професионални, така и с любителски
среди.
През 2010 г. отворихме вратите на танцовия център
с три студиа в бившия хладилен завод до Сточна гара,
а впоследствие през 2012 г. се преместихме в бившата
Шоколадова фабрика до Лъвов мост, мигрирайки през
различни индустриални пространства. Работата
ни беше изцяло фокусирана в процес на създаване, на
развитие на капацитета сред професионалистите и на
нови публики.
Така заедно с Живко Желязков – арт директор и
хореограф, с когото основахме Танцова компания
„Дерида“ (през 2004 г.), решихме да си зададем въпроса
какъв трябва да бъде профилът на организацията,
който да притежаваме, така че да сме добър партньор
и да постигнем целите си като танцова компания,
културен оператор, да имаме международна видимост
и да бъдем част от големите интернационални мрежи
и платформи. По това време единственият пример,
който имахме, беше „Червената къща“ и възхищението
ни към мениджъра є и съосновател Цветелина
Йосифова.
В същото време трябваше да обясняваме какво
означава „резидентска програма“ и да дефинираме
понятието „пърформанс“ на институциите, които се
занимават с културни политики.
Тази пионерска дейност беше важна за развитието
на сектора. Чрез споделяне на трите студиа във
времето, когато те не се използват от нашата
компания, ние създадохме своя резидентска програма
и помагахме на нашите колеги да работят върху свои
нови проекти. В началото започнахме с български
резиденции, а впоследствие отворихме програмата и
за колеги от чужбина, което доведе до включването
на модела на резидентската програма на Derida Dance
Center като добра практика в плана за култура на ЕС за
2011-2014 г.
Успоредно с развитието на организацията си
отговорихме и на още един въпрос – кои са артистите,
с които работим? Беше невъзможно да каним
постоянно изпълнители от чужбина, затова устойчиво
решение на проблема беше подготовката на български
таланти чрез програмата за обучение и тренинг в
съвременния танц „Dance PORT Derida“. Тя целеше
идентифициране на участници с качества, идващи
от различни сфери – танц, театър, акробатика,
гимнастика и др., и включването им в ежедневна
практика, която се провеждаше от понеделник
до петък, с продължителност от 12 месеца. Така
успяхме да изградим общество от професионалисти,
които днес са едни от актуалните имена, които
развиват танцовата сцена. Така в един момент се
появи въпросът къде всички тези професионалисти
да представят своите сценични проекти, след като
процесът по създаване и продуциране е вече установен.
Държавните и общинските театри са недостъпни
за артисти на свободна практика, а наемите им са
непосилни. Така се появи и идеята за създаване на
независима сцена, която да отговаря на техническите
условия и да представя танцови представления.
Първият ни опит беше насочен към пространство
в метростанция „Джеймс Баучер“, като през 2018
г. се явихме на публичен конкурс, който спечелихме,
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и наехме пространството. Проблемът беше, че
бяхме подведени за всички технически параметри
от собственика на имота „Метрополитен“ ЕАД –
от квадратурата, която беше с 264 кв. м по-малко
от обявената в конкурсната документация, през
киловатите електрическа мощност, възможностите
за вкарване на чист въздух и др.
Това ни накара да се откажем, загубвайки солидна
инвестиция – депозит, който бяхме оставили, както
и време и подготвени архитектурни планове за
преобразуване на пространството.
Този лош опит ни помогна да се справим втория
път, когато намерихме пространството на ул.
„Цар Самуил“ 32 и го превърнахме в този прекрасен
театър, който всички днес познаваме като Сцена
Дерида (Derida Stage). Инвестцията беше изцяло от
лични средства и с малка сума подкрепа от един от
партньорите ни.
Може би няма друга частна сцена за танц, понеже сам
по себе си е много рисков проект и е необходима голяма
доза ентусиазъм. А проблемът е, че недостъпността
на държавните сцени съществува все още и ако няма
сцена, на която да се показват представленията на
артистите, които са на свободна практика, то те се
обричат само на няколко месеца живот.
Така този цикъл се повтаря всяка година, без да има
надграждане в процеса по продуциране. Ако искаме да
имаме прогрес, то трябва да помислим каква е фауната
на тази екосистема, за която всички ние говорим.
Ако образно кажем, че флората са артистите, хората
на изкуството, то ние трябва да си отговорим на
въпроса къде те могат да работят в защитена среда и
да развият проектите си, да срещнат публиките си.
Но главният проблем за устойчивостта на
пространствата не е само в стопанисването, а
че държавата поставя развитието на частните
и държавните театри в нелоялна конкуренция.
Това е така заради допълнителната субсидия по
методиката и възможността да определят ниска
средна пазарна цена на билетите. Тази финсова
допълителна помощ помага да се доплаща за всеки
продаден билет от държавен театър. Това е в полза за

количествения измерител, като в крайна сметка, чрез
допълнителните плащания на брой продадени билети,
те успяват да реализират много по-големи печалби.
Това е голям минус за партньорските отношения
между частни и държавни сцени, а също е деградивно
за естетическите измерители на създадените от
държавните театри продукции. Едновременно с това
има неразбиране, че частните сцени са инструмент
за развитие на изпълнителските изкуства и в
частност на артистите извън щатните бройки,
които държавните театри имат. Тези артисти всяка
година нарастват заради завършилите училищата
по изкуствата, които все по-рядко намират начин
да се реализират и много често се налага да се
преквалифицират към други икономически сектори, за
да оцелеят.
Затова е необходимо да се използва друга
макрокултурна политика, която да насърчава към
партньорства между частни и държавни културни
оператори. Ключът и първа стъпка за това е в диалога
и комуникацията. Например може да бъде създадена
национална мрежа от театри (частни и държавни) и
артисти, които да имат възможност да се срещат
няколко пъти в годината и да споделят казуси и
предложения за подобряване на средата за общи
проекти. В момента точно тази връзка е скъсана и
това води до напрежение и капсулиране. Дори когато
има отворени сесии за разпространение, ние изпитваме
проблем къде можем да играем извън София, или за полесно да се обърнем към партньорите ни от чужбина,
които да ни поканят. Трябва и държавата да има за
цел да работи за създаване на нова културна карта,
нови публики, като им предлага разнообразие от
възможности, без значение дали те са създадени от
частни, общински, държавни културни оператори или
са копродукции между тях.
АТАНАС МАЕВ
Атанас Маев е икономист, арт мениджър, съосновател
(заедно с хореографа Живко Желязков) на Derida Dance
Center и Сцена Дерида.

Михаил Неделчев:
Патоси и реконструкции
Как да обхванеш...

Михаил Неделчев, 2018 г.

Лично (не
персоналистично)
Не зная за кого от двамата говори повече жестът, който
няма да забравя. Времето е далечните 80-те, септември,
1986; мястото – Приморско, първото ми участие като
докторант в научна конференция: Младежката научна
интердисциплинарна школа по българистика на тема „Свое
и чуждо в българската култура“ (днес конференциите в
Приморско се смятат за една от проявите на дискусионна
„гласност“ в разгара на „перестройката“ на социализма след
1986-а). Елка Константинова, като научна ръководителка
на дисертацията ми, разбирайки за къде съм се запътила,
решава да делегира закрилническите си функции на колегата
си Михаил Неделчев и му заръчва да ме издири (той не
ме познава дотогава) и да ме „нагледа“, т.е. насърчи. Със
същите думи се явява самият критик пред мен – веднага
разбрах защо го наричат „бате Мишо“ (защо Михаил
Неделчев има „свойството“ да бъде „бате Мишо“) –
предава ми думите на Елка, смеем се и ме разпитва за
доклада. Това беше моят първи персонален опит с личния
му „персонализъм“ – с ангажиращото и окуражително
персонално отнасяне към неговите по-млади колеги, със
способността му да създава „обкръжения“. Трябва ли да
подчертавам, че това беше по-истинската случка за мен
на тази първа конференция. По-късно изпитах щастието
да получа от него първото издание на „Подир сенките
на облаците“ (имал още едно), без да е сигурно, че ми е
повярвал, че Яворов е влязъл в душата ми и истински
занимава литературоведските ми сетива още от
дипломната ми работа – само който знае библиофилската
страст на Михаил Неделчев и помни носените от него
оригинали на книгите, предмет на докладите му, може да
разбере щедростта на този жест. Той ги носеше също за да
ги сподели, сякаш да ги оживи, превръщайки ги в неизменна
част от жестикулациите си (да, той жестикулираше,
размахвайки литературната история).
Индиректен допир изглежда и краткото ни съседство по
квартира, в която пишехме (той своите критически книги,
аз – дисертацията си): почти не се виждахме, но мисълта,
че близо до мен, в едно физически близко пространство,
се пише литературната история, ме въодушевяваше (на
същото място са идвали да пишат разказите си и Димитър
Коруджиев, и Рашко Сугарев).
Беглото попадане в собственото персоналистично поле на
Михаил Неделчев ми помага отвътре да разбера неговия
персоналистичен подход към литературата. Свързвам го
с феноменалното вътрешно „перпетуум мобиле“, което
притежава, със способността му да се въодушевява и да
въодушевява, да драматизира литературните си интуиции.
В началото докладите му бяха безподобни драматични
импровизации, чийто сценарий беше единствено заявеното
заглавие. В тези литературоведски драматизации той
разкриваше, или заплиташе литературноисторическата
случка. По-късно импровизацията рязко (така ми се
стори) отстъпи място на разгърнатите сюжети,
написани насаме, изненадващо преплетени с други, сродни
и разнородни, развиващи се в мрежа, способна на свой ред
„да улови“, както той се изразява, още и още сюжети.
Но и в новите му разгърнати и по-обхватни „разказни“
литературноисторически опуси, във всички тях изпъква
неизменно образът на един винаги млад, проницателен,
изненадващ и заразителен с логиката си „разказвачлитературовед“ под разпознаваема критическа осанка. Този
е портретът, който сам си е нарисувал Мишо, бате Мишо,
Михаил Неделчев.
СВЕТЛАНА СТОЙЧЕВА

Как да обхванеш 60 от общо 80 години от живота на
Михаил Неделчев. Шестдесет години свръхактивно
участие в литературнокритическия, научния и
обществено-политическия живот на България. В
къщата му прекарах най-хубавите си „стипендии“. В
нея имах на разположение огромната му библиотека.
Книгите в неговия дом бяха навсякъде, даже по
стълбището, чак до третия етаж. Там се събираха
младите литератори, негови приятели, там ставаха
обсъжданията на текущите литературни събития. С
него обикаляхме антикварните книжарници, ходехме
и при частните антиквари, които действаха сякаш
в нелегалност. Искахме да си създадем чрез старите
литературни списания, чрез първите издания на
авторските книги истинския образ на българската
литература. Интересувахме се от новите методологии
в литературознанието. Най-вече от структурализма.
След като се върнах от една такава стипендия, още като
студент, напечатах статия „Оптимизъм в полите на
Витоша“. Мишо и другите споменати от мен критици
след това имаха неприятности. Нищо че техните статии
не доказваха те да са структуралисти. Вербалното
присъствие на думата структурализъм беше достатъчно
като повод за обвинение. Те станаха проводници на
пакостната методология, и то по време, когато в
България се появи анализът на Роман Якобсон на „Хаджи
Димитър“.
Като се опитвам да обхвана необхватните активности
на Михаил Неделчев, винаги си мисля за териториалния
обхват на неговото присъствие в литературния живот.
Не мога да намеря друг нему подобен в това отношение.
Откакто го помня той винаги неуморно пътуваше
в провинцията като оратор по случай литературни
чествания, представяше новоизлезли книги, изнасяше
доклади на конференции. Рядко и недооценен все още
е неговият принос в развитието на българската
литература. Ясно е защо. Но това не беше само
присъствие и начин на въздействие в годините, когато

