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Двама диктатори – два юбилея

Н Е П Р Е М Ъ Л Ч А Н О

Паметник на Георги Димитров в Парка на статуите край 
Будапеща. Автор Йордан Кръчмаров, 1954 г.

Паметник на Владимир Путин като римски император. 
Материал: пластмаса, имитираща бронз. Неизвестен 
скулптор. Частен имот край Санкт Петербург, 2015 г.

Демонтаж на паметника на Георги Димитров 
в Димитровград, 1991 г.

П О Е т и Ч Е Н  Н и К у Л д Е Н  ’ 2 0 2 2

Поетически диалози 
с Николай Кънчев и 
Книга за Федя Филкова
Водещ – Милен Миланов

Слово – проф. Михаил Неделчев на тема
„Посмъртната памет за Поета на Федя Филкова“

С участието на поетите
Албена Тодорова, Амелия Личева, Белослава Димитрова, 
Бистра Величкова, Георги Господинов, Екатерина 
Григорова, Йордан Ефтимов, Мария Калинова, Мая 
Ангелова, Надежда Радулова, Оля Стоянова, Петър 
Чухов, Пламен Антов, Пламен Дойнов, Яница Радева

Представяне на книгата „С ръка на сърцето: Федя 
Филкова“, със специалното участие на доц. д-р Гергина 
Кръстева.

Галерия „Средец“ на Министерството на културата
6 декември 2022 г. (вторник) – 18.00 ч.

140 години Георги Димитров

  Пламен Дойнов: 
Димитровската диктатура 
в литературното поле

  1945/1947: Славим вожда и 
учителя в стих и песен

70 години Владимир Путин

  Владимир Прибиловски:  
Путинославие

 Без култ: Стихове за Путин
  Памет за един от критиците 

на Путин

Столетникът Лотман 
  Христо Трендафилов

Гласовете им чуваме
   Мая Ангелова

Европейски диалози
  Раймонд Детрез –  

Георги Гроздев

Нова проза
  Симона Йованоска
  Стоян Чапразов

до проф. Велислав Минеков,
Министър на културата

до г-н Васил Василев,
директор на Нт „иван Вазов“

изявление
по повод на представянето в Народния театър „Иван Вазов“ 
на пиесата „Великденско вино“ от Константин Илиев

Долуподписаните представители на обществени организации 
и граждани изразяваме опасението си, че пиесата, писана по 
време на всеобщо наложения в продължение на десетилетия 
мит за предателството на поп Кръстю, ще възроди внушения 
срещу научно доказаната невинност на тоя заслужил 
деятел на църква, просвещение и революционна дейност за 
българското национално освобождение. В съвременното 
българско училище тази опасност е преодоляна. 
Призоваваме театър, автор и евентуални рецензенти да 
намират начин да се разграничават от подобни внушения. 
Призоваваме българската общественост и медии да не 
подминават водената от години дискусия за противоречията 
между художествени произведения и историческа истина.

Културно общество „Поп Кръстю“
Председател: Марко Ганчев, поет

Църковно-исторически и архивен институт
при Българската патриаршия
директор: доц. д-р Христо темелски

Фондация „Граждани срещу насилието“
Председател: Васил Колев

Георги Мишев, писател

проф. д-р дочо Боджаков, кинорежисьор

проф. д.н. Пламен дойнов, 
поет, драматург и литературен историк,
Ректор на Нов български университет

димитър Бочев, писател

доц. д-р Михаил иванов
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се езиково 
поведение. В 
центъра на 
вниманието 
ще бъдат 
поставени 
както неговите 
преддебютни и 
дебютни прояви 
– публикации в 
регионалната 
и столичната периодика, във великотърновските 
студентски сборници и алманаси и в първата му книга 
„Хензел и Гретел“ (1994), така и развитието му в 
следващи книги – „Искри от воденичните ми камъни“ 
(1997), „Очи на дете“ (2004), „Филологически поеми“ 
(2005), „Пастирът на мухи“ (2007), „Песен за бащите 
на прехода“ (2010), „Брачни песни“ (2013), „Светогорски 
пътеписи“ (2013) и „Нов сън за щастие“ (2015). Акцент 
ще бъде поставен и върху някои ръкописи на поета, върху 
неговата проза, разпръсната из множество издания 
и социални мрежи в жанровете на пътеписа, есето, 
фрагмента и критическия отзив.

Н О В О

П О К А Н А

О т К Р и т и я т А  Н А  М Л А д и т ЕН О В О

Списание „Християнство 
и култура“ отбелязва 
своята 20-та годишнина с 
извънреден юбилеен брой, 
който се разпространява 
заедно с брой 175. В 
центъра на брой 175/Есен е 
проблемът „Християнство 
и истина“, където 
присъстват текстовете 
на Борис Маринов 
Насъщното богословие на 
Диоклийски митр. Калистос 

(Уеър), на о. Сава Кокудев Дърво Йесеево и на о. Павел 
Флоренски Емпирея и Емпирия. Темата „Християнство 
и съвременност“ е представена със статията на Смилен 
Марков КОВИД-19 и православието: несигурност 
и уязвимост в контекста на Божията икономия, а 
рубриката „Християнство и философия“ включва 
текстовете на Йозеф Бохенски Мисленето и на Георги 
Каприев Божествената същност и природните енергии 
на Бога според Филотей Кокин в неговите две слова 
за Таворската светлина срещу Акинидин. В рубриката 
„Библеистика“ е представена статията на о. Теодор 
Стойчев История, богословие и мисия в Посланията на 
свети апостол Павел, а в „Християнство и история“ 
– втората част от текста на Василиос Сирос Между 
Химера и Харибда, а темата „Християнство и 
изкуство“ е представена с текста на Павел Игнатов Из 
църковномузикалното минало на град Поморие. Броят е 
илюстриран с фотографии на Валерий Пощаров. 

