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  Петър Трендафилов  
за д-р Кръстьо Кръстев  
и образованието

  Из непубликувания архив  
на д-р Кръстев:
  Убийството на Алеко
  Пътни бележки за Бяла черква
  Писма до Рада Кръстева

  Иван Станков за втората 
книга на Михаил Неделчев

  Пламен Дойнов за Михаил 
Неделчев като изследовател  
на НРБ-литературата

Критиката сега
  Велислава Донева  

и Младен Любенов  
за Иван Станков

  Добрина Топалова  
за Керана Ангелова

  Антоанета Алипиева  
за Ганка Филиповска

  Мая Кисьова за Димо Райков

Гласовете им чуваме
  Методи Методиев

Геопоезия
  Роберт Месхи

Нова българска
  Дачо Господинов

Прах
По черния път към плажа на Варвара – едно от малкото 
села по Южното Черноморие все още непохитено от 
бетонни варвари – някой е сложил табела: „Благодарим 
ви, че карате бавно и не вдигате прах!“, а под надписа е 
нарисувал три сърчица – нещо като емотикони, които се 
опитват да прекрачат в реалността. 
Докато снимам посланието, една преминаваща възрастна 
жена ми подвиква: 
- Снимай го, снимай го – да видят как сме го написали, ама 
те пак карат като луди. Не се диша от прахоляк!
В този момент откъм селото се задава внушителен джип, 
който спокойно може да мине за руски танк, объркал пътя 
за Камчия. Заставаме с жената край пътя, за да проследим 
дали джипът ще ни удави в прах. Тежката машина минава 
край нас бавно, бавно, с подчертано уважение, някак 
любезно, без никаква прашинка след масивните гуми. Дори 
ми се струва, че при разминаването шофьорът ми кимва, а 
жената до него се усмихва приветливо.
- Видяхте ли, четат надписа и се съобразяват. Във Варвара 
не идват лоши хора – обръщам се към жената с изражение, 
което възвестява победата на доброто.
- Тези караха бавно, защото видяха, че снимаш – отвръща 
тя и зашляпва бързо със старите си джапанки, след които 
се вдигат малки облачета прах.

Юбилей
На 17 юли се събрахме в Столичната библиотека, за 
да почетем проф. Михаил Неделчев на самата рождена 
дата, навръх неговата 80-годишнина. Преди това през 
цялата академична година в Нов български университет 
течеше семинар, посветен на влиятелната му идея за 
литературния персонализъм. На 14 юли пак там се проведе 
научна конференция в негова чест, а ден преди това 
„Литературен вестник“ му посвети един свой брой (№ 
27, 2022). Столицата го обяви за свой почетен гражданин. 
За да дойде 3 септември, когато в Созопол на Фестивала 
на изкуствата „Аполония“ се състоя заключителната 
проява от всенародните тържества – едночасов публичен 
приятелски разговор около сюжетите на Михаил Неделчев 
в живота и литературата. Сега очакваме научен сборник за 
него, друга книга с разговори и още отзвуци нататък...
Така трябва да се честват големите градски хора на 
България – с четене, с мислене, с писане, с разговор, с радост, 
същностно. Сред споделена общност от знаещи хора. При 
знаковото отсъствие на онези, които раздават ордените в 
държавата. Те не знаят.

Контраофанзива
Коментатори твърдят, че във войната на Путинова Русия 
срещу Украйна настъпва нещо като обрат. Украинците са в 
контраофанзива, „проведена по учебник, писан от Сун Дзъ“, 

с фронтални атаки и слизания по фланговете – забиха 
клин в Харковска област и започнаха да освобождават 
територии. След това те съобщиха, че са се натъкнали 
на масов гроб или на много единични гробове край град 
Изюм. Откриха и следи от килии за изтезания, в които 
руските сили са измъчвали пленници и цивилни хора.
Не е ясно как ще се развие украинската 
контраофанзива. Но тя открехва една очаквана 
следваща врата, оттатък която всяка война се 
изправя пред нечовешкото си лице – поругаване 
на човешкото достойнство, масови изтребления, 
геноцид. Вчера – стотици трупове в Буча и Мариупол, 
сега – над 400 тела край Изюм, утре – какво и колко? 
Историята на ужаса показва, че тепърва ще научаваме 
имената на още места на смъртта. Всяко опразване 
на украинска земя от руски войски ще вика отново и 
отново призраците от Катин – след офанзивата на 
безчовечието и в контраофанзивата на истината и 
свободата.

Жълтеница
Всъщност стихът на Виктор Пасков гласи: 
Жълтеница пада над София – има го в първата му 
книга със стихове, появила се в края на лятото, 
началото на есента. Посмъртният лирически дебют 
на разказвача може да бъде четен всякак, но особено 
изкушаващо е да разпознаем по страниците му 
литературния град на късната социалистическа епоха. 
Стихотворенията са писани около 70-те и 80-те 
години. Това е другият град на НРБ, не онзи, построен с 
новия бетон на социалистическия реализъм, а различен, 
съграден по-скоро върху стари образни основи, с 
внимателно реставрирани думи и фигури. 
При Пасков има нещо от скръбта на Дебеляновия град 
от началото на ХХ век, от вглъбения в интериори и 
вътрешни дворове далчевски град, от туберкулозно-
здрачения град с упадъчни сенки на Вутимски, Геров 
и Б. Райнов от 40-те, но най-вече – от града в НРБ и 
ГДР, взети заедно и поотделно, където всички къщи 
приличат на надгробни плочи в мъглата, град, пълен 
с изоставени хора, с ненаситно самотничество, но 
и с ранна интелектуална умора, рафиниран цинизъм 
и вечно недостигащ смисъл, преживени насред пуста 
софийска улица, иззад която всеки момент ще се появи 
следващият голям поет – Георги Рупчев...
Не знаехме, че и Виктор Пасков живее там, че 
всъщност е сред строителите на този литературен 
град. И падащата жълтеница над София е просто 
декор, който пленява въображението, но вече не ни 
плаши.

ПЛАМЕН ДОЙНОВ

Четири думи от лятото
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Н О В О

В центъра на 
новия брой 173/
Лято на сп. 
„Християнство 
и култура“ е 
проблемът 
„Християнство 
и истина“, 

разгледан в текста на о. Николаос Лудовикос Лицето, 
което замества благодатта и наложената другост. 
Критика на богословието на митрополит Йоан Зизиулас 
и на Юзеф Бохенски Ценността. Темата е продължена 
и в рубриката „Християнство и философия“, която 
включва статиите на Георги Каприев Вечност, еон, 
време. Структури на времевото и трансвремевото 
във византийската философия и тяхната система; 
на Василен Василев Николай от Куза: между 
онтотеологията и феноменологията на невъзможното 
и на Кристиан Станков Реабилитацията на свободата 
в съвременната философия. Рубриката „Християнство 
и история“ включва текста на Николае Щайнхард 
Три изхода. Политически завет, а „Християнство и 
съвременност“ – статиите на Сава Славчев Пропукване 
и на Александър Кънев Бележки към историята на 
систематичното зло. В рубриката „Проблеми на 
православието“ присъства анализът на митрополит 
Григорий Папатомас Автокефалната система и 
упражняването на халкедонското предюрисдикционно 
право пред предизвикателството на етнофилетизма, 
а в „Християнство и изкуство“ – текстът на Слава 
Янакиева Тялото – в плът и в сенки. Броят е илюстриран 
с фотографии на Стратос Калафатис от изложбата 
„Атон – цветове на вярата“.

Паисий 
Хилендарски 
и неговата 
„История 
славянобългарска“ 
са водещата тема 
на новия брой 07 
на сп. „Култура“. 
Над „образа на 
Хилендарския 
монах“ (300 
години след 
рождението му) 
размишлява проф. 
Кирил Топалов, 
а д-р Димитър 
Пеев, автор на 
новия превод на 
новобългарски на 
„Историята“, се 

опитва в светлината на новооткрити документи да я 
„мисли в диалог“. В броя можете да прочетете и есетата 
на Александър Балабанов и Цветан Стоянов, посветени 
на отец Паисий. И още: Ан Апълбаум – „Хипотези за 
изхода от войната в Украйна“, Андрей Зубов за „манията 
на събирачите на земи“ (от Наполеон до Хитлер) и Заал 
Андроникашвили за „културата на насилието в Русия“. 
„Целият човек в цялото битие“ – така е озаглавено 
юбилейното интервю с Маргарита Младенова и Иван 
Добчев, посветено на театъра и вътрешната свобода в 
представлението. Оперната певица Стефка Евстатиева 
вдига завесата пред спомените си от сцената, а Юлия 
Спиридонова – Юлка размишлява над феномена „детски 
книги за родители“. И още в броя: 59-ото Венецианско 
биенале, видяно от Мария Василева, както и поглед към 
изложбата на Греди Асса „Деца на въображението“. 
Актьорът Малин Кръстев се пита защо „все по-малко 
са любопитните провокации“, а легендарният джазмен 
Паоло Фрезу споделя какво означава Tempo di Paolo. В 
броя може да откриете още анализи и на Театралното, 
и на Музикалното варненско лято, както и разговор 
с Петър Тодоров, директор на Националния филмов 
център. Фотографиите в броя са на Николай Дойчинов, 

а разказът е на Чавдар Ценов. 

П О К А Н А Н О В О

О Т К Р И Т И Е Т О  Н А  М Л А Д И Т Е

С подкрепата на 
Столична община

„Тъй като в Качестволандия може да 
се говори само в превъзходна степен“, 
това е най-новата, най-забавна, най-
притеснителна и най-антиутопична 
книга досега. Марк-Уве Клинг е германски 
писател с най-различни интереси във 
всички сфери на изкуството. Освен 
писател той е музикант и кабаретен 
артист, но неговата голяма популярност 
идва именно с „Качестволандия“. След 
като се е превърнал в бестселър, сега и 
българската публика има шанс да види 
този роман, стъпващ върху всички 
класици във фантастиката и жанра на 
антиутопията. Книгата изобилства 
от препратки към Вонегът, Оруел, 
Кларк, Хъксли, Азимов и може би най-
вече тонално към Дъглъс Адамс. Но 
какво всъщност може да се „види“ в 
Качестволандия?
Фабулата може да се нарече стереотипна. Един напълно 
овладян и контролиран от компютърни алгоритми 
свят, в който всички аспекти на „човешкото“ липсват. 
Няма спонтанни човешки отношения, няма нормални 
връзки, няма приятелства, няма реална политика, няма 
го и свободния избор. И в този тотален и тотализиращ 
ад един неудачник (Петер Безработния) се разбунтува 
срещу системата и дори я променя (донякъде). 
Както при всеки тип прогностика обаче, фабулата 
сякаш отстъпва на второ място пред начина, по 
който е изграден светът на творбата. Тук текстът 
отново работи само с превъзходната степен, като се 
представят нови и нови изобретения и нововъведения на 
всяка страница. Персонален личен асистент, който стои 
постоянно в ухото и говори, и наставлява (диктува всяка 
мисъл) на своя ползвател; коли без шофьори, изкуствени 
интелекти, дронове убийци, андроиди писатели; детска 
бавачка робот, владееща четири бойни изкуства; роботи, 
чиято единствена цел е да пазаруват, и др., и др. Сред 
всичката тази висококачествена техника остава време 
и за социална категоризация, политическа и икономическа 
критика, а дори и евгеника. Сякаш всичко, което може 
да се обърка в едно свръхтехнологично общество, вече 
е станало. Всички, превърнали се дори и в клише, тропи 
са задраскани в „антиутопичното бинго“ на текста, 
но това някак е в негов плюс. Действието върви бързо, 
натрупващата се постоянна нова и нова информация не 
натежава, а напротив спомага за по-лесното навигиране 
в този все пак не толкова различен от съвременния 
свят. Лозунгът, рекламата, крещящо заглавие, които 
дефинират живота в „Качестволандия“, са предали на 
текста една стегнатост и хумористичност, което го 
прави изключително приятен и четим.
Почти всичко, което се появява като критика или 
притеснение относно обществото ни, е засегнато в 
книгата. Превръщането на политиката в състезание, 
което просто се печели чрез изборите, a начинът 
да се победи е с евтин популизъм. Подчиняването 
на всеки вид връзка между хората на бизнес 
принципите и на юридическите отношения – чрез 
договори за взаимна изгода и възможни ползи. 
Консумативизмът и превръщането на всичко в „ползване 
за еднократна употреба“. Мечтата за интернет като 

демократизираща и децентрализираща 
сила и неговата реализация като 
система, утвърждаваща формите на 
контрол, но с по-съвременни способи – 
„Мрежата, в която всички сме уловени.“ 
Превръщането на личните данни на 
човека в най-ценната съвременна стока 
и съответно властта на тези, които 
притежават личните данни. Ежедневно 
увеличаващата се пропаст между бедни 
и богати и икономическата ни система, 
която сякаш работи само в полза на 
това разделение. Липсата на достоверна 
информация, защото „частните концерни 
не са задължени да спазват никаква 
обективност“ и „никой не се интересува 
дали новините са истински или фалшиви“. 
Това, което остави най-силно впечатление 
у мен, все пак е въпросът за свободата и 
свободната воля. Творбата много добре 

показва как, подчинявайки решенията на алгоритми, 
работещи за максимална печалба, постепенно човек 
се превръща в безгласна буква и дори не разбира, 
че всъщност няма избор. Иронично назованият 
„старец“ задава въпроса: „Диктатура ли е изобщо, ако 
никой не забелязва, че е диктатура?“. Учейки се от 
изминалия опит, машините усвояват допуснатите 
от него грешки и ги редуплицират, превръщайки ги в 
структурообразуващи. И докато все повече програмисти 
осъзнават това и се опитват да решат този проблем при 
самообучаващите се машини, сякаш ние забравяме, че сме 
подвластни на същото и не решаваме проблемите си, а 
само ги правим определящи за настоящата парадигма.
Това, което движи Петер и което му отваря очите, 
е, че е получил нещо, което не иска. Досега системата 
така добре е задоволявала всяко негово желание, че му 
е изглеждала (а и на всички около него) безпогрешна. Той 
осъзнава, че системата не е идеална в своите изчисления, 
а че просто моделира потребителите така, че те да є 
паснат идеално. Системата знае какво той всъщност 
иска по-добре от самия него. Начертала е път, по 
който да се движи, и всяка девиация от данните, които 
са събрани за неговите предпочитания и харесвания, 
е немислима. „Отнета е възможността за промяна, 
защото миналото е постановило с какво трябва да се 
разполага в бъдещето.“
Колкото повече мисля върху книгата, толкова повече 
оставам с усещането, че това не е едно мрачно 
предсказание, а напълно релевантно отражение на света 
около нас. Да, хиперболизирано, на моменти стигащо до 
абсурдното, но не по-малко вярно въпреки това. Все още 
не живеем в Качестволандия, но сме толкова близко, 

че вече сякаш няма връщане назад. И 
ние като Петер „с удоволствие бихме 
натиснали Не, но върху екрана излиза 
само една възможност и тя е ОК.“

ЙОАН ИВАНОВ

Марк-Уве Клинг,  „Качестволандия“. 
Прев. Жанина Драгостинова. Изд. 
„Колибри“, С., 2022.

„Качестволандия“:  
Антиутопия на десета степен

Издателство „Жанет 45“
Издателство „Стигмати“

Ви канят на премиерата на

Книга  
за Малина

С участието на автори, 
издатели, читатели и 
приятели.

Национална библиотека 
„Св. св. Кирил Методий“
29 септември 2022 г. 
(четвъртък) 
Начало: 18.30 ч.

Аз бях той
„Аз бях той. Писма и документи за съдбата и 
творчеството на Георги Марков“. Съст. Любен 
Марков. Предговор Тони Николов. Изд. „Рива“. С., 
2022, 564 с., 25 лв.

Това е второ, преработено и 
допълнено издание на документален 
сборник със същото заглавие 
от 1999 г., излязъл тогава в по-
скромните 346 страници. Сега 
новото издание се появява с около 
200 страници повече и съдържа 
съвсем непознати или малко известни 
писма, протоколи, справки, донесения, 
интервюта, спомени, публицистични 
материали и прочее текстове, които 

са безценен източник за живота и творчеството на 
Георги Марков (1929–1978). Без съмнение това е най-
пълното представяне в един том на архива за големия 
писател. Оказва се, че въпреки унищожените досиета, 
документалното наследство е постижимо – както за 
откриване и събиране, така и за проникновени прочити, и 
за нови изследвания.



  Литературен вестник 21-27.09.2022      3

Г Л А С О В Е Т Е  И М  Ч У В А М Е

П Р Е М И Е Р А

„С ръка върху сърцето: Федя 
Филкова“. Съст. Гергина 
Кръстева, Пламен Дойнов. 
Поредица Библиотека 
„Присъствие“ – Книга 6. Изд. 
„Кралица Маб“, Департамент 
„Нова българистика“ на НБУ. 
С., 2022, 256 с., 15 лв.

Първият дял на тази 
книга се стреми 
литературноисторически 
и феноменологически да 
картографира присъствието 

на личността и творчеството на Федя Филкова 
(1950–2020) – от най-ранните є години до нейната проза 
и последната є лична антология. Вторият дял може 
да бъде определен като рецензентски. В него намират 
място отзиви и статии, посветени на книгите на 
Федя Филкова, издадени след началото на ХХІ век. 
Третият дял представя шест разговора и интервюта 
с Федя Филкова, проведени между 1996 и 2018 г., които 
съдържат ценни автокоментари и свидетелства на 
поетесата за себе си и за своето време. Над всичко обаче, 

Методи Методиев: Автономията на играта побеждава идеологията

Книга за Федя Филкова
дори при най-отстранените думи, остава усещането за 
личен разговор, за споделяне на същностен човешки избор, 
извършван в живота и изкуството.
Ето защо, въпреки че демонстрира аналитичен 
ангажимент, на тази книга очевидно є е трудно да 
се държи само като научен сборник. Тя желае да бъде 
още нещо: дом на споделената памет, хранилище за 
непогубени във времето човешки емоции, архивен фонд за 
гласове и прочити... Защото това е самовъзникнала във 
времето книга, особено интензивно натрупала част от 
текстовете си между двата месеца декември на 2020 
и 2021 г. – в траурната година след смъртта на Федя 
Филкова. Оказа се, че множество литератори и критици, 
читатели и приятели искат да осмислят общуването 
си с творчеството и личността на поетесата. Затова 
четвъртият дял тук – „Паметта / Незабравата“, събира 
прощални и споменни текстове, появили се предимно 
в „Литературен вестник“ и Портал „Култура“ – в 
голямата вълна на раздялата с Федя Филкова.
Последният пети дял – „Критически архив“, включва 
почти всичко от публичните реакции за поезията на 
Федя Филкова до 1989 г.: десет публикации от епохата 
на НРБ, запечатали възторзи и недоволства, вниквания 
и недоразумения, предизвикани от неподдалото се на 

соцреалистическо опитомяване писане на поетесата. 
Накрая трябва да признаем, че онова, което липсва 
преди и след тази книга, са текстове за преводите и за 
преводаческото майсторство на Федя Филкова. Такава 
задача засега остава неизпълнена.
Тази книга е първи опит да бъде оцелостен образът на 
поетесата Федя Филкова, да бъде разчетен, тълкуван 
и помнен в целия спектър от възможни интерпретации 
и спомени. Събраното тук може да се възприеме като 
начало за преоткриване на едно от най-значимите 
съвременни лирически присъствия, определящо за 
българската поезия, писана от жени след 70-те години на 
ХХ век. 
Книга за Федя Филкова, родена от желанието да улови 
точната и нежна рисунка на профила є в епохите, в които 
тя живя и писа – с всеотдайност, благородство и копнеж 
по истина. С ръка върху сърцето.   

Из встъпителните думи на съставителите

Методи Методиев е преподавател в Департамент 
„История“ на Нов български университет. Завършил 

е бакалавърска степен по история в Софийския 
университет, а магистърска – по сравнителна 

история в CEU. Доктор на Университета в 
Глазгоу от 2014 г. с тема „Конфликти и писатели 

в България и Чехословакия. 1948–1968“, под 
научното ръководство на проф. Ян Чулик. Член е 

на научноизследователското звено на Европейския 
алианс на реформираните университети (ERUA). 

Академичен ръководител на Музея на НБУ. Автор на 
книгата „Световните шампиони по футбол“ (2022).

Разговаряме с него на 8 септември 2022 г.

Ти си историк, но какъв точно? Как би се 
самоопределил – като историк на обществото, на 
културата, на интелектуалните идеи, на какво?
Историк на феномените, които възникват от връзката: 
идея – действие – разказ. 

Има ли историографски традиции у нас и в чужбина, 
към които смяташ, че принадлежиш? 
Със сигурност не принадлежа към традицията на 
скучната историография, в чийто разказ отсъстват 
хората.

Кои са твоите учители?
Османистът Цветана Георгиева, бохемистът Ян Чулик 
и, разбира се, моят дядо, историкът на българския 
национален въпрос Методи Петров.

Да, ти принадлежиш на семейство от историци. Що 
за „орисия“ е това?
Безспорно предимство. Да вършиш една работа в трето 
поколение я прави много обичана. А когато става въпрос 
за занимание с миналото, може да се каже, че това не е 
„орисия“, а „одисея.“   

През пролетта излезе книгата ти „Световните 
шампиони по футбол“. Защо точно по футбол? И 
защо предпочете да пишеш за шампионите, а не за 
шампионатите? Не е ли това изкушение да се пише 
т.нар. персонажна история, в която „героите“ имат 
ясни лица и влизат в ясни конфликти?
Футболът е колективен спорт за колективно 
преживяване. Шампионските отбори от своя страна 
раждат индивидуални герои, които стават такива след 
спортни, а в много случаи и обществени конфликти.    

Можеш ли да опишеш механизма, по който глобален 
феномен като футбола произвежда национални 
разкази?
Прословутата фраза на Винсънт Малхроун, публикувана 
във вестник „Мирър“ преди финала на световното 
пръвенство през 1966 г. между Англия и ФРГ – „Ако 
днес загубим в нашия национален спорт, може спокойно 
да кажем, че сме ги победили два пъти в техния“, – 
представлява класически пример за изграждане на 
национален разказ, типичен за времето след Втората 
световна война. Има и други примери на дербита от 
такъв тип: Уругвай – Аржентина (първият финал на 
световно първенство), мачовете на Унгария през 1950 г., 
които очертават образа на една нова комунистическа 
държава, противопоставяща се на капитализма, и т.н. 
Но в крайна сметка световните първенства раждат 
своята версия на сблъсъци между националните отбори. 
Например Бразилия и Италия или Франция и Германия 
– това са дербита, чиито драматизъм се изгражда 
единствено на територията на световните първенства. 
Автономията на играта побеждава идеологията. Това е и 
основната теза в моята книга.