шпалтите на вестниците и списанията ограничаваха
мненията и възгледите. Тази активност Михаил Неделчев
проявява и днес. Защо? Защото литературната провинция
винаги е била и остава неразделна част от цялостното
развитие на националната литература. Той, дете на
големия град, видяло много други по-големи градове, е
сред малкото критици, които живеят с провинцията,
които я тематизират като фактор в развитието на
литературата и културата. И някак си натурално сродна
е връзката на тази му активност с политическата
му активност, когато става един от възродителите
на Радикалдемократическата партия и започва да
издава „Демократически преглед“. Имам чувството, че
либералните възгледи са го придружавали винаги, преди
да стане политик. И не ги е заместил с други, след като е
престанал да се занимава активно с политическа дейност.
През цялото това време, като се почне от „Критически
страници“ (1978), той издаваше литературнокритически и
политологически книги. Те са няколко десетки, за да стигне
до обобщаващата концепция на литературната история,
венеца на цялото му творчество, до „Как работи
литературната история?“, в която предлага персонализма
като обединяващо литературноисторическо ядро. По
този начин достигна до литературната антропология,
там, накъдето винаги, с всяка своя предишна книга
постепенно е вървял и е узрявал. И не само чрез книгите
си, чрез всичките си активности. И ако терминът
„персонализъм“ независимо от философската доктрина,
в която се появява, означава особена роля на човешката
индивидуалност като битие, надхвърлящо рамките
на природното и историческото, чиито индивидуални
стойности са основни в обществения живот, то
Нашият Уважаван Юбиляр, Проф. Михаил Неделчев,
е жива и нагледна екземплификация на персонализма,
персоналистичен сюжет... За много години, Професоре,
мой скъп Бате Мишо!
ВОЙЧЕХ ГАЛОНЗКА

За Михаил Неделчев, родините и
чужбините
Моят текст взема повод от един доклад на проф.
Неделчев, четен на Юбилейната Вазова конференция
през 2005 г. Доста след това докладът „Вазовите
и Величковите Българии и чужбини“ стана част от
поредната книга на Мишо – „Геопоетики“ (2017).
В началото е поставен въпросът „възможно ли е
визиите за България да са драматично полярни“ у Вазов
дотолкова, че да се говори за „няколко Българии“. И
поне една от тях е деформиран, кощунствено изкривен
образ на родното. Вазов преболедува тези промени
почти до края на 80-те години на ХІХ век. Лечението е
в силата на пътеписа – след завръщането си от Русия
той открива българската природа. И за първи път
във „Великата рилска пустиня“ (1892) Вазов сглобява
географията и историята в конструкцията на родния
пейзаж.
Но първият пътепис е чуждоземски – „Извън България“
(1891) е нещо като Дневник на прокудения. В него
авторът влиза, гонен от обстоятелствата, в ролята
на изгнаник, невъзвращенец. Но – бидейки „по тежка
чужбина“ – поетът не се скита, както Ботевия човек
(„да ходим, да се скитаме“). Той пътува! По-точно
казано, Вазов се спасява от Стамболовия режим,
бягайки, емигрирайки. Пътува с железница до Цариград,
с парахода „Нахимов“ към Одеса, после с куриерския
влак до Киев, след това Москва, Петербург...
Въпреки че пред проф. Шишманов поетът говори
за това дълго пребиваване в Русия като за време на
отчаяние, в което се чувства самотен и нещастен,
въпреки това – резултат от това пътуване са
посочените „пътни записки“ (сп. „Денница“, 1891, кн.
1-6) и цикъл от 28 стихотворения („В чужбина“).
Между тях има не само формални и жанрови различия.
Пътеписът и стиховете са плод като че на две
отделни личности. В „Извън България“ доминира
по-скоро описанието на една имперска чужбина – тя
е грамадна, разстоянията са непомерни за ума и
окото на иностранеца, а църквите, реките, дворците
са смазващо (и хладно) величествени. И оттук,
отвън, откъм чужбината – Вазовата родина остава
встрани, смалена и изместена от уж пак братско и
родно място, но все пак чуждо. И тази украино-руска
чужбина е описана с регистраторски-констативен

тон – сякаш авторът прави доклад или опис. Прави
го без грам екзалтация и без тон от регистъра на
русофилската възхита.
Затова рефлексът на самотника се задейства в
поетически форми – те по-адекватно биха въплътили
изгнаническия сюжет в широка гама от емоции:
Вазовият лирически човек страда за родината, чувства
се емигрантски непотребен, изоставен, по-скоро
захвърлен (в Одеса, защото почти всички от двайсет и
осемте стихотворения са писани там).
Какъв е ефектът от това изгнание? – След
завръщането си Вазов прописва „български пътеписи“:
„Великата рилска пустиня“ и „В недрата на Родопите“
са публикувани почти едновременно (СбНУ, 1892, кн. 7
и 8). Това са вече същински пътеписи, а не доклади. И
един от важните жанрови знаци е романтичният жест
на вписване на исторически сюжети в конструкцията
на природните обекти – Рила, Манастирът, Пирин,
Родопите са „грандиозен планински мир, пораждащ
потресающи впечатления“. Това е разликата: извън
България има дворци, мостове, железници. Иначе
казано, пътеписът за Русия се държи като регистър,
който информира за цивилизационното лице на
империята.
Обратно, пътеписът за Рилската пустиня трябва
да се докосне до „дивото величие“ на този български
свят, като му създава образ. Ето това е онази
България, идеалният роден свят, който завръща
поета от тежката чужбина. Този свят обаче е вечен
контрапункт на кощунственото превъплъщение на
родното като чуждо (като в „Кандидат за хамама“,
„Тъмен герой“ и „Травиата“). И както се изразява проф.
Неделчев: личността на Вазов се отваря опиянително
към българските пространства, за да завърши
епическото преназоваване в художествено слово на
всичко българско и така да стане Патриарха.
ЦВЕТАН РАКЬОВСКИ
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Михаил Неделчев
Михаил Неделчев е светският човек в гилдията. Още
през 80-те години на миналия век неговото присъствие
се открояваше с авангардно причисляване към модерните
филологически тенденции. А малко по-назад, през 70-те,
си спомням слабата му артистична фигура, внушаваща
съвсем не пролетарски настроения.
Мишо, както днес всички си го знаем, предостави
едни от важните персоналистични студии относно
българската литература. Публикува интересни
сравнителни културологични анализи. Относно
персонализма той е авторът, който не може да бъде
отминат. Обхванал като информация целия литературен
процес, свръхинформиран даже, Мишо използва фактите
до максимум, изтръгва от тях психология, плете
почти белетристичен контекст, в който разполага
личността. В библиографията, например за Пейо
Яворов, Михаил Неделчев е главно действащо лице. В
многобройните му трудове заглавията са натрапчиви:
те са персоналните имена на значителни български
автори и общественици. Това, което много ценя, е, че
Мишо не се присъединява към демитологизациите и
девалвациите на литература, сюжети и личности. Неща,
модни днес, и ако не се овладеят майсторски, граничат
с евтина конюнктура, повтаряща емоционалните и
примитивно-културните страсти от тоталитарното
време. Мишо пази органично уважение към личността,
споделя старомодната романтична идея за наслада
от изкуството. „Любов и литература“ (2000) е
едно от заглавията на книгите му, което доказва
това. Разбирането му, че силната персоналистична
индивидуалност се оформя в ярко лично, обществено
и философско обкръжение му дава възможност за
изграждане на интегративен портрет на различни
културни времена, които говорят и чрез портретирания
автор, и чрез широки и разнородни разрези на
историческото време.
До разбиранията му за персонализма се нарежда и друга
изповядвана идея – тази за националния мито-поетически
текст. В книгата си „Размишления по българските
работи“ (2003) Неделчев съсредоточава фокуса си
върху националния периметър и с това опонира на
крайните либерални идеи за заличаване на националните

Михаил Неделчев на юбилейната вечер за Емилия Дворянова в
Центъра за книгата на НБУ, 4 декемдри 2018 г.

култури. Той е убеден, че митовете са както зло на
невежеството, така и поезия, без която идентичността
се реализира в собствени граници. Изследвайки силните
персоналистични времена, Мишо чувства и знае, за да има
„български работи“, трябва да има и френски, и немски
и какви ли не още други работи, които се удържат и от
личности, и от митове. Т.е. от специфични граници на
отделните култури. В книгата си „Персоналистически
литературно-исторически сюжети“ (2021) Михаил
Неделчев постига именно този баланс – баланса между
границите, между културните различия, между
персоналистичните времена из Европа. Българското е
в паралел с подобни, но и с различни явления из Европа,
но навсякъде литературата, идеите на литературата
се провиждат чрез естетическото, чрез философското.
Мишо не е апологет на обществените категории, макар
той самият да има активна и видима биография на
общественик. Като такъв ролята му бе емоционална, не
идеологическа. Той е повече литератор, културологична
фигура, нежели рационален анализатор или стратег.
Според мен политиката по-скоро го огорчи, отколкото
го изгради. Даже и в книгата му „Морал и политика.
Страници за Тодор Влайков“ (2000) витае романтичната
мисъл, че в обществените пируети има идеализъм.
Такова убеждение е залегнало и във всичките му

политоложки книги, в които политическите идеи са далеч
от балканския мачизъм, те не обичат реставрацията
на Вазово-Влайково-Алековата линия на местния
политикан.
Мишо постоянно говори и постоянно се движи. В
характера му е залегнало движението и това ражда много
добри топографски анализи, превърнати в психография. У
Неделчев психологията на мястото фиксира интересни
обобщения на колективното несъзнавано, видяно в
автори като Димитър Димов, Константин Петканов,
Христо Фотев, Сирак Скитник. В статиите му
от „Геопоетики“ (2017) събирайки различните малки
топоси, проследявайки ги, Неделчев всъщност проследява
глобалните миграции и придвижвания в едно общество.
Книгата на Михаил Неделчев фиксира и „побългарените“
чужди градове, макар че думата „побългаряване“ тук не е
съвсем точна. По-скоро това е оплождане на българското
чрез световни центрове – Париж, Петербург, Мюнхен,
Рим, Одеса… Това авторът постига чрез биографиите на
Иван Вазов, Константин Величков, Димитър Добрович,
Михаил Маджаров, Кирил Цонев, Жорж Папазов.
Културните диалози и „купуването“ от другите култури
е отдавна разработвана тема в литературознанието
ни. Михаил Неделчев я вижда не само отвътре, откъм
внасянето, но и отвън. Подобна идея беше отлично
реализирана и в редактираното от Мишо списание
„Демократически преглед“, дебели томове с огромна
световна панорама. С множество диалози между
отделните публикувани изследвания и оригиналните
политически статии.
Разбира се, има и неща, с които не съм съгласна. И това
е разбирането на Мишо за литературната история,
за наличието на две култури в нашата толкова малка
българска реалност. Не съм съгласна и с възпитаното
му съгласие с временни лобита, защото той добре знае
високите летви в духа. Точно светската му натура го
прави винаги внимателен. Но всичко това превръща
Михаил Неделчев в обект на спор, в който идеите
говорят помежду си. Знаем неговото значение и място.
Той е един от важните в националната култура.
АНТОАНЕТА АЛИПИЕВА