 Юбилейният извънреден 
брой представя четири 
разговора по актуални 
теми от областта 
на християнството и 
културата с участието на 
членове на редакционната 
колегия на списанието и 
изтъкнати интелектуалци. 
В разговора, посветен 
на Кризите и Църквата 
участват Калин Янакиев, 

Георги Каприев, Владимир Градев, Момчил Методиев, 
Смилен Марков, о. Петко Вълов, а темата Християните 
като общност е разисквана в разговор между о. Василий 
Шаган, пастор Даниел Топалски, Ренета Трифонова и о. 
Сава Кокудев. Развитието на Богословското образование 
в България е обсъдено от Клара Тонева, архим. Мелетий 
(Спасов), о. Теодор Стойчев, Мариян Стоядинов и 
Венцислав Каравълчев, а по темата Християнство и 
изкуство разговорят Теодора Димова, Слава Янакиева, 
Димитър Радев, Благой Бойчев, о. Добромир Димитров и 
Георги Арнаудов. Наред с тези разговори, броят включва 
и интервю с румънската поетеса Ана Бландиана под 
заглавие Чувството, че никога не съм оставена сама, е 
моята дефиниция за Бога, есето на Т. С. Елиът Единство 
и различие: секта и култ, размислите на Шарл Пеги Клио, 
или диалог между историята и езическата душа, както и 
текста на Джонатан Дън Превод.

Как Пруст променя 
модерното писане – 100 
години по-късно? Това е 
темата на новия брой 09 
на сп. „Култура“: разговор 
с Юлиан Жилиев за 
„изгубеното време“, есето 
на Марсел Пруст „Смъртта 
на катедралите“, текстове 
от Жил Дельоз и Валтер 
Бенямин. И още: есето 

„Антихрист“ на Йозеф Рот и франкфуртската реч на 
Сергий Жадан; интервюта с Ани Ерно, Дмитрий Глуховски 
и Аманда Стерс. А също и Александър Секулов, Теодор 
Ушев, Красимир Терзиев, Пламен Бейков и Норман Бийкър. 
Разказът в броя е на Михаил Вешим, а фотографиите са на 
Лиляна Караджова.  

С подкрепата на 
Столична община

Когато си играя с котката, 
откъде да знам дали тя не си играе с мен?

Монтен

„Котешка философия: 
котките и смисълът на 
живота“ е последната 
книга от английския 
философ Джон Никълъс 
Грей. Със своето 
заглавие и обем от 
100-тина страници 
книгата може да зададе 
погрешните очаквания 
на читател, незапознат 
с творчеството 
на Грей, например, 
че тя всъщност 
представлява просто 
занимателно есе или 
колекция с любопитни 
факти за котките, 
четиво, с което 
убиваш известно 

време. Но дори и да познаваш творчеството на Грей, 
настоящото заглавие учудва. Някак естествено идват 
на ум сравнения с предишните заглавия на философа, 
най-известните от които са „Черна литургия: 
апокалиптичната религия и смъртта на утопията“, 
„Сламени кучета“ и най-близката по тематика до 
настоящата творба – „Мълчанието на животните: 
върху прогреса и други модерни митове“. „Котешка 
философия“ може и да изглежда като по-неангажиращ 
проект от негова страна, но всъщност тя се занимава 
с проблеми, които винаги са го вълнували: човешкия 
хюбрис, самозаблудите на хуманизма, самосъзнанието 
като надценено качество сред много други. 
Според думите на автора природата на котките и 
това какво можем да научим от тях е темата на тази 
книга.  В рамките на шестте глави на книгата Грей 
сравнява живота на котките и живота на хората, като 
намира последните за прекомерно сигурни в своето 
превъзходство над останалите животни. Философията, 
както религията и науката служат на човека, за да се 
справи с безпокойството от  житейските страдания 
и смъртта (търсейки смисъл в тях), да направят 
едно негостоприемно за живот битие по-комфортно. 
Котките обаче не страдат от подобно безпокойство, 
освен ако не са заплашени или не се намерят в някое 
странно място  и  затова те не биха подходили към 
философията като нещо повече от „забавен клон на 
научната фантастика“, един котешки философ  би се 
занимавал с философия само като вид игра.  
Грей преминава през много философски школи и отделни 
философи, които търсят по свой начин ataraxia 
(безметежност), от епикурейците и Аристотел през 
стоиците, Монтен (който разпознава невъзможността 
на достигането до такова състояние за хората), 
Шопенхауер, Витгенщайн и др. Според Грей най-добре 
се справят Спиноза и таоистите, защото ни учат да 
живеем в хармония с истинската ни природа, те се 
приближават най-много до котките. 

Философите постоянно търсят отговор на въпроса 
„Как трябва да се живее?“. Котките обаче не могат 
да си представят нещо вън от тях като Бог или „най-
голямото добро“ за утилитаристите например да 
диктува техния начин на живот. „Подчиняващи се на 
своята природа, те са доволни от живота, който тя 
им дава.“ Хората в своята незадоволеност от самите 
себе си постоянно търсят да се променят чрез различни 
проекти (пример е трансхуманизмът и търсенето на 
безсмъртието във виртуален облак).
„Котешка философия“ е философска книга,  но в нея 
има и много наративни части. Грей се спира върху 
отношенията на хората и котките, на положителното 
и негативното в тази древна връзка. Например 
безпросветната арогантност на Декарт хвърлящ котки 
от прозорците, за да покаже, че писъците им показват 
тяхната природа на машина и липсата им на съзнание, 
както и често срещаните мъчения на котки по време 
на средновековни карнавали и религиозни фестивали. 
Спира се и на човешките култури, най-древните, 
които са боготворели животните – така наречения 
анимизъм, и отношението към котките в Египет. 
В книгата са поместени и размислите на Грей върху 
някои литературни произведения – през есето на Мери 
Гейтскил „Изгубената котка“, която открива по-силно 
от всякога цената на живота (човешки и животински) 
именно след като губи любимеца си, през анализ на романа 
„Котката“ на  Сидони Габриеле Колет, който показва 
докъде може да стигне любовта между човек и котка. 
Грей ни разказва за силната връзка между някои известни 
философи и писатели и техните котки (Самюел Джонсън 
и Бердяев например). Книгата, движеща се плавно 
между философското и наративното, никога не оставя 
теорията и абстракцията без онагледяване.
На края на „Котешка философия“ Грей ни предоставя 
10 урока, които можем да научим от котките, за да 
живеем живот с по-малко безпокойство. Той самият 
уточнява обаче: „Да живееш като котка означава да 
не искаш нищо повече от настоящия ти живот. Това 
означава да живееш без утешения и това може да е 
повече отколкото може да понесеш“. Ако не можем да го 
понесем, тогава по-добре е да се върнем към религията и 
политиката, достатъчно бързо тези човешки занимания 
ще ни разсеят и ще прогонят чувството на празнота. 
„Котешка философия“ се вписва добре в библиографията 
на Грей, би се вписала добре и сред рафтовете на 
любителите на котки с философски наклонности. 
Накрая обаче читателят може да се запита какво би си 
помислила една котка за книгата на Грей и дали авторът 
є всъщност следва съветите в нейния край. Струва 
ми се, че отговорът ще е по-скоро не, котките надали 
биха потърсили поуки от живота на друго същество за 