Кое е най-поучителното световно първенство по 
футбол досега? Шампионатът, който за теб е най-
важният, най-изразителният?
Мога да ги разделя в три категории. Първата е личната: 
Италия’1990, когато за първи преживях световно 
първенсто, и, разбира се, САЩ’1994  – с магията на онези 
вечери. 
Втората е тази, свързана с етапите в развитието на 
самата игра – Мексико’1970, Испания’1982, ЮАР’2010, 
които проследяват промените от първичната 
красота, през „рафинирания футбол“ и революцията на 
„компютърния футбол“.  
Социално-политически изпъкват три първенства: 
Италия’1934, Аржентина’1978 и Русия ’2018, в които 
личи слабостта пред злото, и такива като  
Франция ’1998 и ЮАР ’2010, които пък подсказват за 
наивитета на една епоха, разбира се, солидно подкрепен 
от икономически интереси. Но при всички случаи 
смятам втората група за по-значими и близки до духа 
на бащите основатели на световните финали.

Може ли спечелването или неспечелването на 
световната титла да промени хода на историята 
на една страна? Или това означава да придадем 
на футбола свръхзначение, което той няма как да 
притежава?
От своя страна бих те попитал дали има такива 
литературни произведения, които да са променили 
хода на историята на една страна, и ако да, те все 
още ли са литература? Аз по-скоро бих отговорил, 
че спечелването на една световна титла може да 
утвърди определен национален „политически“ идеал: 
възстановяването на Западна Германия през 1954 г., 
новото лице на постколониална Англия през 1966 г. 
с джентълмена Боби Мур или Франция през 1998 г. с 
„арабина“ Зинедин Зидан. Има и други, които могат 
да отговорят на определен национален разказ в стила 
на това „как една нация вижда себе си“. Например 
етиката на Германия през 1974 г., въплътена от 
персоната на Бекенбауер, или трагическата орисия на 
Аржентина от 1986 г. през фигурата на нейния „паднал 
ангел“ Марадона.

Как стои тази проблематика в контекста на 
българския национален разказ? Например т.нар. 
българско футболно чудо от 1994 г. според мен 
продуцира особен тип трагикомичен епос, стъпил 
едновременно и върху патоса на „Под игото“, и 
върху подривната самоирония на „Чичовци“...  
Или не е така?
Този разказ може да се разпадне на две части. Първият 
е този за истинския посткомунизъм – гръбнакът на 
отбора е съставен от звездите на българския футбол 
от втората половина на 1980-те: Стоичков, Сираков, 
Костадинов и Михайлов, самите те на три минути 
от класиране на европейското през 1988 г.; следва 
първата вълна на упадък в българския футбол между 
1989/1992 г. и неговото практическо обезлюдяване. 
Отворените граници, заедно с един кратък опит да се 
прави европейски клуб през 1991–1995 г. в „Левски“, все 
пак донасят печелившата формула. Така отговорът 
на твоя въпрос е някъде в подривната самоирония на 
Георги Мишев, разположена в двадесет години – между 
филмите „Вилна зона“ (1976) и „Дунав мост“ (1999). 

Кой е футболният национален герой на България? 
Гунди, Стоичков или някой неочакван трети? 
Изкушаващо е да кажа Балъков, но за да си национален 
герой трябва да бъдеш вътре в общността. Не мога да 
кажа и Гунди, защото той е митичният герой, затова 
трябва да посоча Стоичков. Макар че синьото ми сърце 
започва да се бунтува...

Сега да напуснем футбола с малко по-общ въпрос. 
От каква историография има нужда българската 
хуманитаристика днес?
От честна и въвлечена. Ако трябва да направя 
метафорично сравнение с книгата на британския 
историк Нийл Фъргюсън „Кулата и мрежата“: Нека 
кулата бъде само гледна точка, а науката да бъде правена 
в мрежата на човешкото общуване. 

В каква посока ще бъдат следващите ти изследвания 
и книги?
Сега работя над текст, който да обвърже падането 
на комунизма едновременно като световен и български 
феномен. Но и за в бъдеще смятам за ценно да се 
разказва миналото през онези неща, които стоят 
близко до човешкото живеене, а футболът безспорно 
е такъв феномен – дори и в съзнателно разораната и 
лишена от смисъл през последните 12 години българска 
действителност.

Забравих да те попитам за твоята прогноза... Кой 
мислиш, че ще стане шампион на предстоящото 
световно първенство в Катар? И защо?
Всякакви прогнози за тази есен и зима изглеждат в 
най-добрия случай като обосновано пожелание... Та 
затова – Англия. А и би се получил красив исторически 

разказ, ако на 17 декември живеем в свят 
с провалена руска агресия, а в нощното 
небе над пустинята грее лика на кралица 
Елизабет II. Обосновани предположения, 
може би... 

Разговора води
ПЛАМЕН ДОЙНОВ
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ет
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Виктор Пасков, 
„Стихотворения“. 
Съст. Георги Господинов, 
Захари Карабашлиев, 
Иван Ланджев. Изд. 
„Сиела“. С., 2022, 104 с., 
17,90 лв.

Малко томче с твърди корици побира 42 
стихотворения на знаковия белетрист 
Виктор Пасков (1949–2009) – посмъртен 
лирически дебют, виртуозно оформен от 
художника Дамян Дамянов. Съставителите 
допускат, че текстовете вероятно са 
писани около края на 70-те и началото 
на 80-те години на ХХ век. Вярваме им. 
Двата предговора излъчват трепет и 
радост, не крият вълнението си, че докато 
четат старите тетрадки на Пасков, 
участват в нещо като приключение и 
тайнство. Виждаме лирическите следи 
на безмилостен универсализъм, на едно 
изначално пораженческо и някак лишено 
откъм социални амбиции съществуване на 
всекидневния човек, дълбаещ в сърцевината 
на битието без надежда. С тази книга 
образът на Виктор Пасков изсветлява 
като скрита досега брънка в генеалогическа 
верига – някъде след поетите на 40-те, 
късния Далчев и Иван Цанев, и малко преди 
Георги Рупчев. Пред гледката на прекрасното 
издание всяка забележка, че при работата 
върху него е бил необходим  
по-последователен текст-критически 
подход, би звучала като проява на 
дребнаво академично мърморене. Затова – 
поздравления към всички, които доведоха при 
нас поета Виктор Пасков!

Костадин Костадинов, 
„Ловецът на пеперуди“. 
ИК „Хермес“. Пловдив, 
2022, 272 с., 15,95 лв.

След два авторски сборника с разкази 
страниците от първия роман на Костадин 
Костадинов се разлистват като 
пеперудени криле, от които се понасят 
десетки истории, водещи читателското 
въображение из целия свят – от вчера 
почти до днес. Пестелив, някак аскетичен 
слог; ясни в сюжетната си структура 
истории; бистър стил, на чието дъно се 
откроява потъналата Дунавска Атлантида 
(остров Ада Кале) – визионерският център 
на разрояващото се повествование. Така 
българският свят се разтваря в струящите 
от всички краища други светове, под сенки 
на десетки пеперуди, в една колекция от 
смърт и памет. 

„Атеистичната 
политика в 
комунистическа 
България. Сборник 
документи. Част 
III“. Съст. Живко 
Лефтеров. Нов български 
университет. С., 2022, 
768 с., 30 лв.

Третата (последна) част от внушителното 
археографско изследване на Живко Лефтеров 
и департамент „История“ на НБУ обхваща 
времевия отрязък на атеизма в НРБ от 
края на 70-те до 1989 г. Първият документ 
в тома е показателен: Решението на 
Държавния съвет от април 1978 г. „Основни 
насоки за развитие и усъвършенстване на 
празнично-обредната система в НРБ“. Така 
без този тритомен труд вече не може да 
мине нито едно проучване на религиите и 

атеизма у нас. Незаобиколима 
документална грамада.

В И Т Р И Н А  П Р О Ч Е Т Е Н О  Д Н Е С

Рецензията е за най-новите книги на 
Димо Райков „Избрани разкази“ и „Ние 
сме Странджа“ (издателство „Българи“, 
С., 2022), но срещата с неговото 
творчество дойде изведнъж, след като 
прочетох „Париж – радостта от 
живота“ („Хермес“, 2019) – неговото 
„обяснение в любов към единствения в 
света град-човек“. Бях впечатлена от 
енергията в книгата, от свободния 
подход към темите, които извират 
от Париж, от щедрото споделяне, от 
търсенето на истината, адресирано към 
българския читател. Веднага прочетох 
и двете най-нови книги на Д. Райков, 
излезли от печат през август. Трите 
заглавия носят различни тематични 
послания, времеви отправни точки 
и смисли. Но има една обединяваща 
енергия и тя е в желанието на автора 
да повдигне духа на своите, както той 
ги нарича, „верни читатели“, че може 
би смисълът на човешкия живот е 
да се живее с радост. Така се оформи 
този литературен триъгълник на 
радостта, чийто страни непрекъснато 
пътуват между Париж, село Стоилово и 
държавата България. 
Книгата „Избрани разкази“ е 
конструирана в две части – 8 разказа 
от „Старото време преди 1989“ и 13 
разказа от „Новото време след 1989“. 
Литературният критик Константин 
Еленков определя мястото му сред 
онези български автори, за които е 
характерен „опитът да се познае чрез 
самопознание българина и българското“ – 
Захари Стоянов, Алеко Константинов, 
Иван Хаджийски. Мотото, което Димо 
Райков избира за този сборник, обединява 
„времената“, за които пише: „Писателят 
трябва да слугува не на ония, които 
правят историята, а на ония, които я 
изтърпяват. Албер Камю.“
Самият автор във въведението към 
сборника определя гледната си точка 
към подбора като „разкъсване“ на 
„българското“, „и преди, и сега“. Драмата 
от думата „разкъсване“ умело се 
„стопява“ в техниката на автора да 
преминава свободно от репортажното 
разказване към дълбоката екзистенциална 
оптика, която пречиства персонажите 
му и им дава сили да понасят 
изпитанията. Усмивката на шофьора 
на катафалката от разказа „Парцелът“ 
не е натоварена с клиширана ирония, 
а недвусмислено носи „радостта от 
живота“. Бившият шампион, днес 
инвалид, Сашко Булът от едноименния 
разказ също носи тази радост и я предава 
на своите зрители пред Бобур в Париж, 
като им прави своето щедро и уникално 
шоу със сапунени балони. Радостен и в 
името на живота бащата от дома за 
стари хора „Светлините на есента“ се 
ваксинира пръв, преодолявайки страха. 
Разбира се, мигът на радостта е само 
миг – но какъв миг! Катарзисът, когато 
те слуша един хлебар, докато поглъщаш 

Триъгълник на радостта
„причастието“, в което той превръща 
последния хляб от фурната („Човекът 
с хляба“). Да накараш всички деца от 
публиката да събуят обувките си и да 
ги подарят на талантливото босоного 
сираче, което пее за тях от сцената 
(„Обувките“)...
Писането на Димо Райков носи 
„разкъсването“ между две родини. 
Ако някой изследва творчеството 
на различни писатели емигранти, би 
открил доста интересни тенденции. 
Стабилността на Димо Райков идва 
от неговия вроден хуманизъм и избора 
на човечност като филтър към света. 
Той пише на български език и споделя 
с българския читател. Обновяването 
на творческата енергия в Париж води 
до честно, динамично и премерено 
разказване, което повдига на пръсти. 
Възкресената екзистенциалност на Камю 
зарежда едно българско животворно 
перо. Огледалото на абсурдизма, 
зад което наднича споменът ни за 
пиесата „Емигранти“ на Мрожек, е 
единственото, в което могат да се 
огледат персонажите в разказа „Писмо 
до Президента“. Български емигранти 
в Париж решават да напишат писмо 
до президента на Франция, за да 
отстоят правото си на европейски 
граждани да работят в страната, 
която са избрали за своя втора родина. 
Експлозията от българска страст, 
носеща строфи от хайдушки песни като 
наследство, филтрирана през френския 
код „Равенство, Братство, Свобода“, 
се смалява до една молба. Те молят 
„за разрешение да обичат Франция“. 
Верен на своите характерни енергийни 
преходи от репортажното към дълбоко 
психологическото проникване, авторът 
завършва разказа със сценарно описание на 
светлината, в която попада отвеяното 
от парижкия вятър писмо на българската 
емиграция, и попада в ръчичките на едно 
дете-клошарче. Точката на финала е 
отново надежда. Осланена, но надежда.

Страстта на липсата
Историята на един народ се създава 
от историята на всеки един човек. 
„Тетрадката“, която завещава 
странджанският миньор Петко Райков 
на своя син Димо, е в центъра на 
книгата „Ние сме Странджа“, чието 
мото е мисълта на Андрей Тарковски: 
„Всички могат да се спасят само ако 
всеки спаси себе си“. 200 страници 
родова памет, излети за 9 дни от 60-
годишния тогава (1990 г.) баща на 
писателя. Чрез своите думи в началото 
на книгата Димо Райков създава днес, 
през 2022 г., една уютна среда, един 
изпълнен с почит и тъжно-радостна 
любов словесен декор за живото 
документално наследство на баща си. 
Без да бъде клиширано сантиментален, 
болката по далечната вече Странджа 
се изразява с внезапно бликнали 

умалителни имена като „водичката 
от кладенчетата“ в основата на 
белокорите буки. „Дълбокото винаги 
е бистро“ – такива са спомените 
на Димо Райков – ярки, фокусирани, 
неразточителни. Въведението излъчва 
непреднамереност, разбиране към 
пречките пред човека да се занимава с 
изследване на своите корени, стремеж 
към съхраняване на автентичното, 
което се разполага комфортно в един 
либерален жанр и тръгва по пътеките 
на старите български приписки, към 
документалното очарование на Поп 
Минчо Кънчев. Димо Райков отбелязва, 
че в днешното време на материалност 
и пресищане човекът е по-беден и по-
самотен. Докато липсите в миналото 
са били повод за по-богата реализация 
на човечността. Затова тази книга 
предизвиква читателя да открие 
страстта на липсата. И да я запомни 
като опорна точка. Подобно „празното 
пространство“ на Питър Брук. Но 
празно ли е то в действителност? 
Подобно поглед отгоре над меката 
Странджа – празно ли е това зелено? 
Богатството на „Тетрадка“-та е 
в интуитивните подходи на Петко 
Райков, в силата му за тези 9 дни да не 
пропусне да опише важното. Толкова 
имена на хора, останали със своя код, 
слава или необикновена обикновеност. 
Като в картина на Йеронимус Бош, 
но в българския празничен календар, 
със странджанските песни, които е 
записал старателно. Динамиката на 
„Лачените обувки на незнайния воин“ 
не предполага оценки и изводи от 
страна на хроникьора. Затова неговата 
обективна интуиция към композицията 
на „Тетрадката“ е най-значимият белег 
за авторство. Всяка една от малките 
истории има място в общата картина 
и би могла да стане основа на голям 
сюжет. „Селското другаруване“ отваря 
спомените на всеки читател към 
неговите другарчета от детството, 
„Прякорите“ – към друга колоритна 
словесна игра, а „Янка, адвокатката от 
Странджа“ е истинска документална 
мистерия, в която едно дете поема 
греховността и съда върху себе си, 
едновременно. И странно, мощта на 
това „изливане на памет“ е близка с 
бавната хирургическа картинност на 
Тарковски.
Сещам се за „Ресторантите на 
сърцето“, които описва Димо Райков 
в „Париж – радостта от живота“. 
Несъмнено, той би завел там всички 
свои персонажи, за да похапнат, дори да 
получат и безплатен билет за театър. И 
да се върнат в своите палатки, мазета и 
мостове. 
„Енергията на Димо Райков е 
смайваща!... Такива хора трябва да 
обикалят света и да разказват за него, 
иначе светът ще си остане невидян“ – 
пише Константин Еленков.
А образът на светлината в 
„триъгълника на радостта“ идва от 
изгарянето на „страстта на липсата“. 
Няма друг източник. И Димо Райков го 
доказва убедително.

МАЯ КИСЬОВА

Димо Райков. „Избрани разкази“; 
Димо Райков, Петко Райков. „Ние сме 
Странджа“. Изд. „Българи“. С., 2022.

Със своите мемоари 
„Свидетелства за 
прехода 1989–1999“ 
(2019) Иван Костов 
започна да говори 
за трудния път за 
модернизирането и 
европеизирането на 
България. Три години 
по-късно продължава 

разказа си за българския преход, като 
разкрива на читателя как изглежда 
„Политиката отвътре“. 
В новата си книга авторът обяснява 
на достъпен език защо преходът у 
нас не завърши с установяването на 
върховенство на закона. Търси причините 
за общото разочарование. Прави своя 
анализ на двигателите на прехода и 
на силите, които все още успяват да 

се противопоставят на опитите за 
демократизация на страната. 
Иван Костов се позовава на примери 
от своя опит за правилни политически 
решения, въвели България сред свободните 
и развити държави, но и за тези грешки 
и провали, заради които страната ни  
остава в плен на мафията.
Книгата излиза на пазара на 26 септември 
2022 г., когато от 18:30 ч. в Зала 3 на 
Националния дворец на културата по 
време на официалната премиера на 
изданието проф. Веселин Методиев ще 
представи своя прочит. 
Входът е свободен, а актуални новини 
може да следите и във Фейсбук на 
адрес: https://www.facebook.com/
events/479039657181714

Издателство „СИЕЛА“

П О К А Н А

„Политиката отвътре“
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П Р И П И С К И В И Т Р И Н А

„Книга за Малина. 
Спомени и 
посвещения, отзиви 
и преклонения“. 
Изд. „Жанет 45“, 
Пловдив, 
„Стигмати“, С., 
2022, 168 с., 16 лв. 

На подобно издание често се гледа като на 
книга-паметник – предмет повече за почит, 
не за прочит. Но тази книга не е такава. 
Разбира се, в нея има много памет, която 
обаче непрестанно въвлича погледа – да бъде 
гледана и четена. Защото съдържа умно и 
изящно композирано от съставителя Иван 
Цанев и от дизайнера Красимир Апостолов 
изобилие от гласове. Спомени и жалейки 
за Малина Томова, лирически посвещения и 
рецензии за книгите є, съпроводени от нейни 
стихотворения, които не ни дават мира, че 
единайсет години след като си тръгна от нас 
още не сме ги допрочели и доразбрали. И все 
пак, въпреки нашите несвършени дела, тази 
книга излъчва усещане за осъщественост – за 
открояване на общност от толкова хора, 
събрани около продължаващото присъствие 
на Малина в техния живот и в тяхното 
писане, за споделяне на литературата 
като морален дълг, за обичта най-сетне. За 
човешката обич, която една книга може да 
пренесе във времето – до края.

„Пет реконструкции 
Неделчеви. Михаил 
Неделчев на 80 години“. 
Съст. Цветан Ракьовски. 
Изд. „Фабер“. Велико 
Търново, 2022, 172 с.

Тази книга първо се появи като личен подарък 
навръх 80-годишнината на Михаил Неделчев 
на 17 юли. Поднесе го Цветан Ракьовски – в 13 
екземпляра. Сега книгата се е разроила в още 
бройки, за да видят повече хора вещия подбор 
на пет ключови концептуално-идеологически 
студии на проф. Неделчев – за националния 
митопоетически текст, за етно-европеизма 
на Ботев, за текстологическите проблеми 
при Вапцаров, за модернистката персона на 
Емануил Попдимитров, за дебюта на Вен 
Тин. Пет манифестни за литературната 
история студии, които не само 
подчертават фигурата на Михаил Неделчев 
като „Патриарх на литературната наука“ 
(по думите на съставителя), но и нагледно 
демонстрират постигнатото от него 
изкуство на реконструкцията и на умението 
да изгражда влиятелни тези, променящи 
завинаги начина, по който българите мислят 
литературата.

Георги Гроздев. 
„Мостове и делби (със 
Северна Македония) – 
имаме ли елит?“. Изд. 
„Балкани“. С., 2022, 
126 с., 10 лв.

Малка сборна книга, разлистваща се в 
самото ядро на българо-македонския 
казус днес. Съдържа няколко авторски 
есета и статии на Георги Гроздев. Част 
от текстовете преди това са излизали за 
първи път в „Литературен вестник“, вкл. 
и ключовият „Българската литература и 
култура и случаят Македония“. Дялове за 
Любчо Георгиевски и Любиша Георгиевски 
(едва двама от общо 40 писатели от 
днешна Северна Македония, публикувани в 
издателство „Балкани“), за големия познавач 
и преводач на автори от югославската зона 
Ганчо Савов... Критична книга за българските 
и македонските заслепения, които се 
мечтаят като утрешни 
прозрения.