Михаил Неделчев, или за интелектуалеца
Намерението ми, подчинявайки се на една първична,
спонтанна асоциация, която името активира в
представите ми, е да предприема бърз опит за типология
на интелектуалеца. „Бърз“, защото – с оглед на повода
и жанра („хвъркати бележки“, би го нарекъл самият
юбиляр) – предварително игнорирам всякакви ерудитски
отпратки под линия. Целта ми тук не се разпростира
къмто всеобемната необятност на темата, а по-скоро
обратното: фокусиране около един съвсем конкретен
образ, който обаче съдържа различни и дори не съвсем
съгласуващи се черти. Този образ е на Михаил Неделчев –
в целия диапазон между „проф. Неделчев“ и „Мишо“.
Не съм сигурен откога точно го познавам.
Приближаването ми е било постепенно и по-скоро
разширяващо-разсейващо се, нежели фокусиращо. Но със
сигурност започва от литературата в студентските
ми години през втората половина на 80-те – от онази
единствена по онова време книга с неугледна, избелялосиня обложка и двусъставно, възтромаво заглавие (и до
днес Мишовите заглавия са преобладаващо такива), но
не по-малко и от бележките към том 1 на Яворовите
събрани съчинения (ненадмината класика в жанра и до
днес).
Чудя се дали да не добавя тук в стила на самия Мишо,
че по онова време нямах книгата „Социални стилове,
критически сюжети“, набавих си я много по-късно от
„кашоните“, с автограф за Виктор Ненков – лаконичен,
приятелски; после той ми обясни кой е Виктор Ненков.
После, в началото на 90-те, приближаването продължи
– вече и от „синия екран“, в съвсем различния контекст на
т.нар. Кръгла маса. По-ясният ми спомен от тази шеметна
епоха – началото на 90-те, голямото и кратко време на
интелектуалците (да не се бърка с края на 90-те!) – е
свързан с мимолетното намерение „да се запиша“ (е да, не
съвсем сериозно наистина) в политическа партия и това
беше, разбира се, Радикалдемократическата. И разбира
се – главно заради пламенния, покоряващ, обсебващ
реторически чар на нейния говорител (също и заради
имената около него, все познати ми от литературните
издания и университетските лекции).
Не се записах; но пък точно тогава се срещнах с една
фигура, която по много сложен начин съвместявашесблъскваше представи за
интелектуалеца, които щяха
трайно да ме бележат: идеята
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за интелектуалеца по-късно щеше да
ме занимава много сериозно, щях да
пиша статии в опит да си я уясня,
а още по-често щях да правя това
мимоходом, по различни поводи, в
различни контексти. – Но някъде в
началото и в центъра на тази идея
незаобиколимо стоеше образът на
Михаил Неделчев; образ, който хем
събираше отделните представи
в обща цялост, хем непрестанно
саботираше всяка цялост. Нему
дължа една неувереност, която и до
днес не съм преодолял; и надали ще
преодолея, макар опитите ми да не
секват. (Това е поредният.)
Според собственото ми разбиране
– или едно от тях (друго например
гласи така: „Интелектуалецът
стои на брега на потока. Нека
политиците да пишат мемоари,
понякога те са полезен ресурс“) –
интелектуалецът не е едно, второ
Иван Костов, Михаил Неделчев, Венцислав Димитров, 1993 г.
или трето, а способността да се
удържа една свръхпозиция, външна, но и вътрешна по
Улавяне на света тъкмо в цялата му неуловимост – като
негативен начин. Да се конструира цялостна картина
ненареден пъзел, когато всяко парче е интересно и голямо,
на реалността, основана тъкмо на свързванията между
преди да се изгуби в общата картина; и все пак част от
отделните „частни“ сфери, често конфронтиращи се
нея.
една с друга. (Също както истинският литератор не е
Непрестанно реконструиране на непрестанно ставащата
„тесният специалист“ в някаква сфера, някой, който цял картина.
живот чопли на една педя място, а онзи, който държи
под око цялата картина, който е в състояние да схване
Що се отнася до литературата, едва ли има нечия друга
едрата логика.)
по-решаваща роля за формиране на основополагащите
И тук се появява Михаил Неделчев, за да апострофира: не ми представи. Може би в началото е било влиянието,
трябва ли той, интелектуалецът, да е в центъра, до шия прочетеното, чутото. Но преди това сребрее, сигурен
във водата, пък – майната є на цялата картина! Да е онзи съм, небулозата на онова дълбоко, атавистично „родство
Хайзенбергов наблюдател, който прави гледката?
по природа“, което позволява, прави възможни всички
влияния.
Не тесногръдото усърдие, не замръзване в крайна позиция, И до днес не зная дали споделям тъкмо Михаилне олимпийско достолепие. А живото любопитство към
Неделчевите идеи за литература като свои собствени,
света в неговата динамична, постоянно ставаща цялост. повлиян някога от неговите статии, от бележките към
– Ето това може би е най-краткото ми определение за
първия том на Яворовите съчинения, или съм бил повлиян
интелектуалеца-според-Михаил-Неделчев, ако трябва
тъкмо от Михаил-Неделчевите идеи, а не от нечии
да стигна до такова. Но то е само едно от тях. Знам,
други, защото те вече са били някъде в мен в очакване
че каквото и определение да дам, в него неизменно ще
на случайното си проясняване отвън? – Вечният въпрос
прозират други контури, на обратното. Не можеш да
за яйцето и кокошката, който като всеки вечен въпрос
обхванеш необхватното, както е казано. Светът е нещо
няма отговор; отговорът е в двупосочната осцилация.
мърдащо, непрестанно променящо се; и не е ли в тази
ситуация тъкмо близката перспектива – на въвлеченост
ПЛАМЕН АНТОВ
– единствената, адекватна на предмета си?

Новото писане за Яворов: Михаил Неделчев
Димитър Михайлов
В повече от 50-годишното присъствие на Михаил
Неделчев в българската литература се открояват
неговите книги, студии и статии за Яворов. Няма друг
литератор, който да е посветил целия си живот досега
на творчеството и личността на най-трагическата
фигура в българската литература. Това е вричане от
началото до края в името и паметта за поета. След
близо 35-годишно скудоумие в българското критическо
мислене дали Яворов е социалистически или буржоазен
поет, дали е поет на социалното състрадание или
символистичен неразбираем поет, за „съществуването“
на двата периода в неговото творчество, се появи
Михаил Неделчев, който показа и доказа, че Яворов е
неделим и неразделяем, уникален писател не само за
България, но и в световен мащаб. Как стана това?
В края на 1977 г., по случай 100-годишнината на поета,
излезе първият том от петтомното издание на
събраните съчинения на Яворов. Автор на послеслова
и коментарите е Михаил Неделчев. В „Яворовите
стихосбирки и стихотворни цикли (Създаване,
публикуване и критически отзиви за тях)“ за
първи път показа генезиса на Яворовото поетическо
творчество – от двете издания на „Стихотворения“
през „Безсъници“ и „Прозрения“ до „Подир сенките
на облаците“. Тук за първи път е създадена от него
формулировката: „Подир сенките на облаците“ е
своеобразна творческа равносметка на Яворов поета и
той сам гледа на нея като на голямата си, единствената
книга“. Формулировка, която и досега остава меродавна
със своята провиденческа функция. И още едно прозрение,
което Михаил Неделчев ще доразвива в по-нататъшните
си текстове – за автобиографизма в творчеството на
Яворов. В коментарите към отделните стихотворения
е проявен изключителен професионализъм, надграден
е Владимир-Василевият коментар в изданията на
Яворов от 1934 г. и 1939 г. Първият том от събраните
съчинения на Яворов се превърна в събитие тогава – в
моите студентски години. Аз гледах с пренебрежение
на предговора на Пенчо Данчев – един казионен текст,
а четях и препрочитах коментарите и бележките на
Михаил Неделчев, без още да знам, че това е началото
на един път, посветен на Яворов. Един дълъг и съдбовен
път, продължаващ и досега. Оттук насетне писането
на Михаил Неделчев за Яворов ще бъде означено със
съдбовност и обреченост пред гения.
През 1987 г. излезе книгата на Михаил Неделчев
„Социални стилове, критически сюжети“. Още с
излизането си тя се превърна в събитие. За първи път
през социализма критик изразяваше собствена позиция
– с теоретични постулати, със свои собствени нови
термини и постановки. И ние, младите литературоведи,
веднага усвоихме и започнахме да употребяваме термини
като социокултурна ситуация и социален стил. В тази
книга за първи път се появиха и два етюда за Яворов:
„Автобиографизмът“ и „Посмъртното битие на
Яворовата литературна личност“. Още от заглавията се
вижда, че тук Михаил Неделчев предлага и ще настоява
за употребата на два термина, които ще се окажат
много важни в по-нататъшните му тълкувания за
Яворов. Тезата за автобиографизма в творчеството на
поета той ще отстоява докрай, а терминът Яворова
литературна личност ще доразвива в следващите си
изследвания.
През 1989 г. се появява „Трагизмът на Яворов“. За
нея Михаил Неделчев пише в предговора към книгата
си „Яворов. Сюжетите на последните години“: „В
началото на 1989 г. публикувах (при Кирил Кадийски като
самиздат) една малка книжка за приятели: „Трагизмът
у Яворов“ с подзаглавие „Индивидуален, социален,
национален и екзистенциален трагизъм у Яворов“. Този
текст бе написан през 1988 г. и представянето му пред
различни публики в тези така паметни месеци бе за мен
и политически акт“. Ето неговото начало: „Кога найсетне ще престанем да бъдем посредствени? Докога ще
приемаме духовните послания на нашите трагически
поети приблизително в една десета от техния
смислов обем (а това, естествено, означава, че не ги
приемаме по същество)? Докога ще намираме в Яворов,
Дебелянов, Ботев, разбира се, това, което ни е удобно,
изгодно, и няма да чуваме трагическите слова за една
национална съдба, за зле устроено човешко общество, за
вътрешна противоречивост на човешкото съзнание“.
Това е предложение за ново четене на Яворов, с това се
слага началото на ново писане за Яворов – освободено
от социологическите и социалистическите догми и
ограничения.
Началото на новото четене на Яворов е положено още
с излизането на петтомното издание на неговите
съчинения през 1977–1979 г. и с коментарите на Михаил
Неделчев, както отчасти и със сборника „Яворов.
Раздвоеният и единният“ (1980), където са поместени
текстовете на Никола Георгиев „Раздвоеният и
единният Яворов“ и на Михаил Неделчев „Проблемът
за автобиографизма в творчеството на Яворов“.
Но тогава началото все още не е публично оповестено,
трябва да дойде краят на социализма, за да сложи и края