справяне със своето екзистенциално 
безпокойствие. Така правят хората.  

АНтОН Н. НиКОЛОВ

John Gray, „Feline Philosophy: Cats and 
the Meaning of Life“, Allen Lane, 2020

Живот без безпокойство, 
или какво можем да научим от котките

Организатори: Катедра „Българска литература“ на 
Вту „Св. св. Кирил и Методий“ и департамент „Нова 
българистика“ на НБу – 9 декември (петък) 2022 г. 
Зала „Европа“, Вту „Св. св. Кирил и Методий“

С участието на проф. д-р Димитър Михайлов, 
проф. д.н. Иван Станков, проф. д.н. Пламен Дойнов, 
проф. Михаил Неделчев, проф. д.н. Николай Димитров, 
Юлиан Жилиев, доц. д.н. Морис Фадел, доц. д-р Гергина 
Кръстева, д-р Александър Христов, д-р Петя Абрашева, 
доц. д-р Димитър Кръстев, проф. д-р Светлана 
Стойчева, Десислава Неделчева, доц. д-р Мира Душкова, 
доц. д-р Мая Ангелова, проф. д.н. Антоанета Алипиева, 
д-р Митко Новков, проф. д.н. Сава Василев, Борислав 
Гърдев, доц. д-р Биляна Курташева, Владимир Шумелов, 
Николай Петков, д-р Нели Кирилова, Мария Панова.

Форумът е посветен на 50-годишнината на Ивайло 
Иванов (1972–2016) – един от най-ярките български 
поети от края на ХХ и началото на ХХІ век. Целта 
на конференцията е да бъдат анализирани неговите 
лирически текстове, да се изследват особеностите 
на цялостното социокултурно присъствие на Ивайло 
Иванов като носител на уникален почерк и открояващо 

Очаквайте националната научна конференция
изборът на поета: 50 години от рождението на Ивайло Иванов
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П Р и П и С К и

Двата монографични труда, съответно „Българският 
производствен роман“ от 2014 г. и „Взривена 
литература. Военни прози, партизански разкази, 
партийни мемоари“ от 2022 г., можем да четем като 
своеобразен диптих. В своята заедност те представят 
Мая Ангелова като един от малцината задълбочени 
познавачи на раждането и утвърждаването на 
социалистическия реализъм в българската литература 
от времето на НРБ. 
Когато затворих новата книга на авторката, си 
дадох сметка, че за да се археологизира, картографира, 
типологизира, сюжетира целият този огромен, трудно 
обозрим масив от често пъти еднакви, шаблонни 
разкази, повести, очерци, пътеписи, репортажи, 
мемоари, романи и романчета, се изисква упорстващ 
изследователски стоицизъм. И в този смисъл още 
по-голяма беше изненадата ми от увлекателния 
наратив, който авторката е постигнала, сглобявайки 
новооткрити архивни единици, властово лансирани през 
десетилетията знайни и незнайни четива, политически 
режисирани колективни еуфории, но и разтърсващи 
персонални драми. От една страна, смъртни присъди, 
въдворявания в лагер, неистови мъчения, от друга, славни 
партизански мигове, героически жертвоприношения, 
екзалтирани партийни заклинания – всички те 
„обгърнати“ от проницателни изследователски 
наблюдения и идейно генеративни критически коментари, 
свързани най-вече с раждането и утвърждаването на 
политестетическата доктрина на социалистическия 
реализъм и подводните му течения. И в това е голямото 
достойнство на книгата. Мая Ангелова наистина успява 
тълкувателски да разкаже, критически да романизира, 
ако мога така да се изразя, целия хаотично разпръснат 
във времето и в пространството партийно-партизански, 
документално-художествен „фонд“. 
Няма как при цялата си алтернативна „пропускливост“ 
от последните две-три десетилетия съвременната 
литературна история да не отпрати в ъгъла, само 
назовавайки я като факт, въпросната „идеологически 
металургична“ книжнина, най-малкото поради откровено 
ниската є художествено-естетическа стойност. Но 
тук идва литературоведски аргументираното голямо 
морално „Но“ на Мая Ангелова: „…но не е достатъчно 
честно отношение към миналото. Защото то е част от 
литературната памет и от формирани „фундаментални“ 
представи, до днес живи в съзнанието на поколения 
българи и разделящи (често антагонистично) 
българското общество“ (с. 12). 
Подложила на веща археологизация 
литературноисторическото време от 9 септември 
1944 г. и най-вече първите години след това – до 
късните десетилетия на НРБ, авторката реконструира 
в изчистен вид политико-митологическия речник 
на конституиращия се еднопартиен режим в 
литературата: „…всенародно въстание, Девети 
септември, класов подвиг, комунистически авангард, 
възторжена съзнателна маса, религията – опиум и 
малоумие, партията – гарант на бъдещето, праведна 
омраза, свещен дълг да се мъсти и т.н.“ (с. 12). Думи-
лозунги, думи-транспаранти, чиято задължителност 
„обезопасява“ от долу до горе мисленето и говоренето на 
„новите“ граждани. 
Чест прави на авторката дълготърпеливостта 
да инвентаризира, прошнурова и подложи на 
литературоведска експертиза стотиците 
художествени, мемоарни, исторически и пр. страници, 
„създадени в дискурсивно единство между партиен 
документ, реч на вожда, съветски художествен образец, 
деавторизиран почерк, дирижирани читателски 
очаквания и критически оценки“ (с. 13). При това Мая 
Ангелова привлича в аналитико-интерпретативен режим 
понятия и концепти, заети от полето на негативната 
антропология, културологията и психологията. И така 
категориално-понятийни терминологични конструкти 
като култура и литература на мазохизма, терорология, 
метродискурс и др. се превръщат в смислотворчески 
ключове за типологизация и класификация на този 
отблъскващ ни днес от нравствено-естетическа гледна 
точка, но и заострящ литературноисторическото 
и антропологическото внимание „сплит“ от военен 
и партизански дискурс, конституиран от и заради 
принципа на партийността. 
Новоизкованият политически език и литературата, 
която говори на него и заради него, не само стреля, а 
разстрелва, не само гори, а опожарява, не само гърми, а 
бомбардира без право на съд и присъда, без каквато и да 
е възможност за изразяване на различни гледни точки, за 
споделяне на съкровено постигнати истини.
Превърнали се в бойно поле, и литературата, и 
историографията на социалистическия реализъм 
отварят фронт срещу „писъка“ на архивите, срещу 
„сирените“ на паметта. Фабрикуваните стратези 
на бъдещата тоталитарна държава са обсебени от 
панически страх спрямо трагическите равносметки, 
изплакани в дневниците и в писмата, спрямо болезнените  
откровения, потулени в спомени и документи. 