Името на Ганка Филиповска не е ново 
на литературното тържище, но не е 
активирано от критиката. Автор на 
сборници с кратки разкази, днес тя 
изненадва със свеж поглед не толкова 
към действителността, колкото към 
екзистенциални състояния, предадени 
обаче откъм смешно-забавната страна. 
Краткият разказ е труден жанр. Негови 
днешни фаворити са Здравка Ефтимова 
и Деян Енев, в техни ръце разказът има 
хибридно лице, смесица от случка, емоции 
и есеизъм. Всъщност модерната форма 
на размиване на класическите жанрови 
граници с цел релефна асоциативност. 
Филиповска, обратното, ползва 
старомодната удръжка на разказа, 
очертава стабилен гръбнак чрез случката, 
залага на диалога като психология. Е, 
ще кажете, липсва природата, за да 
се върнем в началото на 20. век, но в 
случая тя не е нужна, защото градският 
пейзаж е интериоризиран от съдбите 
на самите герои. Те пък от своя страна 
концентрират време и пространство 
извън конкретна българска ситуация, 
защото са положени в контекста 
на психологически типичното и в 
периметъра на житейски философии.
Кратките разкази на Филиповска 
ползват причинно-следствената случка 
като гръбнак, но ключът към тези 
бързи истории е иронията. Не бихме 
я определили като комична, по-скоро 
е екзистенциално-трагична. В току-
що появилия се сборник с разкази 
„Хубавата Холмиер“ всеки разказ е 
игрово пресътворяване на общоизвестни 
културни традиции, присъстващи като 
общовалидни емблеми. Авторката ги 
ползва с автентичния им символен 
смисъл, но ги втъкава в различни нива на 
обществената и лично-манталитетната 
реалност. Така се получава забавна 
игра между културите, в чиито 
постмодерни колажи изничат героите 
на всекидневието. Иронията присъства 
тъкмо така – високите символи 
на вековни култури се банализират 
от ежедневието, от нищожните 
претенции на оскотели малки хора, със 
зъби хванали се о живота. Затова и 
Парнас се премества в „Овча купел 2“, 
Книгата я дължим на отчаяна стара 
мома писателка, Спящата красавица 
е оплетена с баба Ага и сина є Гошко, 
потопени в динамичната виртуална 
реалност. Навсякъде всепризнатото, 
общоизвестното и престижното е 
принизено от иронията, от неочаквания 
обрат на изненадата, която превръща 
високото в прах, издърпва го в 
мръсотията и махленските съседски 
кавги на неумолимия делник.
В иронията на Филиповска няма тъга. 
Нито пък жестокост. Ироничният ъгъл 
е светла игра на невъзможни съчетания, 
жизнерадостен смях от илюзиите 
на човека, от глупостта му, с която 
преминава през живота. Точно затова 
иронията някак естествено преминава 

Българското оцеляване
в пародия, в чиято конкретност е 
заложено всекидневното величие на 
дребния човек. Всичките му напъни се 
удрят в ограниченията на собствената 
му дребна съдба, толкова дребна, колкото 
е очертанието на улицата, комшулука, 
на господстващите конюнктури, които 
всяко родено нищожество се опитва 
да пригоди към себе си. Точно затова 
откъслечно въведените културни 
символи или сюжети нямат цялост, те 
са подхвърлени като дочути, но съвсем 
непремислени и неизживени сегменти, 
документиращи също тъй сегментарна 
култура. Сборникът „Хубавата Холмиер“ 
е чудесна и човеколюбива илюстрация 
на раздробеното съзнание на сегашния 
човек, който чул нещо от миналото, 
принадил го към настоящето, смело 
се боричка с делника. Раздвоението не 
е чрез паралелни светове. То е някакъв 
фолклорен модел на идентификация на 
всички с всичко, митология на малкия 
човек, който възлага на мегаломанските 
си илюзии възможността за измъкване от 
посредствеността.
Интересна тема в сборника е изкуството 
и участието на маниака в него. 
Иронията вади наяве смешната среща 
между високото и профанското, визира 
страдалческия път към съвършенството, 
озарен от усилия без дарба. Тема, не 
толкова честа в белетристиката ни. 
Маниакът е вечна фигура в духовния 
живот, неговата средна мярка е разруха 
за всичко и всеки, защото от едната 
страна е признанието и величието, от 
другата страна е презрението и духовната  
мизерия. Филиповска ползва светлата 
насмешка над отчаяната мегаломания, 
стигнала до известността пред съседката. 
Тази особена лудост, тази раздираща 
отрова е съдба на толкова хора, че те са 
типажи. Еднакви са момата писателка, 
Спънатий Пегасов, „най-великият писател 
за всички времена“, грифонът Алабала, 
които в поривите си към вечността 
стигат единствено до границите на 
собствените си пророчески градини. 
Мегаломанията е лост на ироничния 
дискурс и нейното великодушно оправдание 
от авторската гледната точка е идеята, 
че малкият живот има нужда от втори 
живот, от илюзиите, блъскащи се в 
стените на  малките бедни стаи.
Случва се интересна игра с 
пространството. В илюзорните си 
измерения то е високо, обозначено с 
топоси на световната слава, героизъм 
и величие. Героите тръгват от него, 
за да свършат в Гранитово, Варна, 
квартала. При повече късмет и воля – 
пространството може да стане и София. 
Присъстват и световните културни 
столици, но те са само траектории, 
външни фасади на бедни парвенюта, 
дочули някъде откъм Перник за тяхното 
съществуване. И потеглили, щом 
махалата се разтворила. Обработено 
е българското време и пространство 
въпреки междутекстовите вплитания 
на всякакви пространствено-временни 
географски и културно-исторически 
символи. В този смисъл интересен 
е разказът „Софиянецът Геле и 
селяндурът Ачо“, в който релефно е 
очертан провинциалният комплекс на 
българската култура. Колективният, все 
още неразяден мит за София и нейното 
топосно превъзходство е гръбнак на 
произведението: „Както се досещате, 
това е разказ за конфликта между върха 
и низината, между патрициата и плебса, 
между столицата и провинцията. И 
тъй като София е друга България, а 
някои софиянци не са кои да е софиянци, 
ами съвсем друга бира – „Кореняк“, ще 
започна с Геле, и то с уважение, което 
му дължи всеки провинциалист, било 
то автор или не“. Мнимите биографии 
са патент на българското битие. 
Ироничната гледна точка промушва Геле 
от общество в общество, от конюнктура 
в конюнктура, крепко прегърнал 
формулата за „жълтите павета“. 
Вечният комплекс за маргиналните 

Балкани, за оселяндурчената България 
е жизнерадостно подхвърлен чрез 
каламбури, чрез снизяващи високото 
ситуации, доказващи, че тази тема май 
няма край в културното ни съзнание.
Освен иронията и настъпилите низови 
моменти, одухотворени чрез смеха, 
Филиповска ползва и стилизацията 
като възможност за забавление. 
Тъкмо забавление, защото казахме, 
авторката не загребва в сарказма, в 
крайните изкривявания на човека и 
обществото. Будоарният разговор 
между персонифицираните растения от 
разказа „Ще ти пеем, докато умираш“ 
имитира бланкетното съпричастие към 
европейската дълбоко вековна традиция, 
адаптирана на наша почва. Същата 
игрова шега струи и от „Кутията на 
Пани Дора“, където постсоциализмът 
(и не само в България) оцелява с хиляди 
компромиси и адаптации. Безсмъртните 
Идеология, Правда, Истина и какво ли 
още не от регистъра на Съвършеното 
общество са провесили дрипите си 
в калта, та дано някой наивник им 
направи комплимент. Филиповска играе 
с ценностната система на обществата, 
които днешният българин познава – 
социализма и постсоциализма. Последният 
има същата претенция за съвършенство 
и справедливост като митичния режим, 
който по правило трябва да се изпече 
на огъня и да се наругае с все сила. И 
някога, и сега – партизани колкото 
трябва. Стилизацията следва предимно 
социалната визия, обществата са ярко 
разделени като врагове, и точно в тази 
съвременна конюнктура се съсредоточава 
игровият ироничен потенциал.
Широката междутекстовост на сборника 
„Хубавата Холмиер“ се забавлява със 
случайно дочути и откъслечно реципирани 
култури в днешното време. Древна Гърция 
и Древен Китай, американски слогове 
и популярни френски фрази от високия 
етикет обагрят случката, придават 
емоционалност на причинно-следствения 
гръбнак, доказват крехката стабилност 
на традиционната ни култура. С 
други думи, подчертават, и то силно, 
провинциалния комплекс на съвременното 
ни битие. Но няма трагизъм в тази 
гледна точка. Изводът: всеки да си знае 
мястото, да се посмее над недъзите си и 
да приеме съдбата си. А тя не е толкова 
лоша, нито толкова слаба. Английски лорд 
обещал на цар Фердинанд да превъзпита 
до аристократизъм български шоп. 
След шест месеца Фердинанд получил 
телеграма: „Фердо, ела си узни шопо! 
Ебем ти фордо! Лордо“. Пречистваща 
виталност, която естествено се 
концентрира в балканските култури.
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В „Дървото с наровете“, избрано от поезията на Керана 
Ангелова, са включени стихотворения от предходни 
поетични книги – „Лято“ (1982), „По-беззащитни 
глухарчета“ (2000), „Катокала, името на пеперудата“ (2006), 
„Леванте“ (2014), поемата „Видения“ (2008) – а наред с 
тях и нови, за пръв път публикувани творби на авторката. 
Тази книга е единно стилово цяло, въпреки че представя 
поезия от четири десетилетия и включва различни 
жанрови форми – от лирическата миниатюра до поемата. 
В нея стихотворенията не са датирани, хронологията на 
създаването им става неважна. Подбрани са така, че да 
покажат най-същностното за тази поезия и наред с това –  
и да разкажат. 
Да разкажат „със милост“ един човешки живот. Със 
стихотворението „Онази поляна“ започва тази книга 
и то е от най-емблематичните за лирическия свят на 
Керана Ангелова: заради характерното интимизиране 
на връзката между човека и бога, заради доминиращата 
линия на овала, на кръга като символ на хармонията и 
единството на битието, на Богинята, заради дълбоката 
връзка с природата, заради търсенето на най-истинното в 
същността на човека и смесването на времена и култури, 
което насипва образи митически, като мастилените мравки 
„с вцепенени от жегата древни очи“, редом до „скакалец, 
грамофонче и влюбени“. 
Характерна за цялото творчество на Керана Ангелова е 
тази динамика – времето умира и се възражда, навичните 
йерархии и разделения се разпадат и сякаш малкото 
и голямото, битовото и космическото, древното и 
модерното, тукашно и отвъдно, божествено и човешко 
още не са се отдалечили. Това е богат на живот свят 
–  в него всичко е същество. Цветовете са сякаш прясно 
сътворени и неизчерпани, всичко трепти, енергията вибрира 
навсякъде толкова интензивно, че всичко „става“ тяло, 
сякаш си спомня първичността на тялото, изпълзяло от 
Водите: „люспите на радостта блестят“ („Мястото“). 
Всичко е младо-древно-безсмъртно, разискрено, по 
езически неистово. И този свят е нарисуван едновременно 
и със запомняща се емоционално-мистична лекота, и с 
дионисиевска чувственост. Това търсене свързва времена 
и цивилизации така, че да покаже един друг поглед към тях 
– отново като в романа на Керана Ангелова „Елада Пиньо и 
времето“ – необятните ни истински размери, които, ако си 
ги припомним, ни дават друга гледна точка и към времена, и 
към заварени цивилизационни понятия, и към универсалните 
ценности. 
Три думи трябва да се изпишат със слюда от охлюв на 
„Онази поляна“ – „живот напиши, любов и завинаги“. Това 
са онтологичните устои на един светоглед, който има 
здрав и чувствен корен и в земята, и в небето, затова 
в творчеството на Керана Ангелова – и в поезията, и 
в прозата є – живее една частна митология, която е 
удивително цялостна: култ към живота в универсалния му 
смисъл, езическа чувственост за пулса му, която може да 
провиди цветето на духа и в първичната слуз, да разчете 
езика на космическата любов в първичното бълбукане на 
материята, да преживее там екстатично-възторжено 
и вечността на съществуването, и безкрайните му 
метаморфози.  
Наред с всичко това в „Онази поляна“ е налице и една от 
големите теми в тази поезия – за словото, за писането, 
която в тази книга ще открием отново в немалко творби. 
Но в това начално стихотворение става дума за друго 
„писане“. Пише се със слюда от охлюв и охлювът подписва 

написаното от човека. В безкрая на 
всемира, във вечността на битието всеки 
от нас оставя отпечатъка си, „пише“ – 
осъзнава, изрича живота си. И езикът на 
стихотворението „казва“, че истинското 
„писане“ няма нищо общо нито с 

„Дървото с наровете“
Избрано от поезията на Керана Ангелова

културните роли, нито със социалната суета. Кой ще „види“ 
това писание – може би само Бог, може би някой, който 
търси и разчита и най-фините проблясъци на битието? Под 
него стои невидимият подпис на природата, че си бил верен 
на природата си като същество сред съществата, като 
дете на Бога в живота.
Така започва тази книга, а преди да завърши отново ни 
връща към писането. В стихотворението „Хайде“ сме 
призовани към „транса на писането“, който разлюлява 
земята, припомня „колко сме свободни по рождение“, връща 
ни към „неподозираните ни размери“, които побират цяла 
планина…:

…после да се питаме как сме я преживели планината,
с какви сили,
с каква безграничност, с какво съвършенство

в това несъвършено тяло,
в това несъвършено стихотворение.

Но първите и последните думи в тази част от книгата са 
думи за детството, за началото. В началото – „Родиха ме, 
отгледаха ме, създадоха ме: майка ми, баща ми, планината, 
реката, морето..“ – за пореден път в творчеството на 
Керана Ангелова рождените обятия са семейно-космически, 
а в края по реката „Една по една се завръщат/ хартиените 
лодки на детството“. Детството, „най-дълбокото на моя 
живот“ („Тук“), в него битовото и чудото са едновременни, 
едно митическо пространство-време, в което нещата 
са „като за последно“, толкова мощно проявени, чак 
непоносими („Кръгъл сън“). Детството е коренът на онова 
усещане за „любов без причина“ и „спазъм за бога“, което 
остава същностно за този творчески свят, определя 
тази неистовост на сетивата, връща към детството на 
човечеството и първото слънце, към „тишината, която е 
дзен“ и спонтанната духовност на детето. Времето умира 
и се преражда – сякаш от първите води се издига свят – 
„бълбукат думи зелени“ („В планината на свечеряване“). 
Преображението на видимото е непрекъснато, 
сътворението не спира – от нещата към праначалата на 
живота и обратно. Чудновати метаморфози заплитат 
енергиите на пластове памет („Атавистично“, „Архетип“), 
а в „Антично“ един мъничък, невръстен бог „бозае топла 
амброзия вечност“ от човешката душа: душата човешка 
трябва да стане Майката, да задиша с пълна сила митът за 
Началото.  
В тази книга се очертава екзистенциална линейност – 
животът е „разказан“ от детството през младостта, 
срещата с любовта, зрелостта, писането, но отново 
финалните стихове сключват кръга. „Една и съща река“ 
са животът и смъртта в едноименното стихотворение 
– майка и дете ще нагазят „в онази обратна вода“, за да 
се прероди отново животът. А какво съществува между 
живота и смъртта: един свят извън времето, образ на рая, 
в който всички времена на човека са заедно, но не някъде 
„горе“, а в приказна и толкова земна долина:

…и ще видиш как в ниското долу елени пасат,
как се вдигат мъглите като биволи албиноси
и отрупано с нарове, грейва внезапно дърво. 

Ето го и символът на символите в тази книга – наровото 
дърво. Който познава поезията на Керана Ангелова, знае 
колко важен статут има образът на дървото в нея – и 
тук ще откриете онези дървета от стихотворението 
„Природа“:

Невинни от корена до върха,
изправени като богове, които
от жалост се правят, че не ни забелязват.

Или оня образ от „В гората на свечеряване“ с тайнствения 
говор на дърветата. Или ябълковото дърво от 

стихотворението „Любовно“… Те ще ви припомнят за 
дървото на Ница от повестта „Зана“, ябълковото дърво на 
Антула от романа „Вътрешната стая“, за детето, свито 
в хралупата на могъщо дърво, за да се върне в първичната 
утроба на природата в „Елада Пиньо и времето“, за нарчето 
на Сируи... Това нарче на Сируи среща живота и смъртта и 
се превръща в символ на безсмъртието, в символична ос, по 
която тече духът от едно много по-мъдро отвъдие, тече 
безсмъртна любов и помага на Елада Пиньо да се възмогне 
над хаоса.   
В тази лирическа книга на Керана Ангелова неведнъж се 
появява дървото с наровете и едно от тези стихотворения 
дава името си на цялото – „Дървото с наровете“. 
Символът е древен и богато зареден от човешката 
култура – символ на  плодородието, на изобилието, затова 
и атрибут на богините, на плодовитостта на Майката, 
символ и на божествените загадки, на постигнатите с 
любов дълбоки тайни. Едва ли има по-популярна история 
от онази на Персефона, която, подлъгана от Хадес, изяла 
в ада нарово зърно и това я обрекло да обитава и двете 
пространства – и на живота, и на смъртта. Наровата 
клонка в гръцките мистерии символизирала желанието на 
посветения да премине през смъртта, за да се възроди, но 
в същите тези мистерии било забранено да се консумира 
семе от нар, защото се вярвало, че това преживяване 
трябва да бъде изцяло духовно, а наровият плод като символ 
на плодородието има способността да връща душите в 
плътта. 

Ето това разделение няма 
как да се открие в света 
на Керана Ангелова. Тук 
мистерията има могъщ 
пулс, но е по-древна, 
присъща на времената на 
Богинята с онази езически 
плътна цялостност на 
дух и материя. Тук нарът 
е и символ на вечността, 
на непрекъснатото 
възраждане на битието, 
емблематичен избор на 
символ на космически 
център, който пряко визира 
като такъв и човешкото 
сърце, сърцето, което 
събира ведно присъщото 
за този поетически свят 
единство на физическата и 
духовна чувственост. И ако 

в „Дървото с наровете“ „Този мъж отминава“, защото „не 
обича разпукани нарове“, жената ще остане под сянката 
на дървото, ще се разпуква нарът в ръката є и ще тече от 
него сокът към сцепената от жажда земя. Така се разпуква 
и човешкото сърце във времената на узряването си и в 
него зреят сокове, които могат да напоят дървото, да влее 
жената кръвта си в свещения център на битието, да оплоди 
живота:

…тя ще остави кръвта на сърцето си
да напои наровото дърво,
да потече светлината в кръвоносната му система,
да расте дървото и да ражда
нарове като човешки сърца.

Същото послание – „живот напиши, любов и завинаги“, 
– защото какво значи да оплодиш живота – можеш да го 
сториш само с любов, не към някого, а „любов без причина“, 
затова тя е и завинаги. И колко е земна тази жена, и колко 
подобна на Богинята, и колко осезаема изглежда светлината 
в кръвта, която движи битието. 
Затова някак естествено в цялата тази книга се появява 
епитетът „ослепително“ – ослепителни са думите, 
непоносимо, ослепително за сетивата е богатството 
на детството, неистови, ослепителни са цветовете, 
златна е жилата на безсмъртието… Ослепителна, „като 
за последно“, е и енергията на червеното в „Дървото с 
наровете“. Ослепителното бележи преживяването на 
тържеството на живота, на върховната радост от 
сътворяването, откровение в проблясък, то е знак, че си 
в-Бог.  В края на поемата „Видения“ се появява онази мъдра, 
мъдра стара циганка, тъмновиолетова, с разпалена лула и 
изрича последния проблясък в тази книга:

Нали все пак видя колко ослепителен е Бог.
А някои и толкова не са видели.

И тази книга на Керана Ангелова ще ви накара да 
се почувствате приютени в чудото на живота, да 
почувствате ослепителните му проблясъци, златната 
жила на безсмъртието. Не защото в нея няма да откриете 
мрак, страдание, самота, смърт, не защото е обезценила 
сложността на битието. А защото успява да изпише 
живота „със милост“  върху онази поляна, да го види през 
очите на птицата-риба и на детето – кръгъл,  винаги в Бога. 
Обречен на хармонията.

ДОБРИНА ТОПАЛОВА

Керана Ангелова, „Дървото с наровете. Избрано“. Изд. 
„Фабер“. Велико Търново, 2022, 136 с., 16 лв.
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На 10 юни 2022 г. Регионалната библиотека „Любен 
Каравелов“ в Русе беше домакин на представянето на 

романа на Иван Станков „Късна смърт“ (ИК „Хермес“), 
на което прозвучаха публикуваните тук два текста.

И умря Йов стар и сит за живота

„Късна смърт“ не е книга за замълчаване. Иска бавно 
преглъщане, а за смилането – не знам. Високоенергийна 
духовна храна! 
Заживявайки в българското литературно пространство, 
сигурна съм, тя ще бъде обявена за пробив, за висока 
литература, ще се заговори за нея, ще се пише като за 
представителна българска романова проза.
„Късна смърт“ представя езика в неговата зрелост и 
писателя Иван Станков в неговата зрелост. Мисля, 
че ще се хареса на преводачи и чуждестранни издатели 
(така, както е впечатлила издателя Стойо Вартоломеев 
и Издателска къща „Хермес“), защото романът е силно 
конвертируем с общочовешкия си товар.
Общуващият с „Късна смърт“ читател е самообразоващ се 
пътешественик, озовава се в пълно с памет, със струпани 
картини и знания времепространство. Времепространство 
на всеприсъствието. Издателите на пътеводители казват, 
че човек вижда единствено това, което знае, което му е 
познато. Добавям: но виждаме и онова, което ни загледа. 
Романът стратифицира погледа на читателя и това 
само привидно няма общо с декодирането на посланието 
за любовта и смъртта. Но всъщност е част от него. 
Достатъчно ли е, читателю, това, което знаеш за любовта 
и смъртта? 
„Късна смърт“ е книга за пребиваването на времето в 
човека, в очите му, в колената, в нервните му окончания, 
в паметта. Тук тече библейско-човешко време: и 
делнично, и историческо, и тукашно, и оттатъшно – 
Всевреме. Животът се дели на заживяване и заумиране. 
„Времето се беше превърнало в хора.“ Късната смърт 
застига първо 140-годишния Аристотел Теодоров, 
акостиралия в романа Йов, ден по-късно отнася и Богдан 
Чизмаров. Времето ли ни отдалечава от живота или 
ние самите? Времето диша със своите темпорални 
и семантични превъртания. Има многобройни лица. 
В непремерения вик на вестникарчето изплува едно 
от неговите имена: „Стамболов е съсечен!“. Или: „С 
идването на железницата в Стража дойде краят на 
опинците“. Подредбата на паметта обаче още не 
означава минало. Сегашното е просветлено, поглъща 
местата на свръхосветеното (миналото) и на 
недостатъчно осветеното (бъдещето). Сгъстеното 
преживяване дава възможност за проектирането на 
различни времена в едно и също свое, опитомено от 
героите, пространство; от друга страна осигурява 

Пред нас е романът на Иван Станков „Късна смърт“. Няма 
да ви спестя клишето колко завиждам на всички, на които 
предстои да го прочетат. Аз вече го направих два пъти и 
със сигурност пак ще се връщам към него.
Тази книга можеше да носи друго заглавие – „Безсмъртна 
любов“. Поне аз я разбирам и така. Виждам я като 
своеобразно продължение на Първото послание на апостол 
Павел към коринтяните.
„Да имам пророчески дар и да зная всички тайни, да имам 
пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да 
мога и планини да преместям, – щом любов нямам, нищо не 
съм“, казва проповедникът.  
И авторът на „Късна смърт“ пише така – като човек, 
който знае всички тайни.
Вече сте разпознали откъде съм взел заглавието на този 
текст – малка перифраза на духовно, творчески и човешки 
близкия на Иван Станков, но любим не само на него Борис 
Христов.
На корицата на „Късна смърт“ е цитиран авторът – че 
главните герои са двама мъже и една жена – несъединени 
самотни върхове на любовен триъгълник.
Но аз не мисля така. Според мен Аристотел Теодоров 
и Богдан Чизмаров са всъщност едно цяло, през което 
минава разделителната линия, наречена Деляна Новакова. 
Деляна, а не Диляна. Тя ги дели, но не на две симетрични 
половини. Понякога навлиза дълбоко в емоционалния, 
умозрителен и наглед по-светъл свят на Аристотел, друг 
път се врязва в хладно рационалния живот на Богдан, 
но и двамата винаги граничат с любовта. Защото това 
е Човекът – той не е нито само черен, нито само бял, 
никога не е еднакъв. И изобщо не е задължително двете му 
половини да са символ на д-р Джекил и мистър Хайд – не, 
това е по-скоро изключение. Всъщност отрицателен герой 
в „Късна смърт“ няма, няма злодей.
Ето какво казва по този повод авторът чрез един от 
главните си герои: „Българин, французин, индиец, суданец, 