на догматичното писане за Яворов. За няколко години
след това Михаил Неделчев издава „Три студии“ (1992),
„Етюди за Яворов“ (1998), „Личности на българската
литература“ (1999), които полагат основите на новото
четене и писане за Яворов – писане без идеологически
задръжки, свободно писане за най-трагическия поет на
България.
През 2005 г. излeзе книгата на Михаил Неделчев
„Яворов. Литературна личност. Истории на
книги и стихотворения“. Най-после, след множества
разрояване и отклонения, той издава книга, която
събира почти всичко от най-значителното, написано
от него за поета през последните тридесетина години.
Тук са концептуални негови текстове, станали вече
христоматийни от други публикации, но събрани заедно,
те зазвучат единно. Това е книгата обобщение на първия
етап от творчеството на Михаил Неделчев, посветено
на Яворов. Какви са главните акценти?
В първия дял, озаглавен „Литературната личност“,
са поместени осем основополагащи текста, писани
през различни години. Тук са „Автобиографизъм“ и
„Трите социални роли“ – взаимно свързани помежду
си, допълващи се. В първия авторът разгръща своята
теза за автобиографизма в творчеството на Яворов:
„Изповедно-автобиографичният характер на неговото
творчество е началният тласък за съграждането на
многослойната му литературна личност. […] В един
период най-значителните негови произведения наистина
са съвсем конкретна част от личното му битие […]. И
точно този автобиографизъм ме интересува, защото
той оголва механизма на взаимопроникването на живот
и литература“. И по-нататък Михаил Неделчев разгръща
своята теза за автобиографизма в творчеството на
Яворов като съвпадение/несъвпадение между биография
и творчество – как биографията ражда неговите
произведения и как после се създава митологията за
неговите творби. За да бъде по-конкретен в „Трите
социални роли“.
В този текст Михаил Неделчев е провиденец и
законодател. В него той разполага трите социални
роли на Яворов – млад социалист народник, виден деец
на революционното движение за освобождаването
на българите от Македония и Одринско, трагически
самотен художник – духовен аристократ – в контекста
на неговия живот и цялостното му творчество.
Вторият етап в писането на Михаил Неделчев за
Яворов е също толкова интензивен и важен. Той започва
с „1910: Сюжети на литературната година“ (2011),
за да продължи с „Литературноисторическата
реконструкция“ (2011), една изключително важна
книга, където са „Най-нови етюди за Яворов“, „Любов и
литература“ (2013) с поместените в нея пет текста за
любовта между Мина и Яворов и за драмите „В полите
на Витоша“ и „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“,
„Яворовата година на траура“ (2014) и „Кръгът
„Мисъл“. В годината на големите юбилеи“ (2016). Само
за пет-шест години се оформя корпус от съвсем нови
текстове на Михаил Неделчев за Яворов и той, допълнен
с много други, беше издаден през 2016 г. в книгата
„Яворов. Сюжетите на последните години“. Тук ще
я разгледам конспективно. Тя обединява всички нови
писания на Михаил Неделчев, тя продължава неговите
предишни тези и в същото време предлага нови гледни
точки към личността на поета и негови текстове,
особен акцент е направен върху Яворовата година на
траура.
Книгата съдържа два големи дяла: „Сюжетите“ и
„Етюди от различни години, на разнородни теми“ и
„Приложение“, в което са дадени отзиви в писма и
рецензии за книги на Михаил Неделчев. Първият дял ни
дава сюжети от последните пет години от живота
на поета. 1910 е представена с капиталния текст
„Литературната идеология на единствената книга,
или Защо „Подир сенките на облаците“ наистина
е антология“. След толкова години той отново се
връща към „единствената“ стихосбирка на Яворов, за
да обогати представите ни за нея, да ни поднесе нови
доводи: „…литературната идеология на единствената
книга се основава на самите тематични доминанти в
лириката на Яворов. Наистина последователността
на реализациите в поезия на опитите за социално
съучастие по различните пътища на националната
революция, на трескавите безсъници и на пределно
личностните трагически прозрения се превръща в
неотвратима, в единствено възможна. […] Затова
и така подредена, „Подир сенките на облаците“ се
оказва единствена книга. Това също е трагическа предопределеност.“ Следват текстове за Мина и Яворов, за
1911 с „Множественото битие на „В полите на Витоша“
и „Мина между Мила и Цена“, за 1912–1913, където
централно място заема „Когато гръм удари, как ехото
заглъхва“: недопрочетената и недоизиграна пиеса на
Яворов – сто години по-късно“. Студиите за двете драми
са нов прочит на драматургията на Яворов, нов принос в
четенето на драматурга Яворов.
Специално внимание заслужава главата „Яворовата
година на траура – сто години по-късно“. Тя съдържа
съдбовни текстове на Михаил Неделчев, текстове,

Михаил Неделчев на фестивала „Аполония“ в Созопол,
3 септември 2003 г.

писани в особено състояние на транс и събиране на
сегашното и отвъдното, текстове откровения, които
не се създават всеки ден. Особено „Сюжети за Лора post
mortem“, „Битие в смъртта“ и „Етюди за смъртта на
Яворов“ – един триптих, който трепти от чистота
и внимателно психологическо взиране в трагедията,
разиграла се между 30 ноември 1913 г. и 16 октомври
1914 г. Ще цитирам само част от началото на последния:
„Смъртта на Яворов на 16 октомври 1914 г. е не само
велика българска трагедия […]. Гибелта на Яворов, след
тази почти цяла година на битие в смъртта (времето
между двете самоубийства), е върховната принуда над
всички нас да мислим за смъртта, да мислим същностно
за смъртта. Трагедията на Яворов ни дава възможност
да не бъдем посредствени, парещият спомен за нея ни
кара да се опитваме в някои свои мигове да живеем на
предела“. И наистина тези текстове са писани на предела
– между смъртта и бъдещия живот, отвъд живота –
вътре в самата смърт.
С книгата „Яворов. Сюжетите на последните години“
Михаил Неделчев слага край на втория етап от
заниманията си с Яворов.
Съзирам началото на трети етап в излезлите съвсем
наскоро „Слова за Яворов“ (2018) и поместените статии
за Яворов във втория том на неговото тритомно
издание „Как работи литературната история?
Литературноисторически персоналистически
сюжети“ (2020) – едно епохално издание, увенчаващо
неговото присъствие в литературата ни. В тях са нови
текстове, но искам непременно да откроя въвеждащата
студия „Литературният персонализъм“. В нея Михаил
Неделчев обстойно (на близо 150 страници – равносилно
на монография!) обосновава идеите си за персонализма
като основополагащ конструкт в неговите изследвания
и на първо място в тези за Яворов – идеи, налагащи се
в началото на ХХ век в световната и в българската
литература.
Няма съмнение, че Михаил Неделчев е най-големият
яворовед. С текстовете си той предложи и наложи
нова гледна точка към поета, отвори нова страница в
яворознанието, разкри неподозирани дълбини в Яворовото
творчество, зададе кодовете за тълкуване на Яворовата
личност. И не само това. Той е инициатор на редица
национални акции (както той ги нарича) за честване и
почитане на паметта за поета. Така че текстовете му
са в паралел с ритуалното възпоменание и вглеждане в
личността и творчеството на поета. Михаил Неделчев
създаде религията Яворов.
Михаил Неделчев показва как трябва да бъде усвояван
мегатекстът Яворов – като съвкупност от лирика,
проза, драматургия, публицистика, а след смъртта
на поета – и като кореспонденция, спомени за него,
посветени му художествени творби, статии и
книги. Тази идея пронизва цялостното му критическо
творчество, тя обединява всички негови текстове за
Яворов.
Писането на Михаил Неделчев за Яворов прилича на
постоянно разразстващи се и свиващи се кръгове – от
центъра към периферията, после – от периферията към
центъра. С всеки текст за Яворов той дообогатява
нашата представа за поета, с всеки текст той
затвърждава новата представа за поета. И най-важното
– тези кръгове постоянно пулсират и в своите пулсации
излъчват все нови и нови послания, така че да видим
поета винаги един и същ и в същото време с нещо
променен, дообогатен, различен. Различният Яворов
дължим на Михаил Неделчев, постоянният нов Яворов
също дължим на Михаил Неделчев. И това продължава
вече 45 години. Дай Боже да продължава!
Благодаря ти за уроците, Учителю, благодаря ти за
протегнатата ръка, Приятелю. Честит юбилей и на
многая лета!
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Ю билей