Взривената литература: Археология на щетите и поуките
Един от приносите в този труд 
е тъкмо работата с неиздадени, 
конюнктурно разстреляни или 
изчезнали книги, но не безследно, 
тъй като десетилетия 
след това литературната 
археология ги реконструира 
благодарение на откритите 
вътрешни издателски рецензии. 
Изследването на Мая Ангелова 
е посветено на изчезналите 
ръкописи, които не горят. То 
извървява стъпка по стъпка 
мъчителния път на техните 
призрачни сенки, бродещи 
между редакторски кабинети 
и издателски чекмеджета, 
между притъпени чувства 
и пробудили се съвести, 
между безапелационността 
на смъртната присъда и 
трансцендентния живот на 
думите…
„Взривена  литература“ не само 
декодира, а по-скоро демаскира 
опорните конструкти на 
комунистическия режим 
и неговото литературно 
производно – социалистическия 
реализъм. Не само заглавието на монографията, но 
и всяка от частите и главите, които ги съставят, 
представлява художествено-изследователска метафора, 
явяваща се шифър, филтър, през който да бъдат 
прояснени и проблематизирани „координатите“ на 
соцреалистическия наратив в неговите безбройни 
жанрови разроявания, лица и маски, заглавия и „персони“. 
Всъщност литературата, за която Мая Ангелова говори, 
е „взривена“, но и „взривяваща“ както националната 
художествена традиция, така и десетки човешки съдби.
Изложението започва с Девети септември – 
„четвъртъкът и дните след него“. Превърнал се в 
репрезентативната дата ценност, ден-парола за 
партийните идеолози на новата власт, в „без-образна 
иконическа метафора“  (с. 23), според сполучливото 
определение на авторката: „Символният комплекс 
Девети септември се разпростира в огромен корпус от 
творби, спомени и критико-интерпретативни текстове 
в литературата на четири десетилетия, показва 
неограничени възможности на идеологемата да твори 
смисли, които могат да послужат за всичко“  (с. 23). 
Така Девети е ту „обикновен“, ту „страшен“, ту „най-
дългият“ ден. Въпрос на интерпретация, на гледна точка, 
на идеологическа норма, но най-вече на екзистенциална 
безпътица и стремеж за оцеляване на човека, който не 
знае кога и къде се намира.
Нещо, което се налага като характерна черта на 
почерка на авторката е, че уповавайки се на неимоверно 
обемен текстови корпус, на десетки слабо познати 
или напълно непознати заглавия, тя не се поддава на 
импулса да преразказва съдържанията на творбите, 
а поставя акценти, заостря вниманието върху 
подбрани „есенциални“ идейно-тематични, сюжетно-
композиционни ядра, благодарение на които и илюстрира, 
и аргументира тезите си. 
Хубаво е, че в работата на изследователката наред с 
творбите, отрочета на класовата ненавист, са вклинени 
и гласовете на съвестта, на реакцията на злото, на 
духовните водачи на нацията, на нейните пастири като 
митрополит Стефан, като Константин Петканов, 
чиито речи звучат като „устави на свободата“ (с. 44)… 
И в тази посока би било добре в изложението в много по-
голяма степен да се чуват тъкмо тези надигнали се „из 
дълбините“ викове, стонове, тревожни предупреждения 
на различни представители на българската интелигенция, 
чиито граждански реакции и философско-исторически 
прозрения се съизмерват с рефлексиите на фигури на 
световната хуманитарна духовно-религиозна мисъл. 
Втората част на труда се съсредоточава върху 
конструкта „Отечествена война“ и нейното 
пресъздаване в българската белетристика през 1945–46 г. 
Според наблюденията на Мая Ангелова войната се оказва 
благодатната социална почва за ускорено овладяване на 
социалистическия реализъм от българската литература 
особено с откроената в нея фигура на помощник-
командира като „идеален конструкт на положителния 
класов герой“ (с. 62).
„Бързо и яростно“ във военните разкази на 
дебютиралите като леви писатели се налагат 
колективната личност, човекът като биологична 
машина, заповядващият език. Новоизковава се 
милитаристичният дискурс на литературата. 
Приносни са аналитичните литературноисторически, 
социологически, културологични наблюдения, свързани 
с в. „Фронтовак“ като официален орган на Първа 
българска армия. Напълно убедително е уподобяването 
на изданието на „ускорена школа по соцреализъм“ (с. 69), 