чисто физическото тактилно възприемане на 
събитийността. Така човекът се превръща във функция 
на онова пространство, което той самият е създал и 
антропоморфизирал. За него мисли Аристотел Теодоров: 
„Между земята и небето бе пълно с време и в една много 
малка част се намираше самият той“. 
Героите – техният път е по-инакъв, може да се 
каже сакрален в смисъла на великолепен и прокълнат, 
заслужаващ възхищение и предизвикващ ужас. Този 
път, с това дълговремие, върви по траектория над 
нещата, над сегашността на деня, но колко често се 
врязва в пулсиращия живот на индивида и обществото. 
А писателят, главното съсредоточие на писателя, 
е върху отношението на човека към самия себе си, 
убеден, че човекът е с правото си на избор и има всички 
възможности да упражни това право. Аристотел 
Теодоров и Богдан Чизмаров са двата стълба, съединени с 
арката на авторовата идея за човека. И двамата носят 
със себе си основанията на голямата история, за да може 
всеки от тях да отговори на конкретната провокация 
на паметта. Двамата имат свободна воля и в същото 
време писателят с неговото всемогъщество ги избира 
измежду другите, за да ги спаси. Далечни са като свят, а 
толкова близки в силата си и във волята си, макар да са 
с различно въоръжение. За Аристотел човекът е еднакъв 
и измерението му е само милостта – „тази човешка 
изгърбеност“. За Богдан Чизмаров общото между хората 
е страхът. Аристотел подарява дъжд на г-ца Новакова, 
намира единствено спасение в диалога със себе си по пътя 
на дълбоката самота, а преди пътя нагоре ще нахрани 
като Йовковия Серафим с коричка хляб врабчетата. 
Богдан Чизмаров се „инжектира“ с нечовешката воля на 
Шопенхауер, изповядва римската максима: „Нека мразят, 
но да се страхуват“. За него хората са папки от тайните 
архиви, плячка. Този герой показва как работи властта 
в човешкото съзнание – сам властник на властта си под 
ярема на собствените си бесове. Трескаво, хипермодерно 
живеене на втория в глутницата: „Да си свободен, е 
важно, разбира се, но да си силен е по-важно. Това не беше 
въпрос на мускули, а на власт“. Тези герои не могат да се 
изговорят лесно. Искат време, искат размисъл, интуиция, 
подготвено читателско съзнание. Толкова са уплътнени 
образите им, толкова са полифонични, толкова са ясни и 
толкова непредсказуеми в своята дълбина. 
„Много смърт имаше в света и това бе първото му 
тежко познание.“ Почти във всяка глава на романа 
наднича смъртта. И как иначе, като тя се мисли за 
част от живота, първоопределящо негово основание, 
смърт – присъствие на миналото в настоящето, смърт 
– единосъщие, смърт – вечно задаване на вече бивалото, 
смърт – себеотсъствие, смърт на война, смърт на одъра...
Любовта. И в тази книга на Иван Станков любовта 

сверява човека по пътя 
към всеки свят. Ще бъда 
кратка – когато търсим 
най-хубавите страници 
от българската 
литература за любовта, 
трябва да разгърнем 
и „Късна смърт“. Там 
ще се срещнем с един 
прекрасен образ в нашата 
литература – на Деляна 
Новакова, женското 
олицетворение на 
любовта. 
Езикът.  Паралелното 
моделиране на образите 
на любовта и смъртта 
в книгата върви чрез 
посредничеството на 
езика, който от своя 
страна е също образ на събирането на много времеви 
сегменти на едно и също място – полето на паметта. Чрез 
него, езика, духът постига собствената си завършеност. 
В този роман езикът празнува и играе – хем по правилата 
на играта, хем е великолепен импровизатор. На всичкото 
отгоре е силен и красив – не гиздав, без натруфени панделки-
епитети, мъдро афористичен и в простотата, и във 
възвишеността си. 
Ето нещо от моите записки: 
„И любовта, и страхът се дават първо на Бога, на мъжете – 
каквото остане.“
„Проклятие е да си жена, ако ще да родиш и самия Господ.“
„Онова, което виждат очите на другите, е по-вярно от 
това, което си.“
Няма как да не остане в паметта словесният образ на 
живите многоточия на лястовиците по тарабите.
„Късна смърт“ е литература рефлексивна, 
самонаблюдателна, все аспекти на постмодерното писане. 
Иван Станков подарява светове, които са щедра материя 
за разгръщане на мислеща и обновяваща себе си литература, 
която да ни приобщава към света. „Късна смърт“ ни 
дава възможност чрез познанието да се поспрем, да се 
замислим отново за живота си, за себе си – за калната кръв, 
замърсена от блатото в самите нас, за онази своеобразна 
биовласт, която според Мишел Фуко „кара хората да 
живеят и ги оставя да умират“, за пречките да мислим 
по-често и повече за божественото у себе си, за да не се 
унищожим сами. Да, това е роман за сгушването на човека 
при божествеността. Защото – какво е раят? Романът ни 
отговаря: Майчино рамо и детска главица на него! 

ВЕЛИСЛАВА ДОНЕВА

черен, бял, жълт – все човек е. И е раним, хитър, слаб, 
добряк, убиец. Всичкото това в едно и също време. Сложно 
нещо е венецът на божиите твари и непознаваем докрай“.
Точно Човекът е в центъра на книгата, по-скоро целта 
на пътуването на Иван Станков към ума, сърцето и 
душата му – там, където се ражда и живее Любовта.
Още един цитат: „Човекът прилича на дърво – разказва 
приказки с клоните си, но толкова страшно мълчи 
с корените. За да го разбереш докрай, трябва да го 
изтръгнеш от земята. Може би и човекът умира, след 
като е казал всичко за себе си“.
Но най-топлото прозрение се ражда в една задочна размяна 
на определения между Йордан Радичков и Иван Станков. 
Чрез Богдан Чизмаров си припомняме думите на автора 
на „Ние, врабчетата“, че човек е дълго изречение, написано 
с любов и много правописни грешки. Продължението на 
автора на „Късна смърт“ е: „Всеки човек е едно евангелие, 
затова трябва да го четем с вяра“.
Не знам дали само аз чувам тук още едно ехо, пак от 
Борис Христов:

Човекът навсякъде чака сутрин за млякото
и мъкне страха от смъртта като раница –
на моето рамо отчаяно плакаха
и бедни щастливци, и богати удавници...

В „Късна смърт“ на рамото на Иван Станков плачат 
Животът и неговия смисъл, Любовта и Смъртта. И той 
плаче с тях, а сълзите му се превръщат в увеличителни 
стъкла, които му помагат за удивителните прозрения, 
които срещаме на всяка крачка в текста. По тази 
причина се отказах да си правя отметки за най-важните 
неща в книгата – в нея няма нищо маловажно.
Досега Иван Станков плуваше в реката от думи, образи, 
метафори и идеи между двата бряга – на създаването 
на литература и на изучаването, анализирането и 

преподаването на литература. И на двата бряга имаше 
свой пристан, и на двата бряга го очакваха с уважение, 
обич, нетърпение и предчувствие за празник. С “Късна 
смърт“ това приключи. Писателят Станков, който 
безспорно не би бил така завършен без професор Станков, 
хвърли котва в Литературата. И там вече има не 
пристан, а цяло пристанище с огромен, жив, разнолик 
и никога не заспиващ град зад доковете – като всеки 
истински световен мегаполис.
„Късна смърт“ не е просто поредната книга на Иван 
Станков. „Късна смърт“ е Книгата на Иван Станков, 
но не е само негова, а на цялата литература – не само 
българската! И съм напълно сигурен, че тя ще намери 
своето място, ще се превърне в този символ, който е и 
заслужава да бъде.  
Тук спирам. Всеки сам ще направи своите открития в 
книгата, всеки ще вижда различни детайли в картината.
Но на финала искам да кажа няколко думи и за Стойо 
Вартоломеев и създадената от него Издателска къща 
„Хермес“. Неговата работа е невидима, но безценна и за 
писателите, и за читателите. Пишещите хора знаят, че и 
най-добрата книга много, много трудно би успяла без добър 
издател, дори бих казал, че това е невъзможно. Аз поне 
не познавам друг български издател, който като Стойо 
Вартоломеев застава зад авторите, организира национални 
турове за представянето им и отглежда успеха им. 
Благодарение на неговата естетическа безкомпромисност, 
безусловна коректност и истинска отдаденост днес 
„Хермес“ е това, което е – не само едно от най-големите и 
реномирани български издателства с фантастични автори, 
но и 30-годишна институция в българския 
литературен и въобще духовен живот.

МЛАДЕН ЛЮБЕНОВ

За любовта, за тази красива змия,
нашарена с бели камшици и с черни

Иван Станков. „Късна смърт“
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Aкценти от онлайн програмата на Световен театър в София 2022

Тазгодишното издание на Световен театър в София 
доказа за пореден път, че за сценичното изкуство 
отдавна е настъпила една съвсем нова епоха. Фестивалът 
предложи на жителите и гостите на столицата 
девет събития, от които четири представляваха 
излъчване на записани театрални спектакли в интернет 
пространството. Две от петте събития, провели се 
в реална среда, също имаха елемента на дигитализация 
– в салоните на Дома на киното и Френския културен 
институт бяха прожектирани записи на емблематични 
съвременни европейски представления. Това означава, 
че тази година дигиталната програма на един от 
най-значимите театрални фестивали на Балканите е 
представлявала 66.67% от всички събития. Ако махнем 
от тази статистика заключителната кръгла маса и се 
вгледаме само в постановките, които организаторите 
на Световен театър в София ни предложиха, ще 
констатираме впечатляващо превъзходство за 
записаните спектакли, които бяха цели 75% срещу едва 
25% за изиграните на живо.
Бъдещето вече е тук и то влезе през парадната врата 
на българския театър. За съжаление, само като сезонен 
гост, а не като постоянен обитател. В България все още 
няма качествени записи на емблематичните постановки, 
които биха могли да се съизмерват със съвременния 
европейски театър. Нашите мениджъри в областта 
на културата през последните две години и половина на 
здравна криза направиха всичко възможно да се борят с 
„вятърни мелници“ и да запазят живия контакт между 
изпълнители и зрители. За този период не беше вложен 
нито лев в дигиталната интеграция на сценичните 
изкуства.
Поради тези неща искам да обърна внимание на трите 
продукции, които бяха включени в специалната онлайн 
програма на фестивала.
Две от тях пристигнаха от едно на пръв поглед 
изненадващо място. Не ставаше въпрос за спектакли 
от Великобритания, Германия, Франция или от друг 
западноевропейски икономически гигант, които 
имат вече сериозни традиции в практиката по 
заснемането на театрални спектакли, а от Унгария. 
Посткомунистическа страна, която в годините след 
падането на Берлинската стена се стопи с почти един 
милион души от населението си, преживя няколко 
сериозни икономически кризи, а политическите 
противоречия на вътрешната є сцена все повече я 
компрометират като благонадежден член на единното 
европейско семейство. Звучи ни познато, нали? Въпреки 
това налице са положителните тенденции в областта на 
културата.
Зрителите на Световен театър в София 2022, 
посетили портала „Виа Фест“, имаха възможността да 
наблюдават две завладяващи екранизации на спектакли, 
реализирани в театър „Мадач“ в Будапеща. Постановки, 
които са част от специалната репертоарна политика на 
унгарската столична сцена, съставена по време на COVID 
кризата с цел да се реализират театрални събития, 
пригодени за интернет пространството.
Първото заглавие от тази серия, което фестивалът 
предложи на публиката си беше „Двете единствени“ от 
Золтан Фратер. Българските зрители имаха възможност 
да го гледат в рамките на 72 часа между 8 и 11 юни. 
Фокус на спектакъла е сюжетна линия от живота 
на Фридеш Каринти – унгарски писател, драматург, 
журналист, преводач. Той е автор с международна 
известност и негови текстове са преведени включително 
и на български. Такъв е романът „Пътуване около моя 
череп“, който е инспириран от период, в който Каринти 
се е борил със заболяване от мозъчен тумор.
Точно това е и биографичният елемент, който третира 
спектакълът на театър „Мадач“, режисиран от Томаш 
Сиртеш. Към болестта е добавен и тематичният кръг  
за любовта. Виждаме централния персонаж, който е 
раздвоен между две жени. Не в традиционния любовен 
триъгълник. Каринти е останал сам в дома си, докато 
съпругата му Аранка Брьом е в чужбина. Тогава започва 
да го посещава друга жена – актрисата Етел Юдик. 
Тези визити обаче не се случват в реалния свят, а под 
формата на метафизични видения.
Впоследствие разбираме, че Юдик е бившата съпруга на 
Каринти, която е умряла по време на епидемията от 
испански грип след Първата световна война. Мъжът 
е съпровождан от вина заради смъртта на любимата 

си и нейният образ го преследва. 
Това е майсторски пресъздадено в 
спектакъла благодарение на екранното 

є осъществяване. Монтажистът на тази филмирана 
версия – Акош Над, е задълбочил внушението за 
физическата и за душевната раздяла на двамата съпрузи. 
За непрестанната тревога, която изпитва писателят, и 
неуспешните му опити да докосне метафизичния образ на 
любимата. Както и нарастващата вина, че мисли за друга 
жена, докато законната му съпруга е някъде другаде.
Другият екранизиран спектакъл беше „В една прегръдка 
да потъна“ от Кристиян Няри, който беше достъпен 
за гледане също за 72 часа в периода 10–13 юни. Този 
спектакъл също третира моменти от биографията 
на значима личност от унгарски произход – писателят 
Ендре Ади. Автор на лирика с политически отзвук, 
изиграла роля в идейната подготовка на буржоазната 
демократична революция от 1919 г. Текстът на пиесата 
от Няри дори надхвърля измеренията на биографичния 
наратив и прекрачва границата на документалността. 
Самият автор на драматургията в кратко видео, 
излъчено преди началото на екранизирания спектакъл, 
споделя, че му е трудно да се самоопредели като създател 
в тази ситуация. По-скоро се чувства като компилатор 
или нещо подобно, защото неговото авторство тук 
отстъпва не просто пред живия живот, а самите 
текстове са взети от документални разкази, дневници, 
спомени и лични архиви на замесените в историята.
Режисьорът на спектакъла Адам Хоргаш залага на 
ефектна визия, която със сигурност е представлявала 
особено сериозна трудност при пренасянето є на 
малкия екран. Всяка вещ, въобще всичко материално 
има своето специално метафорично присъствие. Нищо 
не е натуралистично, предметите тук са преходни, 
трансформират се в други неща. Маска се превръща в 
купа за цветя, която пък след това се чупи и разпилява на 
парченца, които имитират капки вода.
Това се пренасяше и в сценично-екранното действие, 
където действащите лица редуваха емоционалните 
контрасти от най-топлия до най-студения спектър. 
Беше демонстрирана страст в нейното същностно 
етимологично значение на страдание. Образът на 
писателя Ади е свръхсетивен и подсилва вътрешните 
си усещания чрез алкохол и други опиати. Те подхранват 
неговата агресия и той унищожава всеки човек по пътя 
си. Хора, които всъщност го обичат, но получават от 
него омраза.
Всичко това е допълнено от екранизираната версия 
на спектакъла, без която трудно би се усетило 
агонизиращото чувство, тласкащо към собствената 
гибел и тази на ближния. Промените в тялото, които  
настъпват като реакция на физическото и душевното 
деградиране. Един завладяващ маниер, който въпреки 
неприкритите уродства, които демонстрира, те кара да 
останеш, да задържиш вниманието си и да повярваш, че 
гледаш театър. Макар и през не особено големия екран на 
компютъра.
Гвоздеят в онлайн програмата на фестивала обаче беше 
извън предложенията на унгарската столична сцена. Дори 
извън нашето настоящо време. Тази година Световен 
театър София припомни на българските зрители за една 
мащабна продукция от 80-те години на миналия век. 
Става въпрос за емблематичния спектакъл на вече добре 
познатия у нас Робърт Уилсън по „Хамлетмашина“ от 
Хайнер Мюлер, реализиран в „Талия Театър“ (Хамбург, 
Германия). Той присъства ексклузивно в портала „Виа 

Фест“ в рамките на 48 часа между 15 и 17 юни.
За разлика от другите две продукции, тук може да се 
коментира много повече сценичния образ, отколкото 
допълненията, нанесени от обектива на камерата и 
монтажните ефекти. Макар че те също са налице. 
Различното в „Хамлетмашина“ е, че двата пласта – 
на сценичното и на екранното – не съжителстват 
едновременно, а се редуват.
От една страна, имаше го специфичният чисто 
театрален код на постановките, създадени от Робърт 
Уилсън. Ставаше въпрос за един спектакъл, изваден 
от наративните си функции с почти замръзнали на 
сцената актьори, които много рядко отварят устите 
си и съвсем скоро след началото заприличват повече на 
образи от картини, а не на изпълнители на роли. Както 
самият Уилсън би казал, в случая ние присъствахме на 
театър, който прилича повече на изложба, отколкото 
на спектакъл. Все пак не оставаше настрана знанието, 
че наблюдаваме сценично произведение, и с времето 
набъбваше въпросът дали ще видим бунта на тези добре 
скроени персонажи, лишени от движения и всякаква 
възможност за емоционално изразяване. Едно напрежение, 
което стоеше до самия край и премина отвъд финала.
Това се случваше в 2/3 от спектакъла. Имаше и една 
междинна част, в която беше демонстриран ефекта на 
допълнението от екранизираната версия на спектакъла. 
Точно в средата на записаното представление на сцената 
на Талия театър настъпи пълен мрак. Няколко секунди 
по-късно се показа картина, която нямаше нищо общо с 
познатото до този момент пространство. Голите стени 
на залата бяха заместени от морска вода, а отпред 
в близък план стояха актьорите в представлението. 
Отнякъде се долавяше музика, а на екрана не спираха да се 
показват надписи. Несвързан текст, който от време на 
време информираше зрителите за името на музикалното 
изпълнение. Заглавията на песните бяха заменяни често 
от груби и цинични думи.
Това надхвърли измеренията на трансцеденталността. 
Всичко преди този момент рисуваше една картина на 
отвъдното, на невъзможното, на несъвместимото с 
познатия ни свят. И ето че този маниер се повтори, но 
по различен начин – по-задълбочен и в известен смисъл 
екстровертен, насочен директно към гледащите. 
Този спектакъл предлага съвкупността от страха, 
любопитството, вълнението заради срещата с едни 
трудно обясними неща, които смущават и тревожат. 
Всичко, което го има в магията на срещата между 
зрителя и театъра. Въпреки че този път сцената ни 
се яви като заснето изображение, а не в реалните си 
обозрими параметри.
Нещо, което е напълно постижимо и извън фестивалната 
програма, което ме кара да си мисля за пореден път, че 
твърде много възможности бяха пропилени през годините 
досега. Все пак връщане назад няма. Никой не може да ни 
върне пропилените две и дори много повече години, но 
мисълта за тях трябва да зададе стратегията, по която 
е редно да се работи през следващите най-малко две 
десетилетия.

АЛЕКСАНДъР КР. ХРИСТОВ
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Петър Трендафилов

След завръщането си от Лайпциг през 1888 г. д-р Кръстев 
е трайно обвързан с проблемите на образованието, 
както на висшето, така и на средното, с опитите за 
неговата модернизация и европеизация. А и хронологията 
на неговата професионална и институционална 
ангажираност с всички сфери на образованието и науката 
(като учител, преподавател по философия и литература, 
образователен експерт, създател на Кръга „Мисъл“, 
издател) ясно показва неговата еволюция и перипетии1.
Заниманията с проблемите на образованието са 
съществена част от неговата цялостна програма за 
едновременното наваксване на културното изоставане 
и градеж (паралелно с текущия литературен и културен 
живот), от идеите му за належаща и дори радикална 
реконструкция в социалната и политическата сфери. 
Изобщо неговата професионална еволюция винаги е силно 
свързана с образованието, с образователната култура, с 
проблемите на книгата и родната интелигенция.
В многостранната публицистична дейност д-р Кръстев 
Университетът и висшето образование заемат едно от 
централните места. Главната причина можем да търсим 
в това, че, независимо от заниманията си с философия, 
литературна история и критика, той винаги е свързан – 
и биографично, и професионално, и морално – с Висшето 
училище (СУ). Разбира се, неговите строги и често пъти 
крайни оценки и присъди би следвало да бъдат разбирани в 
тясна връзка със сложната позиция на техния автор.
Д-р Кръстев следи и коментира образованието и 
университетския живот постоянно, но особено активно 
пише по проблеми на образованието и университетската 
институция през периода 1893-1907 г., като публикува 
поредица от статии в сп. Мисъл (през 1897 г. издава 
сборник статии под заглавие Към историята на Висшето 
училище, написана и издадена своевременно в защита на 
студентските протести във връзка с митингите за 
Македония през пролетта на 1897 г., с убийството на 
Алеко и някои други събития), а през 1907 г. – годината 
на университетската криза – книгата Нашият 
университет. Статии. Може да се каже, че в етапите 
от развитието на ВУ д-р Кръстев вижда хронологията 
на българската културна и обществено-политическа  
еволюция. В тези статии той дава един обобщен, 
синтезиран образ на българското образование, най-
вече на висшето. За целта той осъществява социален 
разрез на българския университет и образование като 
репрезентати на политическия, социалния и културния 
живот на българския социум.  
Във времеви аспект д-р Кръстев засяга тази 

1 Макар и да не преподава регулярно във ВУ поради различни, 
повече субективни причини (напр. несправедливото му 
уволнение от министър К. Величков през 1896 г.), д-р Кръстев 
всъщност винаги е бил водещ специалист и открояваща 
се личност сред академичния колегиум: за това говорят 
препълнените аудитории, в които той чете своите курсове, 
неговият рядко срещан завладяващ маниер на водене на 
занятията, посещавани и от неспециалисти и външни лица, за 
което свидетелстват негови студенти като Ст. Чилингиров, 
бъдещи министри на просвещението (Ст. Омарчевски) и др.   