За Михаил Неделчев. Три фрагмента
Антония Велкова-Гайдаржиева
Имам си човек!
Преди време четох есето на сръбско-черногорския богослов
проф. Радован Бигович „Нямам си човек“, което, освен че
ме развълнува на момента, остана дълбоко в съзнанието ми
не само заради разтърсващия евангелско-притчов заряд, не
само защото поставя болезнения проблем за убийствената
самота и изоставеност на модерния човек, но преди всичко
защото извика у мен дълбокия благодарствен възглас „Имам
си човек!“. Споделих текста със съпруга си...
Като се обърна назад, към самото начало на пътя ми на
професионален литератор, няма как да не призная, че си
имах, наистина имах, моите хора. И те бяха учителят ми
по литература в родната ми Варна Димитър Ефендулов,
който лично ме запозна с Михаил Неделчев в студентските
години, Светлозар Игов, който още в началото на
докторантурата ми започна да публикува мои текстове
в „Език и литература“, разбира се, преподавателите ми в
Университета, сред които Димитър Михайлов, Виолета
Русева, Иван Радев... И до днес сме си безусловно и дълбоко
верни. Към края на докторантското време познанството
ми с Мишо беше „подпечатано“ и с текст. Под давлението
на Д. Ефендулов написах рецензия за „Етюди за Яворов“
със заглавие „Из лабиринтите на гения“. Мишо представи
книгата в градската галерия във Варна. Рецензията за
нея беше един от ранните ми критически текстове,
разбираемо, белязан от слабостите на младежкото
писане. И оттук учудването ми, но и нескритото ми
задоволство, когато видях в подареното ми издание от 2016
г. „Яворов. Сюжети на последните години“, в приложенията
Мишо беше поместил както последната ми рецензия за
„Яворовата година на траура“ от 2014 г., така и този ранен
мой отзив за „Етюди за Яворов“ от 1998 г. Още веднъж си
дадох сметка, че не само Мишо за мен е най-любимият ми
литератор (и неколцина още), стожер, образец, изповедник,
приятел, незаменим събеседник, по някакъв начин спътник
в професионалната ми биография, но и че аз за него съм
ценна, скъп за литературните му осъществявания човек.
От една страна, съвсем рано, той повярва в мен, разпозна
ме, но от друга, и той някак държеше да се огледа в
текстовете ми за неговите трудове. Защото, въпреки
осъзната йерархичност в отношенията ни (през 90-те
Мишо беше не просто авторитет, а идеал, кумир за моята
генерация), срещата помежду ни се случи именно като
екзистенциално съприкосновение1, като интелектуално
родство, като духовно съмишленичество, като интимен
сговор на мисли, пориви, интуиции на хора, изповядващи
радостта и вдъхновението от литературата, от нейното
митопоетическо и митокритическо – вечно – битие. Още
тогава той ми подаде ръка, чиято духовно-енергийна сила
усещам във всекидневните си литературни занимания.
В подарения ми последен засега монументален труд
„Литературноисторически персоналистически сюжети“
от 2021 г. в два тома Мишо е написал – заради „споделяне
на общ литературноисторически патос“. Именно „патос“,
силно чувство, голямо въодушевление от фигури и творби,
от явления и процеси в историческия, но всъщност
надвременен живот на българската литература. Макар
че аз съм с по-съзерцателна нагласа спрямо света, а
Мишо е откровено деятелният човек, при когото всяко
слово е in actu (неслучайно го познаваме като център и
на културно-обществени, и на литературно-ритуални,
и на гражданско-политически акции); в чиито статии,
беседи, трактати думите буквално жестикулират, деят,
някак той със своите неподражаеми текстове ме зарази
с това едновременно развълнувано и дълбоко, емпатично и
аналитично, емоционално и ерудитско писане и говорене.
Спокойно мога да кажа, че той е моят учител в „жанра на
литературната апология“ (и в последния му труд едни от
най-завладяващите и проникновени опуси са в регистъра
на възхвалата като израз тъкмо на удовлетворението
и възторга от нещо ценно, добро, образцово; от нещо
впечатляващо, респектиращо, вдъхновяващо, тъй като
самият жанр на апологията предполага използването
на лична интонация – „Апология на Йордан Йовков“,
„Апология на поезията“, „Още една апология на историята,
направена от един литературен историк“, въобще цял
дял от персоналистките му сюжети е обособен под
заглавието „Апологии“). Дано не прозвучи претенциозно, но
„възхвалата“ е нашият жанр и тъкмо Мишовите текстове
се превърнаха в образци, които се вписват във високите
полета на българската апологетическа култура.
Но не мога да не споделя и това, че Мишовите
литературноисторически и критически, празничноритуални книги, студии, биографични скици,
публицистично-литературоведски статии,
културологически обзори ме сдобиха с един, бих
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го нарекла, хуманитарно-етически, литературноутопистки, художествено-религиозен речник. Неговите
улучващи сърцевината на литературните явления
изследователски формули, заглавно-реторически
конструкти, понятийни мишонеделчевски „неологизми“,
които не само придават колорит, диалогическа живост,
провокативна яркост, концептуална дълбочина на
изказа, но и една особена литературноисторическа
ерудитска „патина“, интелигентски аристократизъм и
много висок граждански заряд, неусетно се превърнаха в
„инструментална“ арматура на мисленето и писането
ми, в неподменим с нищо друго лексикално-категориален
запас, с който боравя и до ден днешен.
Мощното интелектуално присъствие на Михаил
Неделчев има способността да формира кръгозори,
да увлича последователи, да генерира идеи. Михаил
Неделчев е от онези изследователи, които превръщат
историческото, социално, професионално битие на
литературата в лична страст. Той е от онези уникални
български автори, чиито битови делници търсят
упование и смисъл във фундаменталните ценности и
уроци, които ни завещава художествено-естетическата
мисъл. Някак ритъмът на живеенето, дишането,
съществуването на Мишо е обусловен от библиотеките,
архивите, музеите, концертните и изложбените зали,
от новородените поетически и прозаически книги,
от юбилейната или траурна почит към българските
писатели, от задължителното, в смисъл на дълбоко
осъзнат и отстояван във времето дълг, участие в
кръгли маси, конференции, симпозиуми... И всички тях
Мишо ги изпълва с присъствието си – телом и словом
– безусловно. Обсебен от осмислящата битието
му една по „старовремски“ разбирана длъжност към
литературата (към българската литература), той е
не само неин критик и историк, реконструктивист
и интерпретатор, археолог и текстолог, но и страж,
който бди с безпокойство и надежда над тепърва
доказващи се автори и почерци за тяхното критическо, а
по-сетне и литературноисторическо утвърждаване...
Но като заговорих за почерковия речник на нашия
юбиляр – забележителни са използваните от него думи,
съчетания, понятия, които, от една страна, са само негови,
наситени с долетял от литературноисторическите
и културноерудитските натрупвания, от естетикоценителските озарения смисъл, но се превръщат
в семантични ядра, в изследователски концепти, в
общосподелими думи-опори, фрази-пароли, през които
да мислим, четем и преоткриваме художествените
съкровища: „достолепно“, „сакрално“, „прошка“,
„покаяние“, „класически европейски проект“, „съборност
на хората на различните изкуства“, „прочити-любови“,
„нашата вдаденост и вгледаност в Яворов“, „ПенчоСлавейковият монументализъм“, „винаги ще обитаваме
идеално тези географски предели“, „градове републики“,
„двамата принцове на поезията“, „светлата генеалогия:
слънчевото момиче на българската поезия“, „сакралността
и уникалността на творческия акт“, „патриаршеските
биографии“, „художествена религия“ и т.н., и т.н. В тях има
наистина някакво светло-сияйно, духовно-идеалистично,
възвишено-утопично начало, което ни пренася отвъд
конкретноисторическите времена, там някъде, на
пенчославейковия отвъден бряг, обитаван от облъчилите ни
завинаги творчески персони и вечни мотиви на българската
литература. Така че, задълбочен познавач на редица
други литератури и култури – на сръбската и полската,
на френската и украинската, – Михаил Неделчев е от
малцината модерни български интелектуалци, който успява
да сговори умерения национализъм с европоцентричността,
езика на световните културни митове с езика на
отечествената култура.
Когато пишех дисертационния си труд, посветен на
литературнокритическото митотворчество на д-р
К. Кръстев, Б. Пенев и Вл. Василев, вече бях открила
„своя човек“ в превърналите се в настолни трудове като
„Социални стилове, критически сюжети“, „Ботевата
поезия и историческият живот на мотивите в
лириката“, „Поетът в революционното освободително
движение“ и много други. Върху основата на общността

във възгледите на иначе така различните помежду
си колоси в българската литератрунокритическа
проза, предложих понятието единен национален
митокритически текст по аналогия на въведения от
Михаил Неделчев национален митопоетически текст,
като бях дълбоко убедена, че така можем да говорим
не само за национална класическа литература, но и за
национална класическа критика и най-вече за критиката
като митотворчество.
И тук искам да подчертая нещо важно. Може би
благодарение на родовата генеалогия, на „семейния дух“,
family discource (по П. Бурдийо)2, в чийто исторически
ход стърчи гигантското дело на „архитектон Никола
Фичев“, съчетал в своите строителни шедьоври
самобитно родното с европейското, традиционното с
модерното, и неговият не по-малко бележит наследник
мисли литературната история, но и литературното

Михаи Неделчев на Атанас-Славовите четения в НБУ,
18 януари 2016 г.

настояще като градеж, конструкция, строителство
на биографии и сюжети, на истории и портрети... И
както прародителя си, недостигнатия до днес, Уста
Колю Фичето – Михаил Неделчев, спазващ неговите
завети, е ненадминат майстор, именно майстор,
в създаването на литературноисторическите
и литературнокритическите сюжети, но и в
символическото строителство на пантеони и некрополи,
възкресяващи и преутвърждаващи светите имена в
българската история и литература.
Неведнъж Мишо е споделял, че възприема като знак
свише самото си битие в родната му къща на „Хан
Аспарух“, където преминава детството и целия
съзнателен живот на литератора, срещу къщите на д-р
К. Кръстев и Т. Влайков. Текстовете на титулувания
философ и пръв концептуален български модерен критик
осветяват дома и света на Михаил Неделчев, облъчват
го с особена емоционална и интелектуална топлина,
апелират към изследователска вдаденост. А ритуалната
снимка на четиримата от „Мисъл“ от 1906 г., дарена
на начеващия литератор през 1968-ма от съседката
и дъщеря на Критика Офелия Кръстева-Шивачева, се
превръща с времето в негов незаменим „амулет“, в скъп
на и до сърцето медальон, задаващ ритъма на мисленето
и съществуването му... От най-ранна възраст
Михаил Неделчев знае, че е белязан, че е избран да бъде
български литературен критик и историк, строител
на националната културна памет. А последващите му
неуморни акумулации, несекващата мишонеделчевска воля
за работа, прозренченските му находки затвърждават
авторитета му на литератор от най-висока класа.
Името му стои непоклатимо още от 60-те години на
миналия век в каноничните „списъци“ на българската
литературна и гражданско-политическа култура.
Защото той не само изгрява, а всекидневно отстоява
призванието си, отвоювания си престиж. Ако използвам
ударната сентенционална формулировка на П. Бурдийо,
Мишо успява органически да преобразува желанието за
признание в „интерес за познание“3.
Безспорни са неговите различни културни роли – на
критик-артист, изследовател-персоналист, страстен
полемист, национален утопист, посредник между
институционалното и маргиналното, политическото и
етическото...
Оттук – дори когато е в позицията на учител, той никога
не влиза в ролята на скучен възпитател, на неумолим
тиранин или на високомерен ментор. Напротив, Мишо
винаги се държи като партньор, като равноправен
съ-участник и съ-мишленик в литературната illusio.
Неслучайно, когато писах за „Размишления по българските
работи“, споделих, че тази книга е и моя. Тъй като
напоследък по конюнктурно-образователни причини се
налага да следим някакви наукометрични показатели, с
благодарност установявам, че той не спира да ме цитира,
2
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Ю билей
да изтъква приносите ми, изобщо да изрича името ми и
при най-малкия повод (както впрочем и редица други имена
от моето поколение). Мишо наистина е толерантният
диалогист, който умее не само да признава, но и да изтъква
достойнствата на другите, да се радва на постиженията
им, да окуражава устремите им. Като всеки от
гилдията, и аз съм имала своите моменти на несигурност,
уязвимост, свързани преди всичко с университетскоакадемическия бит. И Мишо винаги е бил до мен – не
само с безценните си думи и жестове от дистанция. Той
чисто и просто се явяваше – в Търново и в Златарица, в
Трявна и в Елена, в Добрич и във Варна… А явяването:
„… вече почива не върху хипотезата, а върху самото
себе си, нещото, което вече не е отделено от своята
умопостижимост, а се намира в самото є сърце“4.
Сигурна бях: Имам си човек!