около която гравитират автори 
от различен калибър – от Павел 
Вежинов, Валери Петров и Радой 
Ралин до Димитър Чавдаров 
– Челкаш, Стоян Даскалов и 
Рашо Шлосеров например. Там, 
на фронта и във „Фронтовак“ 
се формира и форматира цяло 
едно литературно поколение. 
Това е новата литературна 
смяна, новият соцреалистически 
авангард. 
И в тази посока – съвсем 
на място са разположени 
подчастите „Хуманната“ 
война срещу човечността в 
книгата „Боеве“, „Правдивото 
огледало“ на Вежиновите разкази 
и изкривената физиономия 
на войната в разказите на 
Йордан Вълчев“. Погромът над 
„Боеве“ като атентат срещу 
комунистическата правда е 
сред незаобиколимите „случаи“ 
в литературата от оная епоха. 
И вместо сборникът „Боеве“ да 
бъде вписан като зряло завоевание 
на българския разказ, е културно-
политически остракиран. 

Срещу му се изправят с огнестрелни оръжия редица 
представители на находчиво определената от Мая 
Ангелова „пропагандна рота на литературата“ (с. 101). 
Много от изведените модели, „схеми“, „матрици“ от 
изследователката биха били изключително полезни 
при бъдещо издаване на речниково-енциклопедичен 
справочник, посветен на литературата на НРБ. 
Цялата трета глава „Победата ще ни следва“, поставила 
на фокус партизанската проза, мемоаристиката и 
публицистиката, е приносна с направения поетологичен 
анализ на наратологичната структура „ритуална фабула“, 
оказала се базисна за дузината жанрови разклонения на 
социалистическия реализъм. 
Във време, когато литературната автономия е 
разгромена и литературата се намира в тотална 
зависимост спрямо диктата на държавната политика, 
българските художествени визии съществуват изцяло 
под сянката на императива – заповедта, командата, 
указа. Става дума наистина за ударно производство на 
едни и същи героично-притчови литературни версии на 
събитията, ритуализиращи наратива за партизанските 
борби, „основния символен капитал на комунистическата 
партия“ (с. 126).
В труда си Мая Ангелова стига до съществени социално-
идеологически, културно-политически, а защо не и 
философско-исторически проблеми, съдбовни не само 
за няколко поколения, преживели оная епоха, но и за 
българската памет изобщо, но и предопределили по 
някакъв начин българското настояще.
Изложението на „Взривена литература“ е метафорично-
образно, разказвачески динамично – със своите 
микросюжети, имащи съответните завръзки, 
кулминации, развръзки, често и епилози, главни и 
второстепенни герои, възлови събития и фонови 
контури… Но заедно с това то се характеризира с 
фини поетологични наблюдения, интердисциплинарни 
връзки и аналитични социокултурни съждения, всички те 
изхождащи от позицията за антилитературността на 
изследваната литература.
Настоящата книга е една мащабна, неправена до 
момента реконструкция на текстове и контексти, 
на думи и дела, на гласове и жестове, на дълбоко 
укрити тайнописи и опубличностени почерци, на 
престъпления и изкупления – въобще на имената и 
„лицата“ на безличието от епохата на социалистическия 
реализъм. За да се демаскира един робски и тираничен 
свят, екзалтирал „насилието над човека като висше 
състояние“1, и то проповядван от и във литературата. 
И тъкмо за тази грозяща човешкия дух, свобода и съвест 
литература, за соцреализма като „бомбохранилище“ 
разказва интригуващо и аналитично трудът на Мая 
Ангелова.

АНтОНия ВЕЛКОВА-ГАЙдАРЖиЕВА

Мая Ангелова, „Взривена литература: Военни прози, 
партизански разкази, партийни мемоари“. Поредица 
„Литературата на НРБ: история и теория“ – Книга 
21. Нов български университет, С., 2022

1 Бердяев, Н. За робството и свободата на човека.  
С., 1992, с. 86.
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димитър Михайлов, „В 
класиката. От Христо 
Ботйов до Борис 
Христов“. изд. „дар-
РХ“. Велико търново, 
2022, 344 с.

Един от меродавните ни литературни 
историци е събрал студии и статии, 
пръснати в периодични издания и сборници 
през последните двайсетина години. 
След монолитните си книги за Вазов, 
Михайловски и Яворов сега Михайлов 
сякаш реди мозайка – текстове за 
Ботйов, пак за Вазов и Михайловски, 
но и за Елин Пелин, д-р Кръстев, 
Дебелянов, Ем. Попдимитров, Далчев, 
Разцветников, Мешеков... чак до Димитър 
Данаилов, Иван Динков, Анчо Калоянов 
и Борис Христов. Всичко е един урок 
по професионализъм – вярност към 
първоизточниците, към автентичния 
текст, към многостранното тълкуване в 
социокултерен контекст.

„Обновяване на 
причините: Радой 
Ралин“. Библиотека 
„Присъствие“ – Книга 
7. изд. „Кралица Маб“, 
департамент „Нова 
бъларистика“ на НБу. 
С., 2022, 398 с., 17 лв.

В годината на 100-годишния юбилей на 
Радой Ралин се появява и научен сборник, 
който не само стъпва върху текстовете 
от юбилейната конференция, организирана 
от департамент „Нова българистика“ 
на НБУ на 29 април 2022 г., но и прибавя 
15 текста от т. нар. критически архив 
за големия поет и сатирик. Студии за 
„нюансизма“ и „натурфилософията“ му, 
за военната му лирика, за „технологията“ 
на неговия хумор и за конфликтните 
му срещи с властници и критици 
откриват нови залежи в смисъла на 
Радой-Ралиновото творчество и задават 
следващи хоризонти на изследване и 
разбиране.

Александър Панов, 
„текстът като 
социално действие“. иЦ 
„Боян Пенев“. С., 2022, 
400 с., 20 лв.