Иван Станков

Михаил Неделчев е автор на повече от двайсет 
литературоведски книги. Но две от най-ценните му 
монографии стоят неиздадени от години и навярно 
никога няма да видят бял свят самостоятелно. 
Тези монографии са бележките към съчиненията 
на Пейо Яворов и Асен Разцветников. Макар да са 
„придружаваща литература“, аз мисля, че те са възлови 
за израстването на Михаил Неделчев до категоричната 
висота, на която си намира днес.
Книгата, с която започва литературното му 
ускорение, е „Критически страници“ от 1978 г. Със 
своите 250 страници тя надхвърля приличието на 
традиционния обем на дебютите от онова време. 
Стои неприлично и някак невъзпитано с дебелината и 
синия си цвят. Като някакво своеволие на издателство 
„Народна младеж“.
Ако отворите книгата на случайна страница, веднага 
ще усетите, че имате работа с пишещ човек, 
който знае много. Прекалено много за начинаещ. 
От заглавията на отделните є части става ясно, 
че авторът е литератор, занимаващ се предимно с 
оперативна критика, защото там са озвучени книгите 
на стотина съвременни автори. Има обаче в началото 
и няколко статии за мъртви автори на живи книги 
– Ив. Вазов, Ст. Михайловски, Ас. Разцветников, 
Н. Вапцаров. Посветените на тях страници 
демонстрират висока литературноисторическа 
подготовка.
„Социални стилове, критически сюжети“ излиза 
през втората половина на осемдесетте. Заглавието 
е странно за онези години. Изданието този път е 
елегантно, изискано, на „Български писател“, с твърди 
корици и хубав печат. Тук отново ще видите и Вазов, 
и Михайловски, и Йовков, и Разцветников, и Вапцаров. 
Но сега те са съвсем други – нищо, че са същите. 
И това е, защото друга е самата книга, съвсем 
различна от „Критически страници“. Книга мислена. 
Дори промислена. Както се казваше навремето – 
концептуална. Все едно е писана след дълъг литературен 
път. Зряла работа.
В деветгодишното мълчание между „Критически 
страници“ и „Социални стилове, критически сюжети“ 
Михаил Неделчев е направил голям скок. Скок в 
друга равнина, перпендикулярна спрямо предишната. 
Разликата между първата и втората книга е много по-
голяма от тази между втората и двайсет и втората.
Макар да се „връща“ към автори и теми, маркирани и 
в началните глави на „Критически страници“, книгата 
„Социални стилове, критически сюжети“ стои като 
начало. Като начало, което на всяка следваща витка от 
спиралата ще се появява отново и отново. Всички по-
късни книги на автора по някакъв начин ще се връщат 
към „Социални стилове, критически сюжети“.
Книгата звучи и като манифест. Сякаш се прогласява 
някаква нова литературно-историческа вяра и 
трябва да се чуят задължително и теоретическите 
є основания, и методологическите решетки, и 
инструментариума за четене, и литературната 
идеология. Книгата ви дава да разберете, че тази 
вяра не е умозрително постижение, а жива практика, 
в която стълпотворението от книги, автори и 
периодика са послушна глина в ръцете на майстора.
Идеята на тази статия е, че ако Михаил Неделчев не 
беше седнал да мисли книгата си „Социални стилове, 
критически сюжети“, той никога нямаше да опише по-
късно как именно работи литературната история. 
На първо място в „Социални стилове, критически 
сюжети“ се установява малък теоретически речник, 
който впоследствие се утвърждава като личен речник на 
Михаил Неделчев, чрез който литературната материя, 
книгите и творбите да бъдат четени като литературни 
факти от големи Сюжети. Като факти от сюжетите на 
литературната история. Малко, бих казал твърде малко са 
по-късните текстове на Михаил Неделчев, които остават 
в жанра на интерпретация на затворен текст. Той винаги 
е изкушен да гледа отвън – от двора, от улицата и дори от 
върха на планината. Като че ли къщата отвътре не му е 
толкова интересна.
Това последното е само привидно. По необходимост при 
работата си върху различните публикации на десетки и 
стотици творби на Яворов и Разцветников, с техните 
разночетения, промени в заглавия, посвещения, разменени 
строфи, поправки, отпадания и добавяния в различните 
издания, Михаил Неделчев минава през това задължително 
мравешко стъпало на усвояване на конкретните 
художествени творби. При такова изобилие от отработена 
информация е логично на определен етап да му стане 
тясно в едно стихотворение, един разказ или една книга. 
И изследователят, натоварен с конкретното знание, 
започва да се заглежда много повече във връзките между 
творби, книги и автори, в невидимите коридори, които 
ги свързват през години и десетилетия и осигуряват 
органично единство на националния литературен процес. 
Комбинациите са ослепителни. Чрез новите си валентни 
връзки творбите, книгите и авторите се раздвижват. И 
ненадейните и неочаквани връзки между се превръщат в 
сюжети, в литературно-критически разкази. И както във 

Д-р Кръстев 
и българското 
образование

Втората книга като начало
всяка национална 
литература – 
не можеш да 
прочетеш тези 
разкази, преди да ги 
напишеш. А преди 
да ги напишеш, 
трябва да ги 
видиш. 
В „Социални 
стилове, 
критически 
сюжети“ 
националният 
литературен 
процес става 
мислим като 
краен, но 
безграничен сноп 
от такива разкази, 
надхвърлящи 
отделната творба, 
отделната книга 
и отделния 
автор. Усукващи се едни около други като вериги на ДНК, 
едновременните или прескачащи през годините връзки 
доказват органиката на националната литература, нейната 
цялостност и непрестанна възпроизводимост. Именно тези 
ДНК вериги Михаил Неделчев нарича критически сюжети. 
Чрез тези сюжети работи литературната история, но 
това ще разберем доста по-късно.
Главните герои на своите критически сюжети Михаил 
Неделчев нарича литературни личности. Не всеки писател 
може да бъде литературна личност, дори да е оставил 
в наследство една камара добри книги. За да успее да 
стане, трябва да владее няколко социални стила, трябва 
да изпълнява няколко социални роли, както и да владее 
различните езици: на високото в духа и на ниското в бита, 
на улицата, на историята. Да се научи да жестикулира в 
съответствие с естетическия календар на различните 
десетилетия, да произведе „явление народу“ навреме, като 
Яворов, а не със закъснение, като Траянов, да внимава да не се 
сгромоляса от олимпийската стълбица на литературните 
личности, като Михайловски, заради едната пенсия или 
заради едното съперничество с Вазов.
Сюжети могат да правят автори от различни, сходни или 
противостоящи си естетически течения. Те могат да 
се строят през години, дори през десетилетия. Такава е 
последната глава на книгата „Да се завърнеш в бащината 
къща… (Из живота на един вечен български мотив)“. Тази 
глава е ескиз по историческа поетика, в която през живота 
на един мотив се доказва живостта на самата литература 
– от първите ни възрожденци, до авторите от 80-те години 
на ХХ век. Един съвършен критически сюжет, който от 
главата до петите разказва живото тяло на българската 
литература.
В „Социални стилове, критически сюжети“ Михаил 
Неделчев систематизира опозиционните двойки от кодове, 
чрез които българското литературно съзнание употребява 
и съхранява своята митология: родно – световно, социално 
– национално, битово – психологическо, критично – 
панегирично, пластично – риторично, село – град, селско – 
градско, съзерцателен – действащ човек.
Книгата, между другото, предлага интересна 
„периодизация“ на българския литературен двайсети век, в 
който периодът от началото на века до двайсетте години е 
доминиран от литературния персонализъм, периодът между 
двете войни е доминиран от проблематиката за стила, а 
след 39-а от социалната проблематика.
Много от високо е видяна мистификацията „На острова 
на блажените“. Без почти да разтваря страниците на 
конкретни тестове на авторската антология, линиите 
на критическото сюжетиране оформят една дебело 
подчертана характеристика: „Пресъздадена е наистина 
пъстра картина на цялостен литературен живот – с 
взаимоотношенията на писатели, издатели и читатели, 
с героичното или комично социално битие на творби, 
писателски личности. Един толкова богат художествен 
модел на литературна култура – подч. М.Н.). Един образ 
на условен национален исторически живот, видян през 
литература“. Ето защо твърдя, че Михаил Неделчев е 
архитект на невероятни литературни конструкции както 
вътре в творчеството на един отделен автор, така и 
между близки и съвсем отдалечени през времената автори 
и книги.
В „Социални стилове, критически сюжети“ идват от 
първата книга и Вазов, и Михайловскси, и Разцветников, 
и Вапцаров. Тук те са доразвити в плана на разгърната 
сюжетика. Новият поет, който се появява като 
проблем (в първата книга е само споменат два или три 
пъти), е Пейо Яворов. И от тази си поява до днес той 
стои непоклатимо, но живо в критическата мисъл на 
изследователя. Вече 40 години Михаил Неделчев пише 
себе си през Яворов. И това няма да има край. 
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проблематика през годините 1895-1907, при това през 
годините 1898, 1900, 1901 (една публикация), през 1903 и 
1906 г. не е писал нищо в този план. Най-интензивни са 
годините 1896, 1897, 1902 и 1907 г., а на два пъти – през 
1897 и 1907 г. той обобщава публикациите си в книги. 
Ще отбележим и насочеността на материалите: 12 от 
тях са посветени на ВУ, 9 – на средното образование 
и министерството на образованието, 4 се отнасят 
към студентската младеж, 3 – за жените изобщо 
и на студентките (вкл. учителките, тяхното 
положение в обществото и заплащането на труда им в 
сравнение с мъжете учители, които се оказват отново 
привилегировани), пише няколко текста в тяхна защита, 
4 – за правописната реформа.
Като цяло той подлага на максималистки анализ 
множеството проблеми на средното и висшето 
образование, които са анализирани задълбочено, тук 
ще засегнем главните от тях. В епицентъра на това 
твърде проблематично образователно поле е главната 
и единствена образователна институция – Висшето 
училище, в което са концентрирани всички посочени 
негативи. Закономерно би било поне да щрихираме 
основните моменти в този обобщен образ. Трябва да се 
има предвид, че авторът често си служи с положителни 
примери от висшето образование в Германия, Франция и 
Англия, а понякога и с Русия.  
По образователни (и научни) проблеми д-р Кръстев 
публикува общо над 30 статии и 2 книги, а ако включим 
и няколкото статии по проблемите на правописа (общо 
4), двата позива към студентската младеж от 1907 и 
1919 г., както и текстовете му в различни вестници 
около университетската криза, публикациите са над 
40. На някои от тези текстове той дава допълнителни 
„жанрови“ определения: „случайни бележки“, „две 
думи“, „размишления“, „едно мнение“, „позив“, те са 
разположени така и хронологически, т.е. д-р Кръстев 
се движи от спокойния академичен тон към призивно-
емоционалния, позивния, характерен изобщо за неговата 
публицистика. Градацията на публицистичните му 
текстове ескалира от анализа на образователните 
проблеми, от несъгласие със статуквото към призивност 
и протест, дори манифестност2, към едно мощно 
реформаторство. Така е особено у късния Кр. Кръстев – 
в годините 1913-1919, когато е ангажиран почти изцяло 
с обществена дейност и публикува множество позиви, 
манифести и отворени писма. Може да се каже, че 
това ангажиране с университетския (образователния) 
въпрос надраства смисъла на конкретния факт (повод) 
и се превръща в утвърждаване на модерната персонална 
нагласа към обществено-политическия живот – не 
само като гражданска активност, но и като вяра във 
възможността силната личност да въздейства върху 
социалните събития.
Първо ще разгледаме някои статии, разискващи 
проблемите на средното образование, на положението 
на българския учител и дори по правописни проблеми. 
През 1893 г. бившият доскоро учител и за кратко 
преподавател продължава своята последователна 
ревизия на състоянието на родното просвещение, 
нещо, което той е започнал още през 1889-1890 г. като 
учител и за което пише в издаваното от него списание 
на учителското дружество. Така напр. показателна е 
статията „В нашите училища. Изпитни наблюдения и 
бележки на един стар учител“ (Мисъл 1893, 3). Следният 
пространен цитат от този текст, касаещ не само 
училищните проблеми, е добре илюстриращ същността 
и небходимите промени в средното образование, като 
се открояват и заложените обществено-политически 
акценти: „Училищата са огледалото или по-право 
миниатюрната снимка на народа. И ако в тая снимка 
добрите страни на тоя народ не личат всякога добре, 
недостатъците му толкова по-ясно личат. Поне 
нам се струва, че в тия тесни, удушени, нечисти и 
неприятни стаи гледаме мастерската, ателието, 
в което природата – или невещия учител – по свой 
образ и подобие лепи бъдещия гражданин, лепи бъдеща 
България. И не би искало много голяма проницателност, 
ни дълбок анализ, за да се прокара един паралел между 
нравите и режима, който владее в училищата, и нравите, 
инстинктите – политическите и неполитическите 
инстинкти – на обществото, на българския народ...“ 
(с. 249). И тук, както и по други поводи във връзка с 
проблематичното състояние на образованието, д-р 
Кръстев се изказва в характерния си стил: „Никаква 
цена и никаква raison d`etre нямат в днешно време ония 
училища и ония „народопросветителни“ учреждения, 

2 Вж. публикация на някои текстове на социално-политическа 
тематика, както и позиви, открити писма и др. в неотдавна 
издадената селекция: Д-р Кръстьо Кръстев. Злочестините на 
България. Публицистика. С.: Кралица Маб, 2016.

които приготовляват само бъдещи грамотни кръчмари“ 
(Кръстев 1893: 253). Всички тези проблеми обаче са 
изконно свързани преди всичко с доброто знание на 
родния език, което също като четенето е на много 
ниско ниво, което от своя страна е позорно и силно 
компрометиращо образователния сектор, а и всички 
нас: „Ний всички сме българи, всички си знаем езика, та 
затова вероятно никой не го учи и не счита за нужно 
да учи... Не е и чудно при едно общо незачитане на една 
народна светиня, че тя не се боготвори и в училищата, 
че ученици и учители говорят еднакво лошо и нехайно, и 
българските училища са просто едно от учрежденията, в 
които се разваля и измъчва българският език“ (с. 255).
Относно опитите за правописна реформа критикът 
също се изказва уверено в няколко текста, подчертано 
е неговото открито несъгласие с въвеждането на 
новия правопис. В статията „Българския Преглед и 
неговата полемика“ от 1893 г. (текст, който е пример за 
полемичните похвати на ранния д-р Кръстев) той спори с 
правописната комисия (Б. Цонев, Л. Милетич). Авторът 
смело обвинява видните езиковеди в ретроградност 
и дори в незаконно присвояване на средства от Фонда 
(в получаване на огромни хонорари – 24 000 лева3 – 
за неадекватни езиково-правописни реформи!). А 
правописът е важен инструмент не само на културната 
политика, но и на културата изобщо. Публикацията е 
още един пример за справедлива акция на д-р Кръстев 
срещу недообмислени нововъведения и неправилни 
решения в образователния сектор. 
Кои са главните идеи на д-р Кръстев, отразени в 
тези текстове, с какво те биха предизвикали не само 
изследвачески интерес и днес, във време на реални 
радикални трансформации в родната просвета? Като 
вещ и задълбочен познавач и критик на образователната 
и научната област той винаги предлага и свои решения 
на проблемите в съответната сфера (базирани на 
доброто познаване на европейските образователни закони 
и практики), чиято цел е заличаването на недъзите и 
ускореното развитие на родното образование, неговото 
модернизиране и т.н. 
Ще посочим само някои от предложенията, които д-р 
Кръстев смята, че ще спомогнат за развитието на 
образованието в България. Според него в образованието 
изобщо липсва система, няма единни и ефикасни 
програми за образование, неадекватно е поведението на 
учениците, както и методите на обучение, правилниците 
също. Така напр. той предлага кандидатите за учители 
да се явяват на пробен изпит, като първо са издържали 
Държавния изпит; пише и срещу издадения през 1900 г. 
„Проектозакон за училищата“, смята, че Държавният 
изпит трябва да се пренесе изцяло в Университета 
и др. Можем да изброим накратко и другите мерки, 
необходими тази така необходима промяна:

– срещу слабата или липсваща организация в 
гимназиите;
– срещу неподготвеността и неопитността на 
учителите, като решение вижда в регулярните 
проверки и контрол; 
– трябва да се проведат пълни реформи в гимназиите, 
в частност рядко срещаната му умерена позиция по 
отношение създаването на частни училища (от типа 
английски и френски колежи, или немски Гимназиум); 
– срещу безполезността на инак необходимите 
Окръжни училищни съвети (за което пише в Бележки 
към законопроекта за училищата);
– срещу папагализма, т.е. механичното запаметяване 
(зазубряне) в училище – и от учениците, и от 
учителите (Кръстев 1893: 252);
– да се изкорени от учителите „духът на сляпото 
подражание, на машиналното заучване, преподаване и 
изпитване“ (1893: 252);
– усилване процеса на четене в клас, а не на 
машиналното запомняне в час (1893: 253); 
– подобряване нагласата и желанието за четене у 
учениците, техния интерес – ако те липсват, то 4- и 
6-годишното обучение е било напразно;
– в университетското образование: срещу зазубрянето 
единствено на лекциите, без студентите да са прочели 
и усвоили каквато и да е друга научна литература; 
– съответно и против препечатването и зубренето на 
кòлите на лекциите:
– според д-р Кръстев трябва да се премахнат и 
семестриалните изпити, или да останат най-много 2-3 
изпита за целия курс на обучение.

Следва да обърнем внимание и на парадигматичния 
образ на българския преподавател (професор) 
така, както го представя критикът. И в този 
не само образователен, но и социален образ личат 
несъвършенствата, които критикът подлага на 
задълбочен, но по доктор-кръстевски строг и 
дори максималистки анализ, както е показано в 
статии като Две думи за Висшето училище (1895) 
и За Висшето училище (1902), в които обобщава 
резултатите от първите години от създаването 
му. Според д-р Кръстев българският професор няма 
3 Сума, която се равнява на над 300 000 лева днес. 

международна известност и научен авторитет, 
няма нито една фигура от първа величина през този 
период (Кръстев 1902: 119), освен това той няма 
никакво влияние в обществения живот (1902: 117-119)4; 
не притежава необходимия академичен и човешки 
морал на носещ високото звание. Професорите във 
ВУ нямат особена значимост извън аудиториите на 
университета. Отношението им към студентите 
не е добро, те им отговарят със същото. Д-р 
Кръстев отправя пожелание лекциите на нашите 
професори да не се превръщат в машина за четене, а 
преподавателят да има самостоятелни изследвания и 
популяризации на авторитетни чужди научни трудове. 
Освен това българските професори не дават списъци 
с препоръчителна литература, както това се прави в 
руските университети например (1902: 195). 
      Д-р Кръстев обръща сериозно внимание и на 
материалното битие на българския университетски 
преподавател (както и за заплатите на учителите 
и особено на учителките), което никак не е 
за завиждане – той не е добре платен и няма 
допълнителни доходи. Това става особено видимо по 
време на университетската криза през 1907-1908 г. 
и уволнението на много от тях. По този повод д-р 
Кръстев пише: „Повечето от бившите професори 
са изключително хора на катедрата и на кабинетния 
труд, т.е. неспособни и несвикнали на друг труд. Никой 
почти от тях не е в толкова охолно материално 
положение, щото да не се нуждае от държавна 
служба, а мнозина са в такова оскъдно материално 
положение, че рискуват да живеят с дългове за 
сметка на едно бъдеще, за което не е известно дали 
ще бъде в състояние да задоволи сметките на деня...“ 
(Кръстев 1907а: 232). Въпреки това в отговорни 
и трудни моменти, каквато е университетската 
криза, завършила със затварянето на ВУ (вследствие 
освиркването на Фердинанд от студентите), във 
ВУ преподавателите се държат достойно, без да 
проявяват „и най-малък знак на разтление, на морално 
падение“ (пак там). Те показват забележителна 
професионално-колегиална и социална солидарност 
и – с незначителни изключения – не се поддават на 
правителствените изкушения (за университетската 
криза вж. подробно: Бояджиева 1998: 250-287; Арнаудов 
1939).
Друга фигура на висшето образование, на която 
публицистът прави обобщителен разрез, е българският 
студент. Формално той притежава академична 
свобода, но реално не може да се възползва от нея. Не 
може да избира например какви лекции и при кого да 
ги слуша; претрупан е със задължителни дисциплини 
и не може да развива индивидуалните си интереси 
(Кръстев 1895: 785). А именно лекциите образуват 

4 Малко по-различна е позицията на Й. Фаденхехт, който вижда 
ролята на преподавателя като даващ знания, върху когото 
държавата няма право да влияе, и като фигура, която има право 
да се изказва по обществени въпроси, но без да следва определена 
политическа („партизанска“) линия; нещо повече, като 
гражданин в правова държава професорът не трябва да стои 
безучастен към своеволията на властта, дори и да принадлежи 
на някоя партия (Фаденхехт 1906: 652-655). 