Per gradus artium
(По стъпалата на изкуствата)
През есента на 2008 г. Мишо ме покани в състава на
научното жури по повод пуснатата хабилитационна
процедура в НБУ за удостояването му с научното
звание Професор. Не мога да не призная, че това беше
сред най-щастливите мигове в живота ми – бях
призована официално, институционално да призная, да
„заверя“ с оценката и с подписа си постигнатото не
само в последния тогава негов труд с основополагащо
значение „Литературноисторическата реконструкция“,
но и цялостната литературоведска дейност на найголемия български яворовед, на онзи, който всъщност
ме е ръкоположил в литературното поприще. И досега
възприемам участието си в това научно жури не толкова
като възможност и аз да кажа своята дума за неговото
десетилетно дело, а по-скоро като акт на поредното
публично признаване на мен самата от Михаил Неделчев.
Беше наистина висока чест!
Сутринта рано в деня на защитата пристигнах в
София. Мишо ме покани в семейния дом на ул. „Ангел
Кънчев“ 24. В съзнанието ми е останал интелигентскоаристократическият дух на кооперацията, излъчващ
модерното строителство на България от 30-те години
на 20. в… Но най-вече ме впечатли „пътят“ до дома на
Мишо, Мария и Климентина. Изкачвайки се до последния
етаж на сградата, всъщност се изкачвах по стъпалата на
изкуствата. Цялото стълбище – от долу догоре – беше
осеяно с афиши, плакати, покани, юбилейни листове,
грамоти, изрезки от брошури, свързани с различни културни
събития, акции, концерти, изложби, представяния на
книги; с фотоси от изявите на световноизвестни артисти
от различните изкуства... Изкачвайки се по стъпалата,
осъзнах, че това са образно-словесните хипостаси на
Мишо-Неделчевия духовен живот, „модусите“ на неговото
съществуване, визуални проекции, запечатали съкровени
екзистенциални преживявания, носещи му смисъл, радост,
пълнота.
По това стълбище съзрях дълбоко характерологични
ментално-психологически черти от профила му на
интелектуалец, който не се уморява да съвместява
синхронната и диахронната гледна точка спрямо явленията
на духа; за когото не само „българското литературно
наследство е обозримо“5, но не му убягва нито един
стойностен художествено-естетически факт от
съвременната културна публичност. Някак тези стъпала
нагоре към дома му визуализираха и персоналистичното
му отношение към духовните феномени, и дълбоко
артистичната му природа, изобщо: „...онова музическо
отнасяне нанейде, което настройва в съзвучие човека,
словото и мисълта“6.
Възприех тези стъпала като най-искрения Мишов копнеж
по „съборност на хората на различните изкуства“, както
само той може да го пожелае и артикулира. По тези
стъпала Мишо беше създал един „втори“, успореден
план на живеене, един друг, алтернативен свят на
артистическата сетивност, на градската културноестетска „елитарност“, на духовното „превъзходство“.
И още в по-голяма степен изпъкна образът му на публична
личност, на човек, който обича, който не може без своите
публики; за когото отговорността на риторството, на събеседничеството, на устното убеждаване е не по-малка от
тази на писменото слово. И наистина не можем да говорим
за чествания от нас юбиляр, без да изтъкнем неговото
физическо излъчване , неговото телесно поведение (едва
ли е случайно, че той е първият български литературовед,
предложил инвентивна типологическа класификация на
Яворовите жестове като церемониални несловесни актове,
които обаче носят в себе си звученето на текстовете
му, психологическата мощ на стиховете му), което
по неподражаем начин свръхакцентира умното му и
развълнувано слово – с жестикулиращата игра на лицето и
ръцете, със заразяващия, въвличащ в дълбочината на думите
дъх на гласа… Във всички тези форуми de visu Мишо е
едновременно интимен и церемониален, пристрастен и
обективно дистанциран, непосредствен, но и някак надпоставен, като тази надпоставеност не е демонстрирана,
Агамбен, Дж. Идеята за проза. С., 2020, с. 168.
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тя идва от високата му образованост,
Михаил Неделчев, Роман Якобсон,
от живота в библиотеките, от
Енчо Мутафов, Светлозар Игов, 1967 г.
работата с архивите, от унаследения и
култивиран музикален вкус, изобщо от
всекидневното общуване с различните
изкуства. Сред съвременниците ни като
че ли Михаил Неделчев в най-голяма
степен персонифицира максимата
„Omnes artes ouae ad humanitatem pertinent,
habent quoddam communevinculum et quasi
cognatione quadam inter si continiantur“
(Всички изкуства, възпитаващи
просветения човек, имат някаква
вътрешна връзка и благодарение на
взаимното си родство продължават едно
в друго).
И най-важното – Мишо винаги, неизменно
изповядва критико-естетическите
идеали, литературноисторическите
си идеи, гражданско-политическите си
убежедия и аргументи с една невиждана у
никого друг наслада, радост, удоволствие
и дълбок респект. Именно – всичко онова,
което той пише и говори, е интимно,
съкровено премислено и преживяно, като
така създава, както само той умее,
усещането за празничност и за общност.
Така че стъпалата, водещи до дома му, са
една пробляснала през зимната утрин на
2009 г. „метафора“ на Мишовата жажда,
на Мишовия глад по естетическото,
по „илюзивната действителност“, по онази специфична
им се наслаждават“11. Всъщност Мишо е човек, който не
наслада, по-общо емоция, която доставя единствено
само владее, а въплъщава една, бих я нарекла, култура на
изкуството, би казал любимецът му д-р К. Кръстев.
удоволствията.
Михаил Неделчев е достояние на българската култура.
Но да се върна към случилото ми се не много отдавна.
Самото му присъствие зарежда с куража, че има, все още
Следейки литературната периодика, както и новоизлезли
има хора, населяващи нашето нихилистично съвремие,
литературоведски издания, беше ми се натрапило
които, ако перифразирам Дж. Агамбен, са настроени на
последователното поведение на колежка, която, работейки
някакъв Stimmung, така да се каже музикални хора, хора
по определена тема, библиографски съвсем скрупульозно
7
със Stimmung, т.е. с призвание . На фона на „оловносивата
изреждаше в текстовете си всички изследвания, свързани
8
светлина“ на превзелата света апатия към красивото,
с нея. Упорито обаче премълчаваше мои трудове, които
възвишеното, доброто, Мишо е призван, е призован
по неведоми пътища бяха добили сравнително широка
да се съпротивлява всеки ден и всеки час и на всяко
цитируемост. Стана ми странно, да не кажа неприятно,
стъпало, създавайки алтернативните пространства,
тъй като съм от литературоведите, които държат
алтернативните светове на духа. Мишо не само
на задължителната академична коректност. Споделих
превръща професионалното си битие в алтернативно,
впечатленията си с Мишо, знаех, че той общува и добре
ставайки професор в по-късна възраст в НБУ – различният
познава въпросната представителка на академичната
университетски свят, – но както посочих по-горе, той
общност. На въпроса ми как си обяснява поведението
естетизира битово-делничната, практическата страна
є, той съвсем непринудено и с присъщото си светлона живота, потиска „нормалния“ всекидневен ход на
позитивно, артистично-игриво отношение към всичко и
текущото и ни потапя в нещо, което: „...като че не
всички в земните дела и страсти – отговори: „Защото си
принадлежи на живота ни, а същевременно толкова много
готина!“.
9
го обогатява“ и му придава най-важния, възможно найИ това съвсем не беше куртоазна шега. Самият Мишо
дълбокия човешки смисъл.
е човек, който въплъщава, обитава готината страна на
живота, с вкус и отношение към хубавата, красивата,
Arbiter elegantiae,
добрата страна на света. Той действително изпълва идеята
за модерното интелигентско „възпитание на чувствата“,
или съдникът на обществения вкус
за просветения демократ, който освен културен поглед,
Последният биографически фрагмент е показателен
притежава „образовано сърце“12. Той наистина владее
за естествената склонност на Михаил Неделчев да
изкуството да съхранява: „...едно инстинктивно доволство,
възприема онова, което се случва в различните полета
една органична радост от живота, стремежът да се
на действителността, през призмата на приятното и
наслаждаваме на всички удоволствия – дори на хедонизма
изящното (molle at que facetum), през, така да се каже,
с чиста съвест – и онова веселие, което се съвзема след
слънчевото, утринното, изгряващото начало в живота
несгоди и което казва да и да на света“13.
(което съвсем не изключва ненадминатите му прозрения в
Не че Мишо не е имал своите професионални разочарования,
опусите, посветени на трагическия свят на П. К. Яворов).
лични драми, политически сблъсъци, но той винаги устоява,
И както забелязва в есето си „Залогът на свечеряването“
защото изповядва философията на радостта от даровете,
Хавиер Гома Лансон, въпреки че гърците са измислили
с които го е споходила съдбата; на доволството от живота
трагедията: „...едно положително отношение, едно дори
като най-голямото човешко благо. Това по някакъв начин
по-силно утвърждаване на човешкото надделява над
и епикурейско, и в най-общ смисъл петрониевско, и заедно с
напрежения и противоречия“10.
това мъдро аристократично-хуманистично отношение към
Както всички знаем, Мишо е не само изследовател, но
света Мишо практикува и в превърналите се в класически
и продължител на онази бележита верига от оставили
интелигентски сътрапезничества, които са дали много
трайна диря български писатели и литературни дейци
на литератори от не едно и две поколения от неговото
като Ст. Михайловски и Т. Влайков, Павел Генадиев и
обкръжение. В тези наистина неповторими ритуални
Сим. Радев, В. Пундев и К. Петканов и колко много още, за
сътрапезничества из селища от различните краища на
които политическата и литературно-културната мисия
българското землище той е винаги центърът, сърцето,
са неделими. Изповядващ една литературно-политическа
плътта и кръвта на интелигентско-приятелските
ретроутопия, той ратува за пренасяне на политическото
компании, където едновременно е и блестящият ритор, и
в литературата и обратно. И неслучайно голям дял
винопиецът на класно „розе“, и увлекателният разказвач
от неговото творчество е свързан с разказването
на случки и истории от първо лице, превърнали се в
на политически истории с литературен патос, но и
репрезентативни за българската култура за повече от
четенето на политически текстове като литературни.
половин столетие, но и в културно-митологични, защото са
Но не е случайно и влизането му в политиката тъкмо
населени с най-бележитите имена от националния духовен
като литератор, като човек, възприемащ, анализиращ и
живот. Но той е и неподражаемият артист, и финият
оценяващ света през литературния текст. Така, пряко
познавач и посветен слушател на Алфред Шнитке и Рихард
ангажиран, емоционално и ментално въвлечен в актуалната
Вагнер, и галантният джентълмен, и винаги елегантно,
социокултурна публичност, няма как той да не се тревожи,
шикозно пре-обличащият се, според случая, естет. Но
да не се безпокои от случващото се в държавно-политически
най-вече Михаил Неделчев е един от най-вдадените и
план. Но въпреки това Мишо е от онези интелектуалци,
проницателни историци и тълкуватели на българската
които всекидневно изповядват удоволствието от това,
литература за всички времена.
че принадлежат на своето съвремие; които всячески
Чстит юбилей, Мишо! Благодарна съм, че си моят човек!
„черпят от своето време съкровищата, които крие, и
Пак там, с. 10.
Пак там, с. 133.
13
Пак там, с. 72.
11

Пак там, с. 115.
Пак там, с. 116.
9
Ингарден, Р. Естетическото. С., 2020, с. 106.
10
Лансон, Хавиер Гома. Философия за света и за всички в света.
С., 2021, с. 195.
7
8

12
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Поетически пленер – Шумен ’2022
На 14 май 2022 г. в рамките на 44-то издание на
Националния студентски литературен конкурс в
Шумен се състоя поетически пленер (колективно
писане от натура), в който участваха студенти,
преподаватели, членове на журито.
Обектите бяха три, разположени в Разград (Хювефарма
арена, известна като стадиона на „Лудогорец“), в
Сборяново и в Шуменския университет, назовани чрез
общи заглавия – „Стадионът“, „Демир баба теке“ и
„Слънчев часовник“. Участниците имаха по 30 минути
за художествено описание и пресъздаване на всяка
гледка.
Тук публикуваме малка част от създадените текстове,
написани по гледките/темите на пленера.

Петър Чухов

Калоян Иванов

Стадионът

Стадионът

Мрежите са вдигнати
трибуните празни
косачка матира
целия терен
единадесет преди обяд е
по-рано отколкото трябва
и
твърде късно за един поет.