Книгата представлява своеобразна 
рекапитулация на търсенията на 
литературния теоретик Александър 
Панов в пресечната зона между 
художествена творба и социокултурни 
употреби. Последовател на рецептивната 
естетика на Карл-Хайнц Щирле, 
българският изследовател определя 
книгата си като „приложно теоретична“, 
т.е. със силен конкретно-исторически 
фокус върху класически и по-нови 
произведения – от възрожденските 
масиви и Ботев до текстове на Елин 
Пелин, Йовков, Вапцаров, Пасков и 
Стратиев. Двете основни полета на 
аналитична работа се разполагат около 
парадигмата на противопоставянето 
„модерно – традиционно“ и в сферата на 
жанрологията. Така повечето отговори на 
въпроса „Какво правят литературните 
творби в миналото и днес?“ си заслужават 
теорията.

В и т Р и Н А

 О т К Р и т и я т А  Н А  М Л А д и т Е

П Р Е М и Е Р А

В началото на 2021 г. една 
от книгите, за които се 
говореше с най-голямо 
очакване беше именно „Ади“ 
– както накратко всички 
започнаха да я наричат. 
Виктория Шуаб е автор на 
множество фентъзи книги, 
но „Невидимият живот на 
Ади Лару“ е първата, в която 
смесва реални исторически 
събития и магия. 
Действието на книгата 
започва през далечната 
1714 г. в малко селце в 
провинцията на Франция, 
където Ади, мечтател и артист, сключва 
сделка за живота и душата си с Люк – 
бог на мрака, по-древен от праха между 
звездите. Сделка, необходима є, за да избяга 
от уреден брак и ограничен живот, който 
душата є на мечтател не би могла да 
понесе. В желанието си да бъде свободна и 
да притежава живота си и правото си на 
любов, Ади губи близките си – никой от 
досегашния є живот не я помни, родители 
и приятелите є я забравят, а хората, с 
които се среща, я забравят в момента, в 
който отместят очи от нея. Това я лишава 
от правото да създава приятелства, да 
разчита на добротата на хората и дори от 
елементарното право да изкарва прехраната 
си. Единственият, в чието съзнание може 
да живее, е Люк – мракът, който є е отнел 
всичко. След почти три века самотно 
съществуване Ади среща момче – Хенри, 
което я вижда, а освен това я и запомня. 
Това, което следва, е история като 
уроборос, в която Ади се промъква през 
времето, отчаяно опитвайки се да окаже 
някакво влияние върху света и хората, 
които среща. Защото, макар да не може да 

С подкрепата на 
Столична община

„Невидимият живот на Ади Лару“ – 
да оставиш следа в свят, който не те помни

остави следа или спомен след 
себе си, тя открива, че може 
да насажда идеи и да се грижи 
за тях, изпълвайки изкуството 
и музиката с ехото на своето 
присъствие. Нейният мрачен 
бог се появява от време на 
време, за да є се подиграва и да 
я предизвиква, но нито едно 
от изпитанията, пред които 
я изправя, не е достатъчно, за 
да я накара да се предаде и да 
се откаже от  безсмъртния 
си живот, а заедно с него и от 
душата си. Всъщност именно 
тази нишка на историята 

е и различното и свежото в книгата – 
знанието, че идеите, които подаваш като 
маслинови клонки на хората, имат силата да 
просъществуват вместо теб, да оставят 
следа в историята, музиката, изкуството. 
Да бъдеш увековечен, без да бъдеш запомнен. 
Книгата определено е романтична, въпреки 
че романтика не е основното в нея. Ади е 
преди всичко влюбена в живота, дори и да 
става дума за леко дисфункционална връзка. 
Стремежът є да разкаже своята история и 
да остави следа е истинската є любов, по-
желана от всяко момче, момиче или дявол. 
Нейните бягства през времето са понякога 
грандиозни, а понякога тежки. Странният 
є живот сам по себе си е романтичен, тъй 
като тя се вплита в човешката история 
и се изплъзва от нея, невидима, но винаги 
присъстваща. 
Линията, която прави книгата 
наистина интересна, е връзката на Ади 
с изкуството. Шуаб по много умел начин 
отделя различните раздели на книгата – 
всеки започва с различно произведение на 
изкуството и описателен текст, който 
би го придружавал, ако произведението се 

продаваше на търг. Посочен е художникът, 
датата, а след това кратка история и 
в тази история виждаме влиянието на 
Ади. Нейните седем характерни лунички, 
кичур тъмна коса – единствените неща, 
останали отпечатани в съзнанието на 
някой художник. Прочетени едно след друго 
описанията на отделните произведения 
могат да бъдат третирани като 
самостоятелен разказ, показващ мимолетни 
отпечатъци в историята, оставени от 
един забравен безсмъртен. Заедно с това 
те създават усещане за неотложност, тъй 
като разбираме копнежа на Ади да бъде 
запомнена по такъв дълбок и всеобхватен 
начин.
За разлика от другите книги на Шуаб в 
„Невидимият живот на Ади Лару“ много 
по-силно се усеща влиянието на поезията, 
защото зад думите се крие определен 
ритъм и мелодия, които карат книгата 
да звучи почти като поезия. Отделните 
периоди от историята са описани в тон с 
хода, в който се е развивало обществото и 
историята – началото на книгата е бавно, 
но постепенно, със забързването на начина 
на живот, темпото на книгата също се 
покачва. 
С живия си език и красиви думи Шуаб успява 
да увлече читателя и да изпълни главната 
цел на Ади – да остави следа у читателите, 
да направи така, че героинята, която 

никой не помни, да бъде 
запомнена. 