Д-р Кръстев и българското образование

Д-р Кръстев като директор 
на Педагогическото училище в 
Казанлък, 1888-1890 г.
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духовната атмосфера на един университет, както 
напомня д-р Кръстев. Принципът на академичната 
свобода, граничеща с произвол, дава възможност да не 
се посещават лекции, да се формират „академически 
поддръжници на отделните политически партии“. 
Нещо повече, студентите постъпват без особени 
амбиции, а само с желание за евентуална по-добра 
кариера; не могат да се запознаят истински с науките, 
които постоянно се развиват, за да им се разкрие 
истината, към която трябва да се стремят и т.н. 
В резултат на това е взаимното недоволство – на 
професорите за „нищожните знания“ и слабите 
интереси на студентите, и от страна на студентите 
– от преподавателите (Миролюбов 1897: 710–711). 
Затова д-р Кръстев  акцентира върху ролята на 
лекциите като форма на обучение, като им дава 
образцово определение в „Две думи за Висшето 
училище“: „Университетските лекции не са и не 
могат да бъдат нищо повече от едно просто 
упътване, едно кратко и елементарно 
запознаване с последните резултати 
на науката и с ония нейни основни 
понятия, които ще улеснят и ще 
ориентират студента в тая 
наука и нейната литература. 
Университетските лекции 
никога не трябва да 
образуват всичкото 
научно богатство на 
един момък с висше 
образование, ако не 
искаме това „висше“ 
образование да бъде 
карикатура на себе 
си“; освен това 
във ВУ липсват 
и необходимите 
публични 
популярни лекции 
(с. 252–254) и др.
От друга страна 
обаче, принципът 
на академичната 
свобода, 
граничеща с 
произвол, дава 
възможност да 
не се посещават 
лекции, да се 
формират 
„академически 
поддръжници 
на отделните 
политически 
партии“. Но 
така ли е в онези 
страни, чиято 
система на висше 
образование се смята 
за най-напреднала – 
Англия и Германия? Д-р 
Кръстев категорично 
отбелязва в статията 
Нашият университет. 
Размишления по повод 
студентските движения от 
1905 г.: „Най-дисциплинираният 
и висококултурен народ – 
английският – не познава в своите 
университети „свободата“ да не се 
посещават лекциите и практическите занятия. 
Страната, която от един век насам се счита за 
люлка на най-дълбоката университетска наука и на 
академичната свобода – Германия – не познава правото 
на студентите да образуват „академически“ клонове 
на разните политически клики и партии“ (1905: 61). 
Д-р Кръстев подлага на остра критика писмото на 
студентите до Академичния съвет на ВУ, в което се 
отправят ултимативни искания именно за отмяна 
на задължително посещение на занятия и свобода 
за политико-академична организираност (подписано 
от 704 студенти). Определя го обективно като 
резултат на хаоса в главите на съвременната младеж, 
а не като дело на зла умисъл или на пропагандните 
умения на фанатизирани агитатори. Изобщо в своите 
публицистични текстове по повод на студентските 
искания той се стреми към разумен баланс: оставайки 
на страната на академичния Правилник и Закон, 
д-р Кръстев се опитва да разбере мотивите на 
академичната младеж и невинаги е особено строг към 
нея. Изводът е, че тя не е дорасла за своите искания, 
не може да ги аргументира, но вината, естествено, не 
е само в нея. Така или иначе, студентските движения 
от 1905 г. със своята ултимативност не се радват 
на симпатиите на обществото. А и професионалното 
старание на много от студентите не отива по-
далеч от сдобиването с дипломи, за което пише във 
втората част на статията За Висшето Училище: “...
има и такива студенти, които не са дошли там (във 
ВУ) с никакви смътни копнения, а с много ясни сметки, 
и които не искат от Училището нищо друго, освен 

един жалък лист хартия“ (1902: 122), те не са нищо 
друго, а просто бъдещи „негодни службогонци“. 
Третият основен обект на университетската 
публицистика на д-р Кръстев е Министерството 
на просветата и неговите неадекватни реформи. 
Най-подчертано прави това в статията с 
емблематичното заглавие Съдбините на нашия 
университет от 1907 г. Повод и причина за лошите 
реформи трябва да се търсят в тогавашния министър 
на образованието Ив. Шишманов. Д-р Кръстев никога 
не спестява критиките си към нито един управляващ, 
в случая към министри като К. Величков и дори срещу 
добрия колега от Лайпциг проф. Ив. Шишманов (като 
министър на просвещението; подробно за дейността 
на тримата образователни министри вж. Колев 2006), 
който, въпреки правомощията си и факта, че произлиза 
от най-висшата интелектуална аристокрация, и 

въпреки неограничените си пълномощия, допуска 
ред грешки и недомислия (макар че 

реализира някои единични позитивни 
начинания спрямо средното 

образование и повишаване 
ролята и авторитета на 

учителя (Кръстев 1907: 53)). 
Нещо повече – според д-р 

Кръстев той се превърнал 
в образователен 

диктатор подобно 
другите диктатори 
в политиката и 
културата по това 
време; особено 
негодува и срещу 
методите на К. 
Величков, когото 
определя като 
деспот от 
„източен тип“, 
който уволнява 
или премества 
безпричинно 
учители. 
Някои от тези 
грешки на 
Шишманов са 
следните (ще 
уточним, че 
аргументите 
на филипиките 
срещу 
големия учен и 
организатор на 
просветния и 
културен климат 

невинаги са 
съвсем ясни):

–  чрез отмяната 
на някои стари и 

работещи наредби 
средното образование 

е стигнало до плачевно 
състояние и дори 

Виенският университет 
вече не приема наши 

абитуриенти;
– нивелира подбора на 

кандидатите от средни във 
висши учебни заведения, вместо 

да ги профилира, като по този 
начин ги докарва до окаяно състояние. 

Понижава, вместо да повишава нивото 
на класическите и на реалните гимназии. Други 
слабости на проведените от Шишманов реформи 
са неговият официално-патриотичен оптимизъм 
и известната му склонност към външни ефекти. 
Всички тези неадекватни и половинчати реформи 
на академика обаче спечелват завиден авторитет 
на „всички либерални елементи у нас и на всички 
невежи в областта на училищното дело“ (1907: 55). 
Но всъщност Ив. Шишманов е бил достатъчно 
находчив и далновиден образователен мениджър, 
ползващ се и с протекцията на управляващата 
партия и лично от царя, който има огромни 
просветителски и институционални приноси (въпреки 
че в знак на несъгласие с провежданата политика, 
а и поради затварянето на Университета напуска 
министерството). Като че ли д-р Кръстев признава 
една главна заслуга на Ив. Шишманов – автономията 
на университета със Закона от 1903 г. (2007: 408). 
Следният цитат от статията „Належащи реформи 
в нашето просвещение“ обобщава задълженията на 
министъра, като отчита като негативен аспект 
на дейността му партийната принадлежност: 
„Едно нещастие е, действително, че и нашите 
министри на просвещението са били почти всякога 
членове на партия и даже върли партизани, та 
партийните интереси са им били често по-присърце 
от училищните...“, поради което не можели да се 
посветят изцяло на училищните проблеми; освен 
това министърът е длъжен не само да се среща и да 
води разговори, а да бъде в епицентъра на проблемите, 

там, където „кипи училищният живот, дето на всяка 
стъпка се чувствуват действителните несгоди...“ 
(Кръстев 1899: 258). 
Трябва да се отбележи, че в някои случаи критичен към 
Шишманов е и друг духовен съратник на д-р Кръстев 
от кръга Мисъл – Пенчо Славейков5, – според него 
Шишманов може да пише само научни статии с „цели 
кошове с цитати“. Общото между тримата е, че са 
учили в Германия и това несъмнено поражда известна 
конкуренция между фигури, смятащи се за призвани да 
преобразят българския културен живот, но има и още 
един подтик за критиките към Ив. Шишманов – това е 
неговото вечно приятелство с Вазов, с когото по това 
време и д-р Кръстев, и Славейков са в непримирима 
борба; разбира се, тук причината е и различната им 
партийна (не само литературна) принадлежност: 
Шишманов – към управляващата Народна партия, а 
д-р Кръстев, без да е член на партия, симпатизира на 
Радикалдемократическата партия. 
Доктор-Кръстевата критическа „дисекция“ на 
образованието и университетската институция 
(въпреки някои противоречиви тезиси и присъди), 
неговите интелектуални двубои (полемиките с 
редактори на различни периодични издания и с 
просветни министри и политици  – Ив. Шишманов и 
др.) са оправдани от постоянната му съпричастност 
към съдбините на университета и България. Именно на 
Университета той отделя най-много страници, като 
внимателно следи неговото публично битие и, нещо 
повече, вижда го и в един почти метафизичен смисъл – 
като концентриран образ на неясното родно бъдеще. 
Несъмнено и в публицистиката си по образователни 
въпроси д-р Кръстев не престава да бъде литературен 
критик, влизайки в характерната за него роля на 
„просветител и революционер“ едновременно. Като 
цяло университетската публицистика на д-р Кръстев 
съчетава спецификата на научния трактат (използва 
множество статистически данни и исторически 
факти) с есеистични и полемични, дори памфлетни 
акценти, придобиващи в крайната оценка често пъти 
твърде строг и на моменти дори безкомпромисен 
характер. Едва ли в цялата история на българското 
висше образование може да се открие по-критичен, но 
и по-последователен радетел за едно полезно и модерно 
образование, за това да бъде то модерно и адекватно 
на най-новото в европейския контекст.
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Д-р Кръстев
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Пламен Дойнов

Вече е ставало дума, че „Михаил Неделчев е от 
малцината литературни критици и историци, които 
съчетават богата критическа и изследователска 
практика върху литературата на НРБ до и след 1989 г.“, 
че е „единственият активен критик до 1989 г., който 
днес е сред историците на същата онази литература“. 
Наистина сме свидетели как при него „мемоарните 
рефлексии се трансформират във фонд, чиито сюжети 
и биографеми подлежат на нова интерпретация“, чрез 
която той „проверява достоверността на собствените си 
литературни спомени, активира и доразвива идеи, тлеещи 
в по-стари оперативни текстове, възвестява неглижирани 
или дори задушени в публичността на НРБ алтернативни 
тези“1. Защо имаме основание да твърдим, че „критикът 
Неделчев от 70-те и 80-те години на ХХ век и историкът 
Неделчев от началото на ХХІ век не само се разпознават, но 
и си говорят, допълват се, проверяват се, продължават се 
един друг“2?
Погледнато общо и добронамерено, това се дължи 
на системност в заниманията и на професионална 
самовзискателност – качества, които при Михаил Неделчев 
са пословични. Той наистина проявява настоятелност 
да продължава започнати отпреди 1989 г. наблюдения 
и сюжети в нови интерпретации – от идеите за 
поколенията и поколенческия модел в поезията, през 
разработките върху спецификата и употребите на 
кратките белетристични форми, до преосмислянето на 
произнесените „на живо“ слова за български поети през 
80-те години в разгърнати статии и студии от началото 
на новия век. Тези практики се вписват в традициите на 
професионална последователност, която характеризира не 
само Михаил Неделчев, но и още няколко представителни за 
литературната ни критика личности.
Ако обаче останем при такава констатация, рискуваме 
да не видим онова, което откроява Михаил Неделчев. 
Защото като работливи и последователни в проблемно-
тематичните си избори изпъкват и други – от Енчо 
Мутафов (смъртта му през 2009 г. отне възможността 
да се убедим напълно в това), Светлозар Игов и Симеон 
Янев до Чавдар Добрев и Симеон Хаджикосев. Всички те, 
независимо от индивидуалните си подходи, демонстрират 
вярност към литературоведските си интереси до и след 
1989 г., дописват или пренаписват, потвърждават или 
доразвиват свои тези за автори и творби от 60-те/80-
те години на ХХ век във времето след края на Народната 
република.
Външно преценено, Михаил Неделчев прави същото. Но 
и не съвсем. Той прави още нещо – решаващо различно, 
което останалите работливи литературни историци и 
критици със стаж отпреди 1989 г. избягват да правят. Той 
е единственият, който критично надгражда, теоретически 
преосмисля и литературноисторически преструктурира 
разказа за литературата на НРБ. Всъщност при него най-
ясно личи, че Народната република е приключил период 
и затова литературата є трябва да стане обект на 
изследване, обезопасено от операциите по нарочното є 
„нормализиране“. За постигането на тази цел Неделчев 
смята, че трябва да влезе в режим на радикално критическо 
проясняване, пронизано от интерпретации, които да 
възпалят конфликтните зони между автори и произведения 
в съответния конкретно-исторически контекст, за да 
бъде реконструирана цялата сложност и динамика на НРБ-
литературата. Ето защо според въвлечения литературовед 
са необходими и други назовавания, поредица от понятия, 
които функционират като нов речник в изграждането на 
историческия разказ за литературата на НРБ.
На какво се дължи този различен подход?
Нека отбележим нещо очевидно. Можем да го определим 
като висок личен залог. Литературният историк Михаил 
Неделчев произхожда от софийската градска култура 
на Царство България и от антикварния свят, в който 
книгите и списанията от разни епохи пазят паметта за 
друга родина на словото. Той пребивава, пише и говори 
в епохата на комунистическия режим именно като 
произлязъл от своята особена ретроутопична родина, 
разпростряла се назад във времето преди 1944 г. От 60-те 
години насетне той мисли съвременната литература през 
все по-ясното алтернативно съзнание на произхождащ от 
другаде литератор. 
Разбира се, това не е еднозначен процес. Дори да произхожда 
от другаде, той пише тук и сега – насред Народната 
република. Макар и да участва по-скоро в маргиналните 
1 Дойнов, Пламен. Литературата на НРБ отдалече и отблизо: 
думи на съставителя – В: Неделчев, Михаил. Ефектът на 
раздалечаването. Студии за литературата на Народна 
република България. Кралица Маб. Департамент „Нова 
българистика“ на НБУ. С., 2015, с. 8.
2 Пак там, с. 8.

Радикално литературноисторическо говорене
За понятията, чрез които Михаил Неделчев реконструира литературата на НРБ 

зони на тогавашната литературна публичност – при това 
предимно като литературен историк – Михаил Неделчев 
попада в редица ситуации, в които добре разбира, че самото 
присъствие в литературното поле на НРБ е компромисно. 
Цената да участваш, да публикуваш е висока, т.е. почти 
винаги означава самолишаване от лична творческа 
автономия. Тъкмо идеологическите императиви в 
работата на соцреалистическите критици го дистанцират 
в сферата на текстологията и литературната история, 
а по отношение на съвременната литература той остава 
в амплоа предимно на говорещ, светски литературовед, 
който устно представя автори в провинцията, прави 
обзори на регионални годишни продукции и понякога 
публикува отзиви и рецензии в периодиката. В това двойно 
битие не са му спестени нито цензурните забрани, нито 
тревогите на автоцензурата, но постепенно започва да 
гледа на съвременната литература като раздвоена между 
актуалното є тотално единство и потенциалната є 
исторична разцепеност.
Не че границите между едното и другото през 70-те 
и 80-те години личат в чист вид. Но Михаил Неделчев 
според своя културен произход, интелектуално потекло 
и култивиран художествен вкус долавя процесите на 
разместване на пластовете, пропукванията в масивния 
корпус на единната НРБ-литература. Както отбелязва 
по-късно, след средата на 60-те „историята е започнала 
да работи, някак съвсем естествено, без дори да сме 
я разказвали системно“, въпреки „готовността да се 
скриват противоречията, да се тушират стиловите и 
тематичните напрежения“ между различните автори 
и произведения и въпреки компромисните критически 
списъци, които „по-скоро трябваше да примиряват, 
именно да изравняват, отколкото да противопоставят и 
обособяват“3 писатели и творби. Идеята за наличието на 
две литератури и две култури в късната Народна република 
кристализира постепенно.
Ретроспективният поглед на Михаил Неделчев разпознава 
в ситуацията през 90-те години обаче поредната 
мимикрия. И тук е следващото основание за настояването 
да се въведат нови понятия в историческия разказ 
за литературата на НРБ. Неделчев констатира, че 
„критическата компромисност от двете десетилетия 
на късния соц се отля всъщност в опит да се запази леко 
напудрен социалистическия литературен канон, той да 
бъде закрепен в историята“4. Вместо интерпретационно 
задълбочаване на прикриваните разломи в недрата на 
НРБ-литературата, настава време за пренаписване 
на биографии и преобразуване на творчеството сред 
обширна част от българските писатели, подпомогнати 
от литературнокритически операции по заличаването на 
границите между разпознатите от Михаил Неделчев две 
литератури. Така след 1989 г. „цялата въвлечена в полето 
на тоталитарното мислене култура се опитва да се 
представи за нормална, за изразяваща историческия път на 
националната общност – като че тази национална общност 
не е била натикана в менгемето на комунистическата 
държава-нация-партия през цели петдесет години“5.
В противовес Михаил Неделчев се заема да подчертае 
разликите и да разшири дистанцията между двете 
литератури, признавайки при това, че става дума за 
„ефект на раздалечаването“, т.е. за ретроспективно 
3 Неделчев, Михаил. Ефектът на раздалечаването – В: Неделчев, 
Михаил. Ефектът на раздалечаването..., с. 13.
4 Пак там, с. 14. 
5 Пак там, с. 14.  

реконструктивистко проясняване на противопоставянето 
между тях, за усилване с късна дата на разминаванията, 
които иначе са трудно различими в специфичните форми 
на сливане и конвергенция в тоталитарната литературна 
публичност. Литературноисторическото действие за (ре)
конструиране на алтернативен сектор след 60-те години 
на ХХ век (по-строго форматиран и като „алтернативен 
канон“6) залага на това усилване и преекспониране.
Разцепването на общото национално литературно поле на 
два сектора – на соцреалистически и алтернативен – при 
Михаил Недлчев не е самоочевиден факт, констатиран 
за сведение след 1989 г. от позицията на свидетел и 
мемоарист. Той се заема с литературноисторическа 
реконструкция на процеса на това разцепване и най-вече 
на формирането на алтернативния сектор, за да го изведе 
от размиващата среда на социалистическия литературен 
бит, от сляпата зона на официозната критика и от 
ограниченията на надзираваната единна публичност, 
подлагайки своите обекти на конкретни анализи и 
социокултурни срезове.
В отделни слова, статии и студии Михаил Неделчев 
извършва археология и реконструкция на отклоненията в 
лирическото писане на редица поети и в жанровия избор 
на някои белетристи. Показателно е, че той стъпва върху 
своите юбилейни слова и критически портрети от 70-те и 
80-те години7, които надгражда литературноисторически, 
за да стигне до формули за присъствията на отделни 
автори или за техните характерни социокултурни 
жестове:
Иван Пейчев – тъмният принц, а Христо Фотев – светлият 
принц на поезията, при който се откроява „възхвалата 
на битието“; Константин Павлов и неговата „реплика 
през масата“; Николай Кънчев – в „акта на несекващото 
трансцендиране“; Биньо Иванов и „трите му пристъпа 
в социалното пространство“; Екатерина Йосифова 
с „оставането при себе си“, у дома; „Иван-Цаневото 
проговаряне“; „жестът на оттеглянето“ при Борис 
Христов и т.н. Съгражда генеалогии, усилващи моделите на 
отклонение от официозната доктрина, както е с концепта 
за огняроинтелигентския синдром в българската поезия (от 
Вапцаров през Пеньо Пенев до Биньо Иванов).8 
Неговите проекции в реконструирането на събитията и 
тенденциите в алтернативната поезия са форматирани 
пределно персоналистично. Дали това ще е „канон“ или 
дори „пантеон“, дали ще бъдат обособени в колективен 
конструкт като „тримата големи поети от късната 
социалистическа епоха“ (Николай Кънчев, Константин 
Павлов, Биньо Иванов), Михаил Неделчев предпочита 
да открои лириците като личности – единство от 
написана поезия, социокултурни жестове и присъствия 
в литературната публичност. Те именно населяват 
литературата и действат в литературното поле като 
противопоставени на официозното фигури.
Доста по-различен е подходът към белетристиката и 
белетристите. Относно прозата на НРБ Михаил Неделчев 
предпочита да мисли алтернативността като проявила 
се в недопосмял и всъщност ненасърчен или недопуснат да 
се осъществи докрай жанров избор. Затова дефинира този 
момент чрез формулата за „недоизградената алтернативна 
жанрова система на българската белетристика от 
1967–1975 г.“9. Тук опозитивната двойка е жанрово 
маркирана: мастодонтът „социален роман“ като генерал 
на соцреализма срещу разказа-есе, цикъла от разкази и 
новелистичната композиционна структура, които се 
държат като ефрейтори, дезертиращи от идеологическия 
фронт.
Ключов е обратът в посоката на жанровото 
строителство. Ако дори критици като Боян Ничев 
и Светлозар Игов настояват по-скоро на възгледа, че 
организирането на къси прози в цикли и нови свързаности 
6 Понятието „алтернативен канон“, първоначално 
предложено във всекидневната преса и сред колегиалната 
общност на Нов български университет от автора на 
настоящия текст през 2006 г., сравнително бързо придобива 
и литературноисторическа, и полемична употреба; то се 
използва и в редица текстове на Михаил Неделчев, често като 
синоним на „алтернативна литература“, „алтернативни 
поети“ и др. Вж. първите текстове, лансиращи това понятие: 
Дойнов, Пламен. Алтернативният канон – Дневник, 6.12.2006, 
както и стенограмата от семинара: Съществува ли съвременна 
българска класика? [21.12.2006] – Литературен вестник, бр. 6, 18 
– 24.02.2009. 
7  Впрочем някои от тези слова и портрети от 70-те и 80-те 
години на ХХ век тогава не са публикувани, а само произнесени 
по време на съответните юбилейни и други събития, и 
остават в машинопис в архива на Михаил Неделчев, за да бъдат 
представени десетилетия по-късно от него – без редакции, 
в автентичния си вид, въведени с литературноисторически 
коментари от своя автор.
8 Всички тези и други формули Михаил Неделчев първо лансира 
на различни публични форуми и в сборниците след тях, а по-
късно те могат да бъдат видени в книгите му: Двете култури и 
техните поети. Нов български университет, С., 2012; Ефектът 
на раздалечаването. Кралица Маб. Департамент „Нова 
българистика“ на НБУ. С., 2015 и Как работи литературната 
история? Том 2. Литературноисторически персоналистически 
сюжети. Нов български университет. С., 2021.  
9 Вж. Неделчев, Михаил. Недоизградената алтернативна жанро-
ва система на българската белетристика от 1967–1975 г. – В: 
Неделчев, Михаил. Ефектът на раздалечаването..., с. 43–85. 
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след 1965 г. всъщност е път към новия социален роман 
или своеобразна подготовка за следващ „щурм на романа“, 
Михаил Неделчев ги проектира в перспективата на 
разпад на епическите структури – „изображение на едни 
разпадащи се, отиващи си български светове“ или „скиците“ 
на нещо ново, недобило още окончателни форми“10. И 
въпреки че той реконструира тази важна алтернативна 
литературноисторическа възможност чрез завръщане към 
анкетата си от началото на 70-те години с емблематични 
белетристи (Дончо Цончев, Васил Попов, Йордан Вълчев, 
Георги Марковски и др.), остава в рамките на жанровата 
алтернатива, без да се изкуши да персонализира своето 
предложение, останало под архивираното показателно 
заглавие на недовършена малка монография: „Новелата и 
цикълът разкази в съвременната българска проза / Нови 
„неканонически“ жанрове“11.
Както личи, макар и деперсоналистично, Михаил Неделчев 
строи схемата на двоично, вътрешно проявено напрежение 
в литературата на НРБ:

„Новелата и цикълът разкази (прибавяме към тях и 
фрагментаризираната игрова автобиографическа проза 
и разказа-есе, както и новата повест с многобройни 
отварящи се повествователни рамки) не само 
разфокусираха картината, но и изглежда, просто не бяха 
от тази картина, от тази култура, от същата тази 
литература.“12