Като повелител на играта, Луденс избра именно
стадиона в Лудогорието за предстоящото състезание.
На северната трибуна настани хората от миналото,
на южната – онези, които идваха от бъдещето, на
източната – обитателите на настоящето, а на
западната – тези, които живееха в зелената събирателна
точка на минало, бъдеще и настояще.
Римляните се изненадаха, че стадионът на Абритус е
на различно място. Тяхната трибуна носеше името на
император Моций. После с почуда разбраха, че това не е
никакъв император, а един от съвременните гладиатори.
Един мъж в червена колесница подготвяше терена за
предстоящото съревнование.
От южната трибуна се чуваше глъчката на хората от
бъдещето. Те бяха като влезли в учебник по история.
Бърбореха оживено и с нескрито превъзходство
коментираха древната архитектура на съоръженията
за игра. В тяхното време всичко беше различно, само
играта си беше същата.
Обитателите на настоящето, настанени между тези
от миналото и бъдещето, се почувстваха не като в
машина, а като в менгеме на времето. Притиснати от
свършеното и предстоящото, те тревожно гледаха
спрелите си часовници и не знаеха дали мачът вече е
свършил, или тепърва ще започне.
Хората от триединното време въобще не дойдоха.
Те знаеха, че този стадион отдавна не съществува, а
състезанието, което още не е започнало, никога няма да
свърши. Знаеха и че Луденс за пореден път просто искаше
да си поиграе с времето.

Демир баба теке
Пред храма са насядали човеци.
Очакват лекция.

Стадионът

Слънчев часовник

слънчев стадион
по тревата се задъхва
косачка

Желаем да свалим
дори и слънцето
с капан
заложен на земята
докато не съберем лъчите му
и не ги излеем
пред корпуса
върху паважа

Демир баба теке
Да вържеш своята болка
сред другите
на клонче
или на решетката на прозореца
и там
светлината да я пречиства
докато слиза по пътеката
обикаля из двора
опитва се да уцели
тъмните дупки в стената –
ако не успее
значи
є тежат грехове
и за да ги изкупи
ще скочи в извора
с лековита вода
с всичките болки
които е поела

*
стенание от дявол
съпричастни сме
убийството е оправдано
от писателя.

Теодора Георгиева

Стадионът
Вълненията шават по арената.
Зелените зъби на трибуната
ще сдъвчат ли мечтата за победа?
Косачката бръмчи като сърце на фен.
Червей криволичи отегчено по терена.
На мене ли прилича,
или аз на него?

Слънчев часовник
Секунди –
камъчета
от мозайка

Демир баба теке

минути –
пъстроцветни редове

Каляват ме с движение –
сиянията бродят из гористите ми вени.
Влизат в храма без кръщене,
без Библия или Коран в ръцете.
Не търся Бога в облаците и поверията.
Той наднича през кутията с дарения.
Навеждам се.
Коленича и завързвам шал на глезена му.
Желязна стъпка да бележи пътя ми.

и часове –
парчета торта
с които времето
ни черпи
за вечния си
рожден ден

Михаела Илиева

Демир баба теке
Всякакви хора посещаваха Демир баба – християни,
мюсюлмани, юдеи, езичници и атеисти. Веднъж дори един
будист постигна нирвана тук. Някои оставяха своите
желания, други – своята болка, но всички искаха да свалят
товара на земния живот от душите си.
По традиция всеки даряваше с нещо Демир баба – ризата
си, пари или пък обувка. Въпреки че тези неща не му
трябваха, а и не знаеше защо хората ги оставят, той им
се радваше и изслушваше всекиго.
Идващите заставаха и пред очите на всевиждащата
Джидия, за да ги огледа тя добре и да измери греховете
им.
Всички шепнеха молитвите си и се опитваха да избодат
каменните очи, но никой не знаеше, че черното куче
Демир баба е глухо, а бялата котка Джидия е сляпа.
Именно в това обаче се състоеше чудото.

Слънчев часовник
Късметче от шуменско кафе
Слънчевият часовник ни показва,
че сме на точното място.

Слънчев часовник
Ако лъчите разполовят
мозаечното небе,
цифрите в слънчевите кореми съобщават,
че идвам навреме.
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Йоанна Димитрова

Пламен Дойнов

Стадионът

Демир баба теке

Стадионът

Човекът, който коси стадиона на „Лудогорец“ в Разград,
излезе обратно на терена.
Той е с бяла тениска и черни гащета. Темето му е голо
и носи бранда на майското сутрешно слънце. Десет
часът е, а той вече търпеливо, ред по ред, е минал целия
стадион веднъж с малката червена количка и сега минава
отново.
Нищо не разбирам от мащаби. На трибуна „Моци“
има четири (секции?) с по 22 седалки на всеки ред,
много редове. Значи и отсреща са толкова. Стадионът
има правоъгълна форма, значи в другите две трибуни
седалките са повече.
Нищо не разбирам от стадиони, почти нищо от футбол,
макар че веднъж в университета писах текст за футбола
като поезия. Но това са много седалки.
На една от тях седях аз през 2014 година, когато на мача
с един румънски отбор нашият вратар беше отстранен
и защитникът Моци застана на вратата и я защити
повече от успешно, всъщност исторически, защото
двете спасявания на дузпи, които направи, изпратиха
„Лудогорец“ на някакво първенство, а не изпратиха
румънския отбор на въпросното първенство.
Знам допълнителните подробности, защото на
седалката до мен в тоя момент седеше умърлушено найголемият фен на въпросния румънски отбор и моята наймалка любов досега. Среден на ръст румънец с искрящи
очи и непроизносимо име, с когото си говорехме на
френски. И двамата знаехме лошо френски, но аз го знаех
по-лошо, така че запълвах в главата си неразбраното с
текстове на Ману Чао и много ми харесваше какво ми
говори.
Веднъж едни приятели с кола ме замъкнаха за няколко часа
на разходка в Гюргево и така се запознахме. Шест месеца
говорихме по телефона, разказвахме си как минават
дните, кой ни дразни и какво обичаме. Той обичаше
футбол, аз обичах поезия, той се дразнеше на много неща
и все повече – и на мен, на лошия ми френски и на това,
че не отивах при него. Разказваше ми как на два пъти
щял да се ожени, но жените се оказвали лоши, инатливи.
Аз му разказах как не се ожених за един тип, с когото се
скарахме заради Вапцаров. Той смяташе, че само съм си
търсила оправдание за тая раздяла и че било несериозно
там за някакво стихотворение, аз и го разказвах нарочно
несериозно и като смешка, но знаех, че това е найсериозната причина. Човекът, за когото не се ожених,
смяташе, че героят от „Песен за човека“ не заслужава да
се занимаваме с него, не заслужава дори последните думи,
които авторът му беше дал. Той се държеше мило с мене,
но в него нямаше милост.
Мислех си, че едва ли жените са били толкова лоши,
колкото румънецът ми ги описваше, но не му казвах
нищо, защото нямаше смисъл.
И така, той дойде за мача в Разград през август 2014-а,
мачът свърши и той не каза нищо, една дума не каза, аз
пък бях щастлива, че се виждаме, че е лятна нощ, че така
хубаво му искрят очите. Вървяхме към вкъщи, нещо се
пошегувах за резултата от мача и това бе, той се взриви,
взриви се там насред тъмната улица, мисля, сега ми се
струва, че всичко тръгна от някъде около слънчевия му
сплит. Но не мога да кажа, стана много бързо. Очите
му просто избухнаха, видях как стопиха тъмните му
лъскави къдрици, появи се миризмата на горящо живо
месо, а той, той просто изчезна. Стоях насред улицата
и се оглеждах със смесеното усещане, че имам нужда от
помощ и с надеждата никой да не е видял нищо.
Човекът, който коси стадиона на „Лудогорец“, е минал
за трети път с косачката през терена, минава 12 часа
и той всеки момент ще дойде да обядва. С жена му сме
колежки в едно заведение за бързо хранене тук в Разград.
И така.

В Свещари,
когато не беше Свещари,
живееха траки,
траки още гети,
живееха българи,
преди да се казват „прабългари“.
Тук стъпил и Демир баба.
Дойдоха алианите
със своята духовна революция.
Дойдоха християните –
опазиха това.
Преплете се Демир със Свети Георги.
На двайсети четвърти 68-ма
вдигнаха къща,
къща още музей,
от кал и от слама.
Под входната тераса от дърво
прибраха дървата за огрев.
Ако падне гръм,
ще падне къщата от кал,
ще изгори с дървата сламата.
Но гръм няма да падне –
повечко са боговете
и удържат Зевса – отмъстител.
2002-ра –
рисува художникът Тодор от Разград
Демир с християнски похвати,
защото няма канон и традиция да му помогнат,
няма догма, за да го възпре.
И през 2016-а влезе поетесата
Надежда Тодорова,
остави своята книга „Вратата“:
„Балансът е винаги нов!
Не го търси в миналото.“

Сега прилича стадионът
на образцов подстриган парк,
без малчугани, без бащи с колички,
без старци, за които няма време,
без омагьосани от котки птички,
без футболните топки, пълни с мрак,
без мексиканските вълни, в които дремят
удавници, излегнати – без дъх
върху зеленото поле...
Кой ще доплува
сред маранята до прохладен връх,
непокорен от слънчевата лава?
Отгоре ясен глас предупреждава:
– Пази тревата! –
върху нея днес ще се воюва.

Гюлбие от Черник,
където аз съм била,
за да учим с децата,
остави в тюрбето своя килим със своя подпис
на стената,
на която не се поставят идоли.
На тая стена е и ликът на Демир баба…

Слънчев часовник

И всички видове птици пристигнали тук, във Свещари,
когато бе вече Свещари.
И всички български растения плъзнали тук.
Аз също бях
и най-шарената лекокрила пеперуда
ми кацна върху колана.
И тук е бил
и Герги
и си е настъпил фаса в центъра на двора.

Слънчев часовник
– Часовник, часовник,
колко ти е часа?
Небето гърми,
часовникът мълчи.
– Слънце мое,
колко е часа?
– Не знам,
за мене не е важно.
Важно е за портиера,
който няма да те пусне в блока,
когато си отида.
– Слънце мое,
когато си отидеш,
аз как ще видя часовника,
аз как ще позная часа,
в който няма да ядосам портиера?

Демир Баба теке
Взирам се в две каменни зеници
сред шпалир от чужди богове.
Кръстчета на непознати птици
светят в алианското небе.
С вярата не мога да повярвам.
В истината се потя в лъжа.
С призрака на възрожденски гарван
над желязната земя кръжа.
В извора от жажда аз умирам.
Сред спасението съм сразен.
В огледалната вода се взира
паднал ангел – и познава мен.

Сянка на твоята сянка:
крехко сливане – аз и ти,
още миг –
ще разбия небесните сини врати
и в ухото на глухия свят ще запея:
- Облако,
скрий слънцето,
спри времето,
за да остана завинаги с нея!

Маргарита Бурмова

Стадионът
– Тука всички са мъртви.
За какво са им тези врати?
Георги Борисов
Точно където преди гладиаторските битки миришеха
на смърт,
а телата се надбягваха с кръвта си.
Сега гоним меки облачни топки
върху нежни
тревни листа.
Пазачи сме на вратите,
да не влезе някой, случайно,
или вятърът
да не спечели на чужд терен.
Доколкото вятърът притежава и чуждо.
И доколкото вратите не са
просто пространството
между кръвта и тялото.

– Тогава ще е късно за това.
Тогава ще е време за любов.