АННА-МАРия 
ГЕОРГиЕВА

Виктория Шуаб, 
„Невидимият живот на 
Ади Лару“, изд. „Емас“, 
С., 2021

Книгата на Красимир Делчев 
„Философският роман на Музил „Човекът 
без качества“: критични размишления“ 
не поставя прочита на класическия роман 
на модернизма в услуга на предварително 
зададени тези. В нея литературата не 
служи, за да доказва или илюстрира външни 
на текста идеи и концепции. Целта на 
книгата е единствено прочитът. А 
четенето, особено на такива обемни 
текстове като този на Музил, неизбежно се 
измъква от телеологията, то не завършва, 
не достига доникъде, не опира в нищо. То 
остава единствено „потъване в текста“. 
И книгата на К. Делчев успява да ни направи 
част от опита на това „потъване“.
Названието на текста привилегирова 
философския  елемент в прочита. Ала това 
е илюзорно. Книгата на Делчев обръща 
внимание на историческата ситуация, 
в която възниква произведението, на 
социалните и политическите идеи, с 
които то се свързва. Любопитни са 
изводите, които могат да се направят 
от разсъжденията на автора върху 
политическия контекст. Романът „Човекът 
без качества“ възниква във време, когато 
две тоталитарни идеологии се стремят 
към господство — комунизмът от една 
страна, и фашизмът и нацизмът, от друга. 
Делчев убедително показва как книгата 
съумява да се измъкне от тяхното 
привличане, подобно на главния герой на 
романа Музил – Улрих – който не може да 
се свърже с никаква устойчива характерова 
черта. 
Без да е аполитичен, романът не е нито 
десен, нито ляв, макар че в него се 
преплитат и леви, и десни идеи. Също така 
не може да се каже на чия страна е той в 
типичния за епохата спор за модерността. 
Не е ясно той критика на модерността 
ли е, или обратно – нейна защита, макар 
че и критиците, и защитниците на 
модерността могат да намерят аргументи 

Четейки Музил
в неговите страници. 
Прочитът на К. Делчев успява да 
удържи тази несводимост на романа до 
тесен политически хоризонт. Той не го 
застопорява някъде, не го прави някакъв, не 
го рамкира в концепт или схема, а го оставя 
в собствената му неуточненост.
К. Делчев се занимава не толкова с 
това как е организиран романът и как 
разказва Музил, колкото обръща внимание 
върху персонажната система. Съвсем 
закономерно вниманието на пишещия се 
съсредоточава върху главния герой – Улрих. 
Текстът проследява неговите опити да се 
открои, да осъществи романтическата 
идея за гения. Провалите на тези опити 
произтичат от обстоятелството, че 
значимостта на индивидуалното съзнание 
се оказва проблемна на фона на развитието 
на подчиненото на техницизирания разум 
общество. В конфликта между човека 
и света побеждава светът. Подобно на 
шахматиста, който вече не може да 
надделее над компютъра, човекът не е в 
състояние да се издигне над анонимната, 
подплатена със силата на техниката 
социалност, тя се оказва „по-умна“ от 
него. Достойнство на прочита на К. 
Делчев е, че той не съпровожда тези 
изводи с носталгични етикети като 
„дехуманизация“ и „деперсонализация“, 
защото самият хуманизъм и самата 
идея за персоната съдържат в своята 
история и конституция елементи, които 
затрудняват обявяването им за ценности, 
а и защото преутвърждаването им е 
политически опасно: завръщането към 
„голямата традиция“, към „традиционните 
ценности“ и към великата личност е опора 
на фашизма.
Централен момент в книгата е 
разглеждането на „случая Мосбругер“. 
Прочитът на К. Делчев отбелязва един 
по-трудно забелязван аспект на персонажа – 
това, че той не е „луд“, а е „полулуд“. Оттук 

и разговорът 
за неговите 
престъпления 
става по-сложен. 
Ако „лудият“ 
не се обвързва с 
юридическото 
понятие за вина, 
т.е. за съзнателно 
отношение на 
извършителя към 
извършеното, 
то как стоят 
нещата с „полулудия“? 
Това е само един детайл от богатото 
на контекстуализации описание на 
„случая Мосбругер“. Очаквано е, че най-
значимо ще е мястото на философските 
контекстуализации в книгата. Сред 
философите, на които най-често обръща 
внимание К. Делчев, е Кант. Паралелът 
Кант – Музил е, струва ми се, парадигмален. 
И двамата автори се опитват да удържат 
определени класически и просвещенски 
ценности, показвайки същевременно 
проблематичността на Просвещението. 
Белег за това, че книгата на К. Делчев 
иска да е прочит, а не концептуализиране 
на романа на Музил, е обстоятелството, 
че в нея има зададени, но не разгърнати 
и цялостно представени позиции. Така 
например текстът се обръща към 
интересната тема за Джойс и Музил, 
дори внушава идеята, че Музил в някои 
отношения надвишава Джойс, но не развива 
подробно сравнението. Това всъщност може 
да се тълкува като покана за друг прочит.

МОРиС ФАдЕЛ

Красимир делчев, „Философският 
роман на Музил „Човекът без качества“: 
критични размишления“, изд. „изток-
Запад“, С., 2022 
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Катя Зографова, „Фани 
Попова-Мутафова: 
Житие и страдание“. 
изд. „М-Прес“, 
Севлиево, 2022, 326 с. 

Достойнството на тази книга е в нейната 
пределна документалност. В нея са 
събрани почти всички (авто)биографични, 
мемоарни и архивни текстове от и за 
Фани Попова-Мутафова (1902–1977). 
Авторските текстове на Катя Зографова 
са малко, но това е направено в името 
на това да бъдат чути гласовете на 
документите, автентично представени 
и критично коментирани. Всъщност 
другото заглавие можеше да бъде 
„Архивът Фани Попова-Мутафова“. Още 
повече че почти нищо не е пропуснато, 
премълчано или омаловажено – от 
националсоциалистическите увлечения 
на разказвачката до социалистическия 
тормоз върху личността є. И всичко е 
композирано от литературния историк 
Зографова честно и почтено.

Боряна Владимирова, 
„Въглени и звезди. 
Литературна анкета 
с Едвин Сугарев“. иЦ 
„Боян Пенев“. С., 2022, 
188 с., 14 лв.

Щом поети от поколението на 80-те 
години започват да стават събеседници 
в литературни анкети, значи времето е 
напреднало доста. Почти едновременно с 
анкетата с Ани Илков се появява анкета 
и с Едвин Сугарев – емблематичният 
пръв главен редактор на „Литературен 
вестник“. Налице е ценен самоописателен 
текст, в който въпреки че някои от 
въпросите звучат наивно и дори нелепо, 
Едвин Сугарев умело „не ги чува“, за 
да предложи стройни и проникновени 
отговори. Разбира се, ние няма как да 
се съгласим с версията му за скандала 
около „Литературен вестник“ през 
2016 г., но това е част от дискусионните 
напрежения във всяка жива литература. 
Книгата е задължителна за всеки историк 
на съвременността.

„Страница“,  
кн. 2/2022. тримесечно 
литературно списание. 
изд. Сдружение 
„Литературна къща“ – 
Пловдив. 192 с., 10 лв.

Няма съмнение, че „Страница“ е най-
яркото и видимо българско литературно 
списание днес. Това окончателно се 
прояснява от втората книжка за 
тази година – с богато разнообразие 
във високата представителност на 
съвременната ни литература. Проза – от 
Владимир Зарев, Алек Попов, Надежда 
Радулова, Васил Панайотов. Поезия – от 
Ани Илков, Йордан Ефтимов, Белослава 
Димитрова, Николай Бойков, Габриела 
Манова и др. Критически страници – 
от Татяна Ичевска и Младен Влашки. 
Рецензии, изследвания и прочее... 
Документалистика – от Йвайла 
Александрова... Нашите адмирации за 
съставителите на броя Гергина Кръстева 
и Борис Минков.

Проф. Раймонд детрез: Бих споделил 
някои неща, за които съм мислил по време на 
четеното на книгата ви „Мостове и Делби 
(със Северна Македония). Имаме ли елит?“. 
Дали има елит? Разбира се, има елит, само 
че... Ние не можем да кажем, че няма елит 
понеже този „елит“ не ни харесва. Има ли 
интелигенция? Това също е въпрос. Струва 
ми се, че интелигенцията в България 
като цяло, има много изключения, няма да 
споменавам имена, е доста консервативна. 
Мисля, че това има дълбоки корени във 
византийската цивилизация, православието, 
където традициите са много по-важни от 
иновациите. За един иконописец една икона 
е по-добра колкото повече прилича на по-
стари икони, а не да въвежда някакви си 
нови техники, похвати. Такова впечатление 
имам, че елитите, интелигенцията тук, 
в България, много често имат успех, 
когато се повтаря, което е казано в 
миналото. Специално, когато се отнася до 
патриотизма, родолюбието. Още боравят в 
XХI век с понятия, които са били актуални 
в XIХ век. Какво значи „родолюбие“ днес? 
Не можем да поставим като примери 
хайдути, войводи, дори Ботев. Ботев има 
своята стойност в своето време, но какво 
е направил той, което може да е пример 
за подражаване за един млад човек днес. 
Той се е борил, превзел е кораба „Радецки“, 
той е имал сражения на Врачанския Балкан 
с четата си, но това са неща, които сега 
не се изискват от хората. Спомням си 
една анкета по телевизията, дето питат 
кой е готов да умре за родината си. Това 
също не е актуален въпрос. В момента 
никой не иска някой да умира за родината 
си. Ако си родолюбец днес, ще караш 
колата си внимателно, да не убиваш своя 
род по пътищата, ще даваш кръв, ще се 
ваксинираш. Ако обичаш родината си, няма 
да хвърляш боклуци навсякъде. 

Георги Гроздев: Националните икони, 
както се наричат при нас, ги има 
наистина… В „Записки по българските 
въстания“ Захари Стоянов разсъждава за 
нашите „юнашки геройства“ и за нашите 
„юнашки лъжи“... Съвременната обстановка 
в България не допуска да се говори за 
„юнашките лъжи“, пропускат ги. 

Проф. Раймонд детрез: И Вазов също!

Георги Гроздев: И у Иван Вазов има такива 
размисли и образи – да! В  „Мостове и Делби 
(със Северна Македония) Имаме ли елит?“ 
разказвам буквално за същото, което и вие 
твърдите. Отношението на България към 
Македония в периода 1941–1944 г., докато 
българските войски на цар Борис III са там, 
е било изразено в официална позиция – няма 
македонци, няма македонски език. Има 
строг български закон, който санкционира 
такова самоопределение. После идва друга 
власт в България, тя пък твърди, че има 
македонци и има македонски език, дори 
македонци са открити и в България, а в 
Пиринския край трябвало задължително 
да си сменят имената. В 2021 г. отново 
се реанимира старото твърдение от 
1941 – че нямало македонци и македонски 
език. Това не е само мислене от XIХ век. 
Това е типичното за Балканите фолклорно 
мислене. Нещо повече – медийните мегдани 
в момента се охраняват от „платени 
гавази“ от най-високото място, както би 
казал Захари Стоянов – и никакво друго 
мнение освен фолклорно-официалното 
не може да прехвръкне. На масовата и 
зомбирана публика е тъй драго на сърцето. 
Етнически чистите региони и райони са 
предпочитани, в Хърватия се освободиха 
от всички сърби например. Както Путин 
и неговите сподвижници говорят за 
украинците, че трябвало да си спомнят 
по-добре, че са руснаци, така и у нас 
има официално изказвани и поддържани 
твърдения, че македонците трябва да си 
спомнят по-добре, че са българи.

Проф. Раймонд детрез: Националното 
съзнание има много общо с религията. Има 
национална история, която е сакрализирана. 

Говори се за свeтини, всяко съмнение е 
кощунство. А свeтини и кощунство не са 
научни, а религиозни термини. Както някои 
искат всички да са християни, така други 
мечтаят за чиста нация.

Георги Гроздев: Вие имате изяви в 
различни западни медии, освен в Дойче Веле, 
а в българските медии присъствието ви е 
много скромно, не ви отделят място. Като 
учен и човек, който наблюдава и изучава 
от дълго време Балканите и нашия регион, 
бихте ли споделили още нещо за българските 
и македонските мостове и делби? 

Проф. Раймонд детрез: Аз съм писал 
някъде, че понеже българите смятат, 
че в миналото славяните в Македония 
са били българи, значи и сега също са 
българи. Докато македонците смятат, че 
понеже сега са македонци, винаги са били 
македонци. Вярва се, че от Античността 
или Средновековието, откакто се образува 
народност, което впрочем също е много 
проблематичен термин, хората