Идеята за двете литератури и тук придобива ясен образ.
Но и нещо ключово за разбирането на този концепт. 
Радикалното разцепване и противопоставяне на двете 
литератури, на двата сектора в НРБ – соцреалистически 
и алтернативен – за Неделчев не означава зачеркване 
и изхвърляне на единия (соцреалистическия) 
като естетически и исторически непълноценен. 
Изобщо не става дума за някаква неравновесност в 
литературноисторическия разказ. Напротив, той 
настоява за специален интерес към образците на 
социалистическия реализъм. Призовава те да бъдат 
изследвани в пълнота. Признава размиването на границите 
и конвергенциите между соцреализъм и алтернативи. 
Още повече, че той определя социалистическия реализъм 
с метафората „капан“ – „социокултурен механизъм за 
принуда“, „гигантска социокултурна властова конструкция 
на комунистическата държава“13 за подчиняване на 
авторската воля на извънпоставен спрямо литературата 
център на политическа власт.
Така се извършва специфичен пренос на функционалното 
значение на термина – от доктрина към система: не като 
набор от принципи и концепти, а като централизирана 
йерархична институционална структура, съвпадаща 
впрочем с централизираната система на цензурата в 
една тоталитарна държава. Знакът за равенство между 
соцреализъм и цензура за Михаил Неделчев сякаш се 
подразбира.
Алтернативният сектор в литературното поле на 
НРБ възниква тогава, когато системата на соцреализма 
започва все по-трудно да контролира отделните почерци, 
които постепенно започват да се разграничават, да се 
откъсват от „капана“. Тогава соцреалистическата цензура 
продължава да преследва „опасните“ произведения, но с 
отслабваща строгост.
Затова толкова са важни имената, персоните на 
отклонението и несъгласието. Подчертаването на 
разликите между двете литератури трябва да изведе 
онези базисни имена и характеристики на българската 
литература от периода на НРБ, които в условията на 
комунистически режим сработват като генеалогически 
линии с литературата на Царство България и равноценно 
се съизмерват с други европейски литератури от Средна и 
Западна Европа.
Михаил Неделчев лансира конструкт като тримата 
големи поети на късната социалистическа епоха 
(Константин Павлов, Николай Кънчев, Биньо Иванов), за 
да обособи ядрото на лирическата алтернатива в НРБ. 
Към тях прибавя още неклоцина лирици. За всички обаче 
намира разновидови аргументи – и поетологически, и 
социологически, и културологически. Още с възникването 
си тезата за двете литератури започва да се нуждае от 
антропологическо продължение, което да изразява прехода 
от писане към живеене, и обратно.
Ето защо, почти едновременно с тезата за две литератури, 
Михаил Неделчев изработва по-широката опозитивна 
двойка за двете култури – „на стоическата нормалност“ 
и „на юрнатото с идеологически основания време“ (в първи 
вариант: „култура на истерическата комунистическа 
приповдигнатост“14; във втори вариант: „култура на 
ускореното с оглед на идеологическите съображения 
време“15).
10  Пак там, с. 75–76
11 Пак там, с. 51.
12 Пак там, с. 50–51.
13 Вж. Неделчев, Михаил. Съответствия/несъответствия между 
теория и практика на социалистическия реализъм – В: Неделчев, 
Михаил. Ефектът на раздалечаването..., с. 36, както и в: 
Неделчев, Михаил. Седем тезиса за социалистическия реализъм – 
Пак там, с. 38. 
14  Неделчев, Михаил. Встъпителни думи: за двете култури на/от 
социалистическата епоха – В: Неделчев, Михаил. Размишления 
по българските работи. Културологическа, политическа и 
литературоведска публицистика. Проф. П. Венедиков. С., 2002.  
15 Вж. Неделчев, Михаил. Двете култури от късната 
социалистическа епоха (1962–1989) – културата на 
стоическата нормалност и културата на ускореното с оглед на 

Впрочем той стига до тази идея в хода на опитите си 
да дефинира различни аспекти на съпротивата в епохата 
на комунистическия режим. През 2001 г. при участието 
си в международния проект за дисидентството 
Михаил Неделчев очевидно остава неудовлетворен от 
речника, с който се говори за некомунистическата 
зона в тоталитарната държава16. Той разбира, че освен 
платформата на изявената съпротива, трябва да бъде 
очертана една различна линия на противопоставяне срещу 
режима – негероическа и скрито опозиционна, останала 
в историческия разказ като „сива зона“ на неафиширано 
несъгласие.
В първия си вариант от 2002 г. предложението за култура 
на стоическата нормалност звучи така:

„Поведение на стоическата нормалност означаваше да 
се опитваш отново и отново да се държиш така, сякаш 
комунистите ги няма, не са взели завинаги властта. 
Това беше удържане на един традиционен градски или 
селски бит – или поне на някакви елементи от него, 
отстояване на ценности от буржоазната епоха, опит да 
се мисли краткосрочният исторически период, поместен 
и разтеглен в големия цикъл, да се живее в европейската 
културна норма – макар и да си забравен и неразбран от 
хората в свободната част на Европа. С едно изречение, 
това бяха наивните спонтанни, но дълготрайни опити 
на живот-не-в-лъжата, проявявани в най-всекидневните 
равнища на бита, в семейна среда...[...]
Стоическият живот в нормалността не предполага 
героическа поза, най-често няма публичност. То 
е дълготърпение, стратегия на малките стъпки, 
акцентиране върху частното.“17

С тезата за двете култури Михаил Неделчев дава по-
дълбока социокултурна и антропологическа перспектива на 
литературноисторическия концепт за двете литератури. 
За да ги разпростре към световете на предишно и сегашно 
живеене, той добавя към тях културно-историческите 
си наблюдения за щастливите хетеротопии: старинно-
пловдивска и медитеранска, созополска, планинарска18, „зала 
„България“ с нейните симфонични концерти, скиорските 
писти преди масовизирането на тази практика, първите 
джем-сешъни с джаз-квартета „Фокус-65“ и с други джаз-
музиканти“19, и т.н. 
Местата на другото живеене предизвикват друго писане, 
друго изкуство. Налице е взаимната обратимост между 
модусите да бъда и да пиша (в по-широк смисъл, да 
творя). Както се оказва, това осигурява почти невидими 
пространства на друга, контра-власт.
В културата на стоическата нормалност се усеща меката 
власт на моралните авторитети, олицетворена от фигури 
като „философът проф. Цеко Торбов, отец Константин 
Канев, свещеникът в родопското село Момчиловци, 
диригентът Добрин Петков, преводачът Страшимир 
Джамджиев, пианистът и композитор-философ Трифон 
Силяновски“, „литературоведът проф. Никола Георгиев“, 
а „като по-далечни, идващи съвсем от миналото: Симеон 
Радев и Константин Константинов“20.
И нещо решаващо за профила на двете култури. 
Културата на стоическата нормалност е представена 
от Михаил Неделчев чрез окончателно завършени, сякаш 
самопостигнали се личности, с пределна индивидуализация 
на поведението и на почерка, акцентирани и морално 
оценностени в живеенето-не-в-лъжа. От жестовете 
на фигурите на гражданския стоицизъм до лирическите 
въплъщения на тази култура в поезията на Иван Цанев, 
Екатерина Йосифова, Борис Христов и пр. – това е крайно 
персоналистично представена линия на поведение. Докато 
културата на юрнатото с идеологически основания време за 
Михаил Неделчев няма автентични лица, по-точно – лишена 
е от личности. Дори поетите – нейни ярки представители 
– като Левчев, Башев и Стефан Цанев са нещо като рупори 
на този дискурс, говорители на „задъханата“ по пътя 
към комунизма идеология, изповядващи се не от свое име, 
индивидуални модератори на чужд, раздаден от властта, 
колективен език21. Процесите на деперсонализация са 
обхванали официозната култура. И това при Михаил 
Неделчев е също знак за оценностяване, този път – 
негативно.
Литературното минало се населява не само от 
художествени творби, а има поне още две измерения – 

идеологическите съображения време – В: НРБ-литературата: 
история, понятия, подходи. Съст. П. Дойнов. Кралица Маб, 
Силуети / LiterNet Медиа, Департамент „Нова българистика“ на 
НБУ. С., 2012, с. 55–81.
16 Михаил Неделчев е ключова фигура от българска страна в 
международния проект „Европа – едно общо място“, чиято 
главна цел е да бъде съставен голям международен Речник 
на дисидентите. Тъкмо за този речник М. Неделчев пише 
статията Дисидентството в България в контекста на 
общата антикомунистическа съпротива и на многообразните 
форми на несъгласие с комунистическата система, където 
формулира идеята си за „двете култури“. Вж. този текст, 
публикуван в бележките към един от дяловете в: Неделчев, 
Михаил. Размишления по българските работи..., с. 239–244.
17 Неделчев, Михаил. Встъпителни думи: за двете култури на/от 
социалистическата епоха..., с. 204–205.
18 Вж. Неделчев, Михаил. Двете култури и техните поети. Нов 
български университет, С., 2012, с. 32, с. 83–84.
19 Неделчев, Михаил. Меката власт на моралните авторитети 
от късната социалистическа епоха (1962–1985) – В: Неделчев, 
Михаил. Ефектът на раздалечаването..., с. 142.
20 Пак там, с. 145.
21 Вж. повече за това в: Неделчев, Михаил. Двете култури и 
техните поети..., с. 16–30.

социокултурно и антропологическо. 
Така „двете култури“ се изпълват 
с живеене, с жестове от 
литературния бит и 
всекидневие. Изборът на 
жанр (на разказ, роман 
или повест) се оказва 
избор на езиково 
(и гражданско!) поведение. Интонацията или по-скоро 
децибелите на лирическото говорене проявяват статуса 
на поета, както е при наблюденията върху гласовете на 
„тихата лирика“ спрямо речевите пози на „априлските 
поети“22.
Михаил Неделчев обхожда и открива експлозивните места, 
където се пресичат художествената творба и човешкото 
съществуване. В изследванията му лирическият свят се 
уплътнява от биографичния разказ за поетите, понякога от 
прякото свидетелстване на литературния историк за тях.
Ето как например е описана първата среща и първите 
впечатления от Биньо Иванов, поканен в софийския дом на 
Михаил Неделчев, за да се запознае с компанията от млади 
столични литератори:

„В първите минути новодошлият не ни очарова: Биньо 
ни се стори „неартистичен“ за такъв очакван нов голям 
поет, стори ни се някак прекалено делничен – нямахме 
тогава никаква представа колко дълбинна е тази негова 
делничност, колко фундаментално важна ще се окаже за 
общото ни битие. Бе и прекалено дребен, очаквали сме 
го, изглежда, монументален. Лицето му – с остри черти, 
носът също прекалено остър. Очите му отначало не 
издаваха силата си. Старомодното му сако сякаш бе с 
прекомерно дълги ръкави, ръката му бе странно сгъната 
– скоро научихме за недъга му. Видяхме след малко, че е 
левичар при писането – като другите двама големи поети 
Николай Кънчев и Константин Павлов. Разпитвахме го за 
професионалните му занимания в завода – знаехме вече, че 
е икономист по образование; отговаряше първоначално 
някак прекалено лаконично. 
Бяхме накупили всякакви питиета и разговорът потръгна. 
Опитвахме се да не се държим с него като столични 
литератори, срещнали провинциален дебютант. Но дори 
и оттенъкът на снизходителност изчезна, когато Биньо 
бръкна във вътрешния джоб на същото това старомодно 
сако и извади сноп поомачкани листа със стихотворни 
редове на машинопис...
Бяхме потресени. Та това бяха „До другата трева“, 
„Пяна“, „Лято“, „Рилска река“! Бяха тези класически за 
всеки ценител днес стихотворения. Веднага разбрахме: 
дребничкият човек бе просто гений! Надпреварвахме се 
да коментираме, но разбирахме, че думите не ни стигат. 
А Биньо, очевидно удовлетворен от ефекта на новите 
стихотворения [...], напусна темата за литературата, 
за поезията и заразказва за атмосферата в завода, за 
тогавашната работническа действителност.“23

Това е образец на въздействаща литературноисторическа 
проза, която надскача хоризонта на обикновения спомен. 
Понякога Михаил Неделчев нарича такива свои текстове 
литературоведски мемоари. Може и да са такива. Но по-
важното е, че през цялото му писане за литературата на 
НРБ преминава линията на личното, свидетелското и в 
крайна сметка въвлеченото присъствие. Той непрекъснато 
нарушава границата между себе си и обекта на изследване 
– ту го приближава, ту го отдалечава, проверява 
достоверността на аналитичното чрез мемоарното, и 
обратно.
Струва ми се, че това е акт на особен тип морална грижа 
– израз на поемане на отговорност за литературната 
критика до 1989 г., пък и след това, която не е откроила 
и насърчила навреме алтернативните ходове на поети и 
белетристи. Разбира се, Михаил Неделчев е сред малцината, 
над които такъв грях не тежи. (Или, ако все пак тежи, има 
силуета на перо.) Но той като литературен историк се 
стреми да изкупи „греховете“ на литературната критика 
от миналото, като най-после назове недосъградените 
домове и градове на българската литература от епохата 
на НРБ. Техните фундаменти откриваме в понятията 
на Михаил Неделчев: двете литератури и двете култури 
– на юрнатото с идеологически основания време и на 
стоическата нормалност; тримата големи поети 
на късната социалистическа епоха; меката власт на 
моралните авторитети; недоизградената алтернативна 
жанрова система на българската белетристика и т.н.
Без тях няма как да се извърши новия 
литературноисторически градеж. Те са необходими заради 
тяхната евристична мощ, концептуална категоричност 
и професионална честност. Защото – нека го кажем 
отново с думите на Михаил Неделчев: Време е за радикално 
литературноисторическо говорене. 
Винаги е такова време.

Текстът е представен на Юбилейната научна конференция 
в чест на 80-годишнината на проф. Михаил Неделчев в Нов 
български университет на 14 юли 2022 г.

22 Вж. за това: Неделчев, Михаил. „Тихата лирика“ срещу 
идеологизиранато гръмогласие: различни гласове, различни 
аудитории – търсени и намирани – 
В: Неделчев, Михаил. Ефектът на 
раздалечаването..., с. 153–174.
23 Неделчев, Михаил. Памет за Биньо Иванов – 
Пак там, с. 375–376.
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Втората книга...
Четири от книгите на критика са специално посветени 
на Яворов. Присъства поетът и в някои от другите 
книги на Михаил Неделчев. Но голямата му поява е 
именно в „Социални стилове, критически сюжети“. 
Просто с невероятния си творчески и жизнен път, 
Яворов покрива всички теоретични полета на тази и 
на следващите книги, вписва се в много диахронични 
и синхронични литературни сюжети. А и обратното 
също е вярно. В дългата си работа с Яворовите 
текстове и Яворовата литературна личност, Михаил 
Неделчев очертава нови, все по-широки теоретични 
и литературно-исторически кръгове, в които 
сюжетирането става като че ли все по-лесно поради 
растящата изпълненост на самите кръгове. Въпросът, 
който аз си задавам пред осемдесетгодишнината 
на Михаил Неделчев, е следният: ако Яворов е 
литературна личност с всичките си социални стилове 
и високи и ниски езици и жестове, ако кръгът „Мисъл“ 
също е описан като колективна литературна личност, 
събрала в себе четиримата атласи, то тогава 
къде е пространствената (обемната) граница на 
литературния персонализъм? 
В „Социални стилове, критически сюжети“ има 
отделено специално място за един литературен 
критик, Тончо Жечев, по това време жив и здрав, на 
върха на силите си. Статията, макар и писана през 
1979 г., е включена в книгата. Значи е важна за Михаил 
Неделчев. Много пъти ще посяга към творчеството на 
големите критици през годините нашият автор – към 
д-р Кръстев, Вл. Василев, Боян Пенев, Ив. Мешеков. 
Но в „Социални стилове, критически сюжети“ само 
Тончо Жечев има своя самостоятелна част. Според 
мен изборът се дължи на вътрешно усещане на Михаил 
Неделчев за близост с идеите и дори с литературно-
историческата конструкция на критическата мисъл 
на Тончо Жечев. Неслучайно всички важни характерни 
черти на ранната критическа проза на Тончо Жечев са 
валидни и за книгите на Михаил Неделчев. В подкрепа на 
тази теза ще завърша с няколко цитата от „Социални 
стилове, критически сюжети“:

Приближаването до конкретния литературен релеф 
в нито една работа на критика не води към пълзящ 
емпиризъм или неисторично затваряне в рамките на 
една творба…
Той бе сред критиците, които възродиха действително 
процесуалното виждане на художествената реалност.
Сред новите критици той най-последователно свърза 
литературното ни развитие с живота на националните 
идеи;
 Голяма част от критическите му текстове бяха и 
фрагменти от историята на нашата интелигенция; 
Новопоявяващите се литературни факти не го 
изненадваха и при пределната си неочакваност, защото 
се свързваха в съзнанието му с промислени исторически 
редове и естествено ги продължаваха в нови посоки.
Още в тази (първа) книга изпъква една особеност в 
изграждането на статиите, която също ще има свое 
развитие. Става дума за способността на критика да 
„сюжетира“ своите критически работи. Но нека бъдем 
по-конкретни. „Персонажите“ в неговите драматични 
критически сюжети могат да бъдат двама автори, 
две стихосбирки, свързани чрез мотиви поредица от 
стихотворения, но и много често това са различни 
дялове от творчеството на един писател, стоящи един 
срещу друг в идейно-художествено противоречие.
Книгата му има характер едновременно и на 
манифестна изява, и на лична програма, и на 
историческа равносметка.

Това са думи на Михаил Неделчев за Тончо Жечев. Но 
с такава сила се отнасят за самия него, че реших днес 
той да ги чуе за себе си и за книгата си „Социални 
стилове, критически сюжети“, която в моите очи със 
задна дата стои като начало, като манифест и като 
лична програма за предстоящо голямо критическо 
творчество.

Текстът е представен на Юбилейната научна 
конференция в чест на 80-годишнината на проф. Михаил 
Неделчев в Нов български университет на 14 юли 2022 г.

Даскалов!
Пращам ти съвсем сурови материали, писани без ред и даже 
неразбрано. Помъчи се да ги сгрупираш и да направиш хубава 
статия или писмо от Пазарджик. Г-н Георгов, Гиранов и 
Ил. Киселов телеграфират Каравелову, че искат на техни 
разноски да се пренесе и погребе. Ний сме на мнение да се 
открие подписка, но нищо не направихме. Дано Вий сте 
направили нещо в тоя смисъл. От „Мисъл“ пишете 50 л[ева] 
или повече. Гледайте да издадете рано вестника, та преди 
да пристигнем, ако би било утро, да се пръсне.
На жена си не пиша, иди по обяд, та є кажи, каквото е, или є 
дай писмото.
Много здраве и довиждане.
 К. Кр.

Алеко е прекарал с Такева целия вчерашен ден в Пещера 
и вечерта са се връщали за Пазарджик. В с. Радилово, 13-
14 километра от Пазарджик, било надвечер и към 9 часа 
потеглили за града в един пайтон със запалени фенери. 
Километър от селото, край с. Качалово, около девет км. 
от града, е станало убийството. Алеко е седял от лявата 
страна, от която са дошли и гърмежите; изгърмяването е 
станало 20 разкрача далеч от самия пайтон. Изгърмяно било 
моментално, в залп. Алеко, който, както и Такев, дремел, 
тозчаз пада на колените на Такева с думите „убиха ме“ – 
първите му и последни думи. Такев се събужда, навежда се 
над него, извиква „лягайте“ и „карай!“, прегръща го и тъй 
остава – дори до града.
Алеко по всяка вероятност е издъхнал моментално, никакво 
мръдване не е забелязал ни Такев, ни другарят им Хадуш 
Томов. Но когато по едно време другарят се свестил и 
попипал ръцете му, те били вече вкочанени. След 11 ч. през 
нощта пристигат в града и отиват право при прокурора, 
оттам в окр[ъжна] болница, дето е било оставено 
тялото; на другия ден заранта то е било запечатано и 
вратата на стаята затворена. Самият прокурор, заедно 
със следователя, заминал за мястото на убийството и 
за с. Радилово. В минутата, когато пиша това – 8 ч. с. 
[утринта] – ми обаждат, че прокурорът си е дошъл.   
Каквото науча от него, ще гледам още тая вечер да съобщя. 
Досега се знае от други хора само това: през деня е видял 
един четирима на същото място. Пушките, с които е 
било стреляно, са кринки; гилзите са намерени на мястото. 
Научвам още от прокурора, че в трима подозрителни 

Пътят от Павликени до Бяла Черква – както навред 
по широката българска земя – е едно пусто шосе; нито 
едно дръвче. Чак като наближите Бяла Черква ще ви 
се усмихнат няколко зелени и високи дръвчета и ще ви 
примамят в рядката есенна сянка. Излегнати там, ний 
– писателят Иван К.1 и моя милост – се подкрепяме с 
плевненско грозде и гледаме към почернения от сборяни, 
т.е. сборянки – път: връщат се от Павликени. Луди 
за свежест и красота, и двама бързаме да си изкажем 
разочарованието: тоя млад народ няма на лицето си 
ни младост, ни хубост... Но може би за това е виновен 
повече глупавият случай, който не ни даде да видим 
истинско хоро. Зареяни по лозята и захласнати по 
вечерните ефекти на Росица – ний все не сваряхме по 
видело да отидем на хорото; пък и самото хоро не 
беше хоро – както навред сега по тъжната и почернена 
българска земя. Че хоро ли е хорото, когато в него не се 
вижда тъкмо онова, което му дава и смисъл, и хубост, 
онова, което е негово назначение в мъдрия план на един не 
особено мъдро устроен свят... Хоро ли е, дето девойката 
не играе за оногова, когото едничък съществува за нея, 
дето трепетът на душата глъхне в безразлични – сякаш 
само физически стимулирани движения; дето извивът 
на кръшната снага на девойката не се подлавя и повтаря 
от по-кръшната в своята сила и устрем мъжка снага? 
А хорото на белочèрковченки има и друг недостатък, 
за който пак главната, но не единствена вина носи 
общата народна неволя; то е хоро без музика. Напразно 
бай Цанко ни убеждава, че всички кавали биле на фронта: 
ний настояхме, че и в село трябва да има останали 
кавали, поне кавалите на коританите. Така и излезе 
накрай. Днес безжизнено, че нито слънце грее в него, 
нито кавал го съживява, тяхното хоро го пак е запазило 
в обичаите, създадени в онова хубаво време, когато по 
Черна и Кожух планина, на Охридското и Дойранското 
езеро не се чуваха човешки гласове, а кръшни песни... 
Тия хубави и свободни обичаи ни говорят за културни 
нужди и съзнание на прашния селски мегдан, а никога не е 
ставало отвън селото, на една безкрайна зелена поляна. 
Само пет минути далече от нея е Росица, реката с 
най-хубавото име, дето дели Дунавските равни рудини 

1 Писателят Иван К. – вероятно Иван Кирилов (1876-1936), 
сподвижник на Петко Тодоров, сътрудник на сп. „Мисъл“.

За убийството на Алеко

селяни от с. Радилово са намерени пушки, съответств[ащи] 
на намерените гилзи, (а) на тия пушки – следи, че е било 
скоро стреляно с тях. Освен туй, арестувани са неколцина 
съмнителни.
Утре рано – аутопсията; утре и ще го видим; никой от нас 
още не го е видял. От Такев и др[угите], които са го видели, 
знаем само това: на лявата страна, над сърцето, голяма 
дупка (около 2 сант.[иметра]), а пък около нея – колко 
една длан, одрана, обелена кожа; в лицето никакви рани, но 
няколко предни зъби избити. Всеизвестно е, че това е кроено 
за Такева. Заканвания имало отдавна, а вчера една жена от 
махалата казвала „те отиват, ама ще ги пребият“.  
От Пещера са надошли сума хора, искат да го погребат 
там. Дали ще можем тръгна утре, не зная. Трябва да 
направите грандиозно и демонстр[ативно] посрещане.

Непубликувано писмо на д-р Кръстев до Петър 
Н. Даскалов с описание на убийството на Алеко 
Константинов (дописка за „Мисъл“ от 12. V) – Фонд 47 
К (д-р Кр. Кръстев), опис 1, а. е. 238.

[Срв. подобна, но много по-кратка бележка на д-р Кръстев 
за убийството на Алеко – в писмо до Кирил Христов от  
13-ти май от Пазарджик. Вж. Д-р Кр. Кръстев. Съчинения. 
Т. 3. С., 2007: 464.]

При народа. I. В Бяла черква.  
Пътни бележки

от неизброимите дипли и пазви на Балкана, душевната 
тишина от гърченията и конвулсиите на възмогващата 
се към висините душа... Предгорията, които се оглеждат 
в тихите води на Росица – та това са първите трепети 
на Балкана, на тоя символ и рожба на националната душа. 
И как хубаво го е кръстил полянеца тоя първи трепет! 
Усоите го зове той. Една висока поляна, вече цяла 
набраздена от златни лози, в които сега са се укътали, 
като свенлива женска гръд, изумрудени гроздове...
И сега той мечтае един ден да си изплати всичките 
дългове на тоя свят – като че не ги е подплатил със 
своите девет рожби! – и да захвърли и политика, и 
дружбарство, и депутатство, и да стане пак „титйо 
Цанко“ за цяло село, да си построи колибка на самия бряг 
на Осоица и да подеме пак и допее песните на своя живот. 
И негли ще го чуят Пенчо от брега на Лаго ди Комо, 
Петко от [не се чете]2 и Пейо от студените прегръдки на 
неговата Лора. Ще го чуят, че тъй го обичаха и тримата, 
а което те не дочуят, от суетния мълвеж ще им го каже 
високо-високо бъдащият отшелник от Сивите Висини край 
София. Че и той лелее (носи) бляна не само да плати на 
света всичките си дългове, но и да доизживее час по-скоро 
всичките си глупости, не защото му е толкова мило да ги 
живее, а защото иска да покаже всичкото си презрение 
към счупените плочи (скрижалите) със стоте заповеди 
на филистерството и на лицемерието, и на злобата, и на 
душевната нищета – и да се посели като сив вълк – на 
Сивите Висини и да беседва оттам често с белочерковския 
бай Цанко, че той научи от неговата душевна простота 
толкова хубави работи и толкова  житейска мъдрост...
Но пòврага блянове и мечти – за тях още не е дошъл 
часът!... Вървим ний към село, унесени в мечтите си, 
додето покрай нас прелетя г-ца Веса, братовата дъщеря 
на Цанка, яхнала по мъжки на гол кон и извика мъжки: 
„Добър вечер, титйо Цанко, добре дошъл!“. Ний сме вече 
на земята...

Недовършен. Публикува се със съкращения

Непубликуван ръкопис, първа редакция – НА-БАН, 
Фонд 47К (Д-р Кр. Кръстев, оп. 1, а.е. 168).

2 Вероятно Шато д`Екс (Швейцария), където Петко Тодоров 
умира на 14.02.1916. 

Д-р Кръстев и Алеко Константинов 
с приятели на излет на Черни връх, 
август 1894 г.
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1. Скопие, 26.12. 912

В Митрополията. Вече захващам да пиша, ала от дяда 
Дионисия не може да се пише – разправя ту за Щип, ту пък 
за Кочани, дето пак ходил (то било още 30-40 км. нататък 
от Щип), но пò с време и с тукашни доктори, да ги оставим 
да превържат всичките 200 души ранени.
Сърбите са си такива, каквито бяха в Пирот. Само 
страхът от нас и още повече нуждата, която имат от 
нас против Австрия, може да ги накара да не посегнат тъй 
брутално на черквите и училищата, поне по градовете, а 
селата ще хвръкнат още първите месеци, някои дори вече са 
отишли. Днес се каня да напиша един по-обшир[ен] рапорт и 
да ти го пратя, заедно с туй писмо, по човек – Коце Кралев, 
да го препишеш пак и препратиш. Може би той ще иска 
да ти донесе и накупените досега работи – 6 пешкира, 3-4 
престилки и ако успея да зема барем една от църногорските 
ризи. Скъпия пешкир може да дадеш на доктора, ако не ти 
харесва много. 6 лева струва. На всяко нещо съм писал цена, 
престилките са от 2 ½ до 3 лева.
У дома, 14 ч. след обед. Видях, че при дяда Дионисия не може 
да се пише и се оставих. И ей сега научих, че тая вечер 
тръгва един познат на Мац[анов] за София, ще гледам до 
2-2 ½ ч. да напиша каквото мога и да ти го пратя заедно 
със старите 2 писма, които бях оставил на Мацанов да ги 
прати, когато заминавах за Тет[ово] – или не, едното, за 
Яворов, му пратих даже от Тетово.
Та сега да ти кажа, че сърбите не ме пуснаха в Гостивар, 
дето са най-големите им безобразия, дето черквата вече 
е зета, гл[авният] учит[ел] интерниран, 3 учителки по 
вандалски начин дигнати. Претекстът беше най-напред 
формален – не съм зел позволение от върх[овната] команда 
(генералния щаб) в Скопие, а от окр[ъжния] управител, а 
сетне вече стана и съвсем сериозна: агитирал съм против 
сърбите. Аслъ и първата дума на Пая Попович, който е тук 
войник (капрал) беше: „Па не мойте да буните народ, молим 
вас“. Тетовският окръжен управител е нещо като ония 
наши окол[ийски] и окръжни в Радославово и Стамболово 
време, треперат отсега от него. Той устрои и моята 
работа... Вика ме, отидох с арх[иерейския] наместник и 3-4 
гражд[ани], тях почти ги изгони от стаята, аз му се озъбих 
по-силно и съжалявам, че не го направих по-силно, барем 
да ме арестува. Оплаках се на коменданта, полк. Недич, с 
когото станахме и приятели, той ми разреши да остана 
и след[ващия] ден, понед[елник], покани ме и на вечеря за 
Бъдни вечер, но на др[угия] ден работата се усложни и той 
май се уплаши и много лесно се съгласи да си тръгна още 
същия ден, понеделника – когато в 10 ч. преди обед бях при 
него – за да не му причинявам каквато и да е неприятност. 
Наистина, прати офицерин да му каже да ми намери кола и 
да ме остави свободно да пътувам – че ако му се случи най-
малка неприятност, ja ħу нега да уапсим (ще се погрижа за 
това). Но той си замина за Лешачкия манастир – щяхме 
заедно да вървим – а окръжният управител по „благороден 
начин“ ме арестува в управлението додето замина. Оплаках 
се и на ген. Мицича, началник на генералния щаб, но не счете 
за нужно да каже, че той ще поиска наказанието му, макар 
че много любезно приказвахме и е много приветлив и харен 
старец – 50-60-годишен.
Та така, ходих аз... „Към Гостивар и назад“ само, не „До 
Гостивар“... В Битоля и Прилеп като ми стъпи кракът без 
скандал няма да се поместя назад!
Но... но хората, за които го правя, не заслужват това, не 
по мое мнение, а по мнението на Тетовския арх[иерейски] 
наместник. Казано не на мен, сир[еч] може би за моя угода, а 
в рапорта му отпреди 10-15 д[ни] до Владиката. Преписах го 
целия и ще ти го пратя от Вел[ес] или Щип. Ей сега получих 
съобщение от Велес, че там ме чака твоята пратка, у 
Войницини; утре до обяд, когато ти може би ще четеш 
писмото ми, аз ще съм там.
Но аз пак продължавам. Отдавна не бях чувствувал такова 
разочарование, каквото ми причини тоя рапорт, особ[ено] 
пък като знаех, че тия същите хора, с които се събирахме и 
разхождахме, с архиерейския наместник, са служили и като 
шпиони на окръжния управител и са му разправили и всичко 
говорено и много свои измислици! И Скопяни изличвам вече 
от списъка на хората, които за мене съществуват и които 
ме интересуват. По-добра участ заслужват може би само 
4-5-ма отд[елни] граждани, между тях Мацанов, който е и 
гладен, и пак смел, и от никого се не бои, и услужлив. Станах 
причина с 1 шифрована телеграма да получат учителите 
заплатите за 4-те месеца, ускорих пращането на владиците 
във Велес, Битоля и Прилеп – туй ми стига!
                                Цалувам те!
                                      Твой Кръстьо 

2.  От Щип, Нова година (1912–1913)

[В горния ляв ъгъл на писмото e добавено с молив: „Ако не 
получиш друго излож[ение] от владиката, с подпис, прати 
това в синода; нагостете го човека“.]  

Часът е пет веч[ерта], прибрах се за малко в 
Управлението да напиша туй писмо, да го дам на 
четника, че онова, което снощи писах за него, дадох 

Писма на д-р Кръстев до жена му Рада Кръстева

го на Р. Косев и Кърджиев да го изпратят или с наша 
поща от Солун, или с човек от Велес. В него писмо 
написах всичкия си по-пресен материял, за туй ще е 
постно май – само да намеря работа на четника да ви 
поразправи и да го нагостиш.
Настаних се у Бабамови – видях твоята стая и 
разбрах страховете ти: ти си била просто на улицата 
– тъй ниско е и прозорците тъй слаби, че всичко е 
стигало до ушите ти! Писах ти да пратиш твоите 
пътни, не успя да го сториш. А могла си да се сетиш 
да ги пратиш и преди да ти пиша, както трябаше да 
ме смислиш, че у тях си била на гости – малко остана 
да отида у тях без да го зная! Само случайно го научих 
преди да отида! Той е първият интелиг[ентен] човек, 
който виждам тук – и приветлив, жив, енергичен. 
Само жена му малко заспала.
Ето ти един нов и един стар факт, сръбско безобразие 
от най-чиста проба.
7-8 дена след като дошли войските им, в черк[овния] 
двор двама офицери заявяват на кмета Арсо Младенов 
и на Бабамова да предадат всичкото оръжие, което 
имат, инак ще бъдат застреляни. Да ги придобрят, 
зима ги Бабамова на гости, гощава ги, пои ги, но едина 
от тях си продължава все тъй зверски да се отнася 
към него. Оръжието – или ще го убият, ще му запалят 
къщата и какви не други. То бива-бива черкезки нрави, 
ама пък дотолкова чак! И кой знае какво е щяло да 
стане, ако не са се оттеглили на другия ден.
Другото: ей сега додоха двама селени от едно българско 
село, с властите установени от нас, да съобщят, че 
дошли сръбски войници, описали и подкарали стоката 
им, че била турска и се падала тям плячка. Недков 
най-сетне се реши да действува енергично и без 
разрешение, и прaти войници – да видим ще успеят ли 
да ги стигнат и да им отнемат грабежа.
Земи български книги за отвъдния списък – Войницин 
уж иска да му ги доставим, но то ще стане само 
когато доде. Сигурно у дома ще се изтърси. А много 
антип[атичен] човек: нахал, грандоман, простак, 
шоролопчия и пр[очие]. Жена му и особено момичето 
много свесни – то ще върви с Фел[ето] в Гренобъл. За 
януарий говорихме. Но замечат[елен] спекулаторски и 
дипломат[ичен] бистър ум притежава магарето. 
                               Край.
Чилингировото писмо също ми препиши и го прати.
Часа минава 7, отивам си, та след вечеря ако има 
охота ще пиша още. Лека нощ и Топла цалувка!

3.  Щип, 4.1.913.

На българската пощенска станция в Солун изпращам 
туй писмо – да ти телеграф[ирам] ли да додеш? Ти 
бъди готова, че – не се знае!
Мила жено,
Като не може да се прати с поща ник[акво] писмо – 
ще го получиш след 7-8 дена! – аз и не писах нищо тия 
дни. В туй нищо обаче влизат две писма, пратени 
едното с Р. Косев, другото с четника. Сега пиша, че 
утре вероятно тръгва оттук комисия за София – и 
аз тръгвам  утре – ако има кола – с нея искам да ти 
пратя едната чанта с 2 бутилки вино, англ[ийско] 
палто и други дреболии – колкото се събра... Щях 

досега да привърша писмото – часа е 12, ама цял час 
има откак съм станал, че ту при Недков, ту при други 
чиновници за туй за онуй, и две записки писах – сега ще 
пиша до 12 ¾. Та додето стигна.
... Днес шести ден съм тук, но най-малко работа 
свърших. Недков за нищо не ме упъти – за всичко 
почти ми разправи, в общи черти, но повече със 
сърбите се занимавахме, та да не беше арх[иерейския] 
наместн[ик], щях да си остана в невежество за 
града. Само че пък няма време да проконтролирам 
неговите съобщения, поне за сигурност, защото 
изобщо беше много умерен и прецизен, което точно 
не знае, не твърди – но рядко разбира и отговаря 
точно на въпроса, та загубих 2 часа за работа от ½ 
час. Най-сетне зех да губя търпение и да викам, че за 
мен са важни точните обстоят[елства], а не така 
и така! Какво ми разправи наместн[икът], ако ми 
остане време, ще го напиша отделно, като рапорт. 
Много от неговите съобщения потвърди Дир[ектора] 
на Нар[одната] банка, като дошъл тук да прекарва 
медения си месец, и щял да бъде убит веднъж, че 
защитил един нападнат евреин. Без съмнение, и в 
убийствата, и в грабежите има много проста алчност, 
хладна сметка и вагабонтлук. Но има и нещо, което 
за нас не е съвсем понятно, защото не сме преживели, 
което те са преживели и не ни движат и тиранизират 
същ[ите] чувства. Ето например какво ми казват 
учителките – от тях исках да разбера що-годе 
психол[огията] на простия човек и как разсъж[дава] 
той: Един: 90 лири съм издал да отърва сина си – та 
няма ли да грабя сега. Това, че съм зел, не ми плаща ни 
½ от изгубеното и взетото. Друг: 300 лири ми зеха да 
освободят сина ми от затвор! После: турските войски 
като бягали, опленили страшно някои села, изпоклали 
и обезчестили всичко – което в Скопско и особно в 
Тетовско не вършили: гладни и голи лежали по улиците 
в Тет[овско]. Не посягат да земат поне хляб от фурна 
или човек и наместникът свободно ходел между тях. 
Но тук била съвсем друга атмосфера. Стана един, пак 
прекъсвах, та нищо не написах. Сега бързам да напиша 
телеграма до Косева в Солун, с когото се съгласихме да 
отидем заедно в Битоля, нямам пречки – че ако има, да 
остана тук още 2 дена, да довърша, закръгля, а после и 
да отида до Пенчево.
Часът е 12 ¾, прибрах нещата, отделих малката 
„военна плячка“ да ти се прати с колата, която ще 
донесе долни дрехи и други работи за ранени и други 
болни, но след 10-15 дена и на която ти ще дадеш книги 
за тукашното читалище и ще кажеш на Петка (Петко 
Тодоров) да събере и от другаде: от Тоша, Максимова 
и др. Нека се складира всичко у дома, да е готово. Ти 
ще дадеш всички год[ишнини] от „Мисъл“ освен I-III, 
X, XII, XIV и XVII, „Дон Кихот“, I, Логика, Книга за 
българския народ, Филос[офски] размишления и повечко 
от непотребните. Даже може да дaдеш по 2 екз. oт 
Мисъл, да има и за други. Надпиши ги подарък от теб. 
Вещите казах да не пращат до Червения Кръст, а до 
Ораховац, който да назначи Диня за директ[ор] и той 
без тичане да може да ги доставя в която болница се 
яви нужда, и всичките разписки срещу които ги е дал, 
да събере и изпрати тук. 
Утре към 9 ч. тръгвам, тоя път с купе – за 6 лева! 
Дадох за 12, пак двама бяхме. Каквато е скъпотия, как 
намират сметка тия хора! Ама все на готов пазарлък 
отивам, само за Тетово пазарħ Мацанов и хвръкнаха 25 
лева!
Сварих си чай за утре и сега искам преди да легна поне 
да скицирам една дълга телеграма до Людсканова. 
Земат телеграмите ми безплатно, онзи ден с една 
до Плачк[ов] исках разпореждане да се отворят 
училищата, а с друга – до Людсканов и копие до Франгя 
им четох лекция за пощата, дето върви 8 д[ена] от 
София до тук и три пъти в неделята. Досега все са 
ме послушвали, да видя сега. Е, лека нощ, да почна 
телеграмата, че до 2 ч. дано си легна. Туй писмо ще ти 
го пратя навярно от Солун, в понеделник чак, ако не 
срещна някого във Велес да му го дам. Kiss.

Писма на д-р Кръстев до жена му Рада Кръстева 
– 47К, оп. 2, а.е. 23 и 24 (непубликувани в книгата 
Д-р Кр. Кръстев в писмата си. С., 2007. Съст. Р. 
Шивачев).

Публикацията подготви
ПЕТъР ТРЕНДАФИЛОВ

Д-р Кръстев  и Стоян Михайловски 
със съпругите си Рада и Райна
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Г Е О П О Е З И Я

Н О В А  Б ъ Л Г А Р С К А

Роберт Месхи

Роберт Месхи (1973) е 
грузински поет, преводач, 

филолог и журналист. Роден 
в Сухуми, Грузия. В момента 
е преподавател в Сухумския 

държавен университет в 
Тбилиси. Автор на книги 

с поезия за възрастни и за 
деца. 

Кардиограма

По върховете на Кавказ 
минава моята кардиограма.
Няколко извисени пропадания –
Ушба,
Тетнулди,
Мкинварцвери1;
симптоми на миокардна исхемия –
Роки2 и Сакени3.
Елбрус – инфаркт, прекаран преди години.

Аз съм полски Ирис, 
обичам те,
но звукът от твоите стъпки 
ускорява моето сърцебиене.
Не ме изтръгвай, 
нали виждаш, 
че не ставам за стрък 
в твоята ваза.

1 Планински върхове в Грузия. 
2 Роки – 3730-метров двупосочен тунел под Голям Кавказ, част 
от Транскавказката магистрала.
3 Сакени – река и село в Грузия.

Четирдесет и вторият паралел

Ще емигрирам в чужбина
и ще кажа:
Родината ми прилича на гумена риба –
на играчка,
от която са извадили въздуха,
после с тъп нож са изрязали перките,
отделили хрилете
и са я хвърлили на морския бряг,
зинала срещу Северния вятър...

Това е омагьосан кръг, сър – 
четирдесет и вторият паралел...
Примка, сър!
Изтръгваш сърцето си и...
Притискаш!

На моя балкон

Щастлив съм, 
на балкона ми се настаниха чучулиги,
спят през нощта, а през деня чирикат –
о, толкова е просто!
И струва ми се, че съм станал баща на четири деца.
Макар че, ще отлитнат чучулигите, 
нали крила си имат...
Но даже и да нямат, 
децата винаги си тръгват...

*   *   *

Сякаш ни прекръстиха 
самолетите, 
когато почти под прав ъгъл
очертаха небето.

Няма да се върнат до утре 
железните птици!
Ще се пълнят с чужд въздух 
сърцето и гърлото...

Но къде да отидем аз и ти?
Нямаме нито крила,
ни гнезда,
нищо...

*   *   *

Интересно, 
колко ще ти дадат за убийството на двете ти деца
и за любовницата на мъжа ти, 
за лъжата и предателството,
Медея?
Кой казва, че да си дъщеря на царя е привилегия 
и води до безусловно освобождаване?!
Нима не разбираш, 
свободата е наказуема
и няма значение пред кого се изправяш?!
Грешницата 
никой не ще пощади и всички (като един)
ще бъдат изпратени на понтийското дъно.
Ще ти дадат от твоята отрова...
Гърците имат много повече богове отколкото в Айя4, 
те също прекрасно знаят,
как с превързани чужди очи
Темида раздава божие правосъдие,
или колко е неравномерна везната,
когато на двете є плоскости 
лежат равни купчинки мърша...

Превод ПЛАМЕН ДОЙНОВ

4 Айя – митичен град, към който Язон отплава за Златното 
руно, „Археополис“ в древногръцките исторически книги и 
политически център на Колхида (Егрисийското царство) на 
територията на съвременна Грузия.

Дачо Господинов

Дачо Господинов (1968) е 
роден в Разград. Завършил е 

българска филология във ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“. 

Автор на книгите „Понесен 
от светлината“ (2004), 

„Стихобитие“ (2006), „Все 
по-нататък...“ (2013),  

„Аз, Кавалерът на музата” 
(2018). Създател и редактор 

на електронното  
списание E-lit.

Морето в мен

За другите брегът  
отвъд високите вълни  
ще си остане terra incognita. 
И никой,  
приел осанката  
на морски повелител,  
не ще успее  
с тризъбеца си бутафорен 
да разсече 
и покори 
синьо-зеления ми необят...

Моят Хелоуин

Ще приспя навеки вещицата в теб – и само 
с феята ще се целувам...

* * *

Навярно за мнозина
е непонятно,
че най-прекрасен аромат
за мен
излъчват старите книги.

Жаба в банята

Недоумявам
как, от какво 
в банята жаба
се появи.
Да я погаля – протегнах ръка – 
тя като че вдън земята 
   потъна 
      уплашена.

Припламна чувство: „Навярно е 
самовзривена от обич 
некоронована дама, която до днес
никой
   с цвете 
      не е приближил...”  

От заскрежаваща мисъл потръпнах:
„О, ако тя е 
   обсебваща
      всеки наивник 
         кралица,
 може, целувайки нейните устни, 
 с ледена ласка 
   да бъда
      пронизан,
         смразен!”     

...И непонятно за мен си остава 
 ти ли 
       за миг от взаимност  
в жаба 
се прероди...

Село със затихващи функции

Единственото четиво
на останалите още старци 
са некролозите.

Забрава

Забравяйте
без капка угризение. 
Забравяйте, приятели, часа несретен, в който
без корист съм попивал 
гласа ви разтревожен.
Забравяйте, жени любими, че от вас 
се е изтръгвало 
задъхано:„Обичам те!“
Забравяйте –
по пътя нагоре споменът
е само камък 
в раницата...

Разградски фрагмент

Ветровита октомврийска привечер. Небето е синьо, 
синьо... Без птици – отдавна на юг. Листата обагрени 
падат, покриват света. Майстор Манол от паметника 
– с разперени, готови за полет криле...
Пред него – неизменният в невалежно време китарист, 
пеещ предимно Емил-Димитрови песни. Вглъбен в стру-
ящата музика. Далече от дребни конфликти и разпри. 
Далече от технически, хранителни и питейни неволи.
Истински, макар и луд за мнозина.
И от мнозина по-близо до Бога.

Очите на майка ми

Когато майка ми се поболя, тя се надигаше, присядаше 
в леглото до прозореца. Нея днес я няма, прозорецът е 
там. И чистейки прозорците, свалих пердетата, за да 
ги изпера. После поисках да ги сложа в моята стая. Но 
нещо ме жегна. И върнах нейните пердета на прозореца. 
Ще ги дръпвам понякога. За да наднича в своята стая 
отгоре. 
И аз един ден ще надничам оттам.
Защото имам нейните очи.