Демир баба теке

И когато дойда пак,
тук дворът ще е вече шумен,
ще те олае кучето,
ще те опеят славеите
и портиерът ще те пусне
и човешкият часовник ще ме проследява,
но за тебе няма да е важно
колко е часът на хората,
защото ти ще бързаш да се срещнеш с мене.

Като че ли никой не е дишал тук от времена,
а времената вече ги няма,
няма молитви,
богове
и дори призраците изтляха
водата подлежи на изпарения,
досущ като хората,
а камъните са обречени да продават смъртта,
наравно с буквите, телата и срама.

Слънчевият часовник в двора на Шуменския университет
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Моите патоси за Михаил Неделчев
За Михаил Неделчев може да се говори в различни жанрове
– да се съчинят романи, новели и разкази, автентичнодокументални или художествени, да се съберат томове
литературнокритически съчинения, да се сътворят оди,
да се напишат стихотворения, да се разкажат анекдоти,
да се издаде епистоларен сборник с публични и лични
писма до него, да се състави краеведско-литературна
енциклопедия за присъствието му в различни точки
на България, а също и антология на неговите български
и световни градове. Може да се прибегне и до широко
ветрило от похвати и тропи – метафори, олицетворения,
сравнения, синекдохи, оксиморони...
Идва ми на ум дори и своеобразен „граматически прийом“.
Съставям например следното изречение с българските
предлози: „Михаил Неделчев живее от, за, до, сред,
между, през, из, около, при, чрез, поради, с(със), в(във)
литературата“. Това ми хрумва, първо защото през
годините, през многото години, съм се убедила, че е
вярно, че Михаил Неделчев най-автентично олицетворява
високото си посвещение, избора си на път и съдба в
литературата. И второ, колкото пъти решим да се
шегуваме с нашето чуждоезичие, той, франкофонът,
рецитира наизуст немските предлози – знае ги на вода
от детството си комай и направо ме смайва. И трето,
защото всички езикови и словесни игри прилягат на
играещия човек, на артиста в науката, на ораторстващия
учен, на разпаления меломан, на встрастения
колекционер, обзетия пътешественик, тънкия познавач
на регионалната преса, неуморния събирач на познание,
модерния възрожденец, встрастения мисионер и т.н.
Личността му всеобема множество социални роли и ги
съсредоточава в уникална, изумителна цялост, придава
им плътност и тежест, неустоимост и разпознаваемост,
озарява ги с откривателство, дарява ги с памет... Струва
ми се, че Михаил Неделчев е неотделим от своите книги
– още когато бяха само изговорени, и след това, когато
се появяваха само като паметни листове, листове със
съдържение, тънички брошури, юбилейни вестници,
книжчици, още преди да се превърнат в знаменитите
юбилейни томове „Как работи литературната
история?“.
Помня всевъзможни събития, лични и общи, общностни поточно, които Михаил Неделчев озари с присъствието си.

Един митинг на Радикалдемократическата партия в
градинката пред „Свети Седмочисленици“, многочислен
митинг на 11 май и неговата реч, словотворчеството
му от трибуната на Народното събрание, или един
огромен купон в Мусачево по случай „избухването на
демокрацията“, леля ми бърка с точилка истински
качамак в голяма тенджера, на терасата Мишо разказва
вълнуващата история как е възникнало наименованието
„купон“ за подобни веселби. Снимките оттогава, твърде
некачествени, все пак сочат присъстващите – някои
вече в отвъдното, други в Америка, Канада, Мексико, а
ние с качамаците – все още тук и сега. Помня първото
пътуване на Запад, в Гърция! Сега звучи нелепо и
смехотворно, но тогава бе все още средата на 1989 –
смайването от пъстротата и простора на свободата,
под зоркия поглед на Ангелчо ченгето. Помня рождени
дни на „Аспарух“, 60-и и 70-и юбилеи, новогодишни
посрещания, едно драматично засядане в асансьора на
„Майчин дом“, сватби, кръщенета, литературни салони

при Румяна Таслакова, Аполонии и контраАполонии,
представяния на книги, помъкнати сакове с книги,
списание „Демократически преглед“, изтъкаване на
златорожки мрежи, дълги разговори по телефона, Яворови
дни в Поморие, в Чирпан, в София, Яворова година на
траура, помня текстове, които винаги пазя в компютъра
си – „Вазовите криле“ например, или първата „Апология
на поезията“ от Поетичния Никулден. Помня словото за
болния вече Алфред Шнитке в НДК в началото на 90-те и
словото за Украйна на площад „Славейков“ преди месеци.
А смешните и абсурдни, весели и ведри, незабравими
преживявания – арията от казармената оперета,
която Мишо изпълнява в три след полунощ на една
морска тераса, децата, които оставяме в един басейн
по време на конференция в Поморие и ги вадим съвсем
гъбясали след часове, пътуването с тях в претъпкан
юлски влак, чиито прозорци не се отварят, изпитите
розета, изядените сладоледи. Твърде много вълнуващ,
преизпълнен, висок и смислен живот!
Но цялото ми оригиналничене
дотук се спихва, когато
трябва да говоря за Михаил
Неделчев и величествената му
обсесия „ЯВОРОВ“, за Михаил
Неделчев, който пресъгради
образа на „големия трагически
поет на България“, посвети му
изследователската си любов,
прочете го свръхсъдбовно, освети
го във всичките му ипостаси.
Винаги искам да му се поклоня за
това, опитвала съм в думи, но
думите не ми достигат.
Затова ще опитам с патоси:
честит юбилей, бъди здрав,
съхрани чутовната си енергия,
за да произнесеш още много
речи и запишеш в още жалонни
книги изумяващите си познания,
прозрения и любов към
литературата и живота! Бъди!
МИРЕЛА ИВАНОВА

Мирела Иванова и Михаил Неделчев, 90-те години на XX век

За Михаил Неделчев и персонализма: невидимите залози
Литературният персонализъм е понятието емблема на
литературоведските занимания на Михаил Неделчев.
Той го формулира още към края на 70-те години при
заниманията си с Яворов, също с Пенчо Славейков и
началата на българския антологизъм. Всички сме чели
с подчертаване и преподчертаване студията му за
„На Острова на блажените“ в „Социални стилове,
критически сюжети“ (1987). Междувременно понятието
„персонализъм“ придобива свой живот, налага се в
литературознанието ни до степен да се употребява
широко без непременно позоваване на неговия създател.
Все пак Михаил Неделчев периодично ревизира и
направлява употребите му, проверява го в нови
контексти, върху следващи времена, автори, територии.
Неотдавна, в навечерието на своя юбилей, той се
концентрира тъкмо върху персонализма, доразви го,
окръгли го в мащабна студия във втория том на своя
труд „Как работи литературната история?“ (2021).
Без съмнение това е колкото ефектно, толкова и
ефективно понятие, действащ инструмент за мислене
на българската (и не само) литература и култура. Найсилните персоналистки времена си остават тези на
кръга „Мисъл“ от началото на ХХ век, когато новите
социални роли на писателите от Четворката прокарват
ранния модернизъм в литературата ни и не без лични
жертви създават модел за еманципиран интелектуален
елит в едно егалитарно патриархално общество, каквото
е българското. Оптиката на персонализма продължава
да работи и тогава, когато явлението отсъства. Т.е.
и контраперсоналистичните времена могат да бъдат
осмисляни тъкмо от гледна точка на неформирането на
значими литературни личности, могат да се проследяват
пулсациите, редуванията на персоналистични и
антиперсоналистични констелации и пр.
В този смисъл самото изкристализиране на МихаилНеделчевата идея за персонализма може да се разчете
като жест на съпротива спрямо колективизма на
социалистическата епоха. Персонализмът е тъкмо
обратното на колективизма. Не само защото на
преден план е личността, но и защото става дума за

съграждането на нейни открояващи се публични образи,
за ярки социални стилове на живот, за артистичен
бит – все неща, които социалистическият режим
заличава и потиска. В по-едър план явяването на идеята
за персонализма в края на 70-те е симптом за упадъка
на колективистките доминанти. Впрочем един от
интересните въпроси на скорошния семинар в НБУ,
посветен на персонализма, беше тъкмо този – доколко
има прояви на литературен и културен персонализъм през
късния соц у нас.
От друга страна, конструирането на понятието се
оттласква и от един влиятелен предишен концепт
– а именно индивидуализмът на Пенчо Славейков. Без
съмнение той е важна съставка на персоналистическите
енергии от началото на ХХ век, но не ги изчерпва, а и си
остава вкоренен в едни тогавашни монументализиращи
неоромантически нагласи. Важно е било да се намери
друго, метаназоваване, което да съдържа в себе си и
идеята за игровост, за маска, за карнавал, включително в
Бахтиновия смисъл. Защото литературната личност на
даден автор, да повторим, е неговият съграден публичен
образ, т.е. тя е именно персона в етимологическия
смисъл на думата (да си припомним, че латинското
persōna означава маска, сценичен герой, и се извежда от
практиките в античния гръцки театър да се говори през
маска, гласът да звучи иззад нея: prósōpon).
Затова и ултимативният терен на българския
персонализъм си остава „На Острова на блажените“
– тази българска книга на маските, чиито контексти
са така вещо разчетени от Михаил Неделчев в
споменатата в началото негова студия. Нещо
повече, тази студия е поместена като притурка към
фототипното издание на „На Острова“ от 1986 г., с
което слага началото на голямото, вече постмодерно
завръщане и обиграване на Славейковата книга, на
отложеното є същинско сбъдване през 90-те.
„Значителните писатели обикновено изграждат
няколко литературни личности“, казва Михаил
Неделчев в неотдавнашен разговор на страниците на
„Литературен вестник“. По аналогия можем да видим

собственото му осъществяване като изграждане на
поредица от публични личности – най-известните
от тях са литературоведската (в която могат да се
откроят няколко етапа/персони) и политическата (от
ранните романтични СДС времена на Прехода, но и от
трайния му граждански ангажимент към ставащото
в тази страна). Михаил Неделчев обаче практикува
персонализма и в други форми: на начетен меломан
със страст към съвременната класическа музика,
на пътешественик със страст към градовете, към
пространствата на Америка и т.н., и не на последно
място – като вегетарианец. Вегетарианството е
неразделна част от неговия стил на живот, неговата
философия на всекидневието, от неговия артистичен
бит. Държа да го спомена не само защото спадам
към немесоядците, но и защото този избор става
все по-жизненоважен във времената на антропоцена,
когато индустриалното животновъдство е доказано
най-мощният агент на глобалното затопляне, на
замърсяването и на антихуманността в отношението
към животните (това, което Кутси определя като
всекидневен холокост спрямо тях). В тази връзка да
отбележим, че по-ранният предговор към „На Острова
на блажените“ описва островните жители като
„плодоедци“. Впоследствие този пътеписно-есеистичен
текст е изоставен в полза на краткото предисловие,
което познаваме. Но остава възможността да мислим
Острова и като една скрита вегетарианска утопия.
Днес, във времената на социалните мрежи, когато
вече всеки е медия и може непрестанно да „излъчва“
себе си в различни формати и канали, може би сме
свидетели на нов, тотален персонализъм и заедно с това
деперсонализация. Като културна нагласа, като форма
на публично артистично осъществяване персонализмът
среща нов, неочакван носител и унищожител, все помимолетен и все по-абракадабрен – Фейсбук, Инстаграм,
Туитър, ТикТок... При все това притегателната сила на
персоната остава.
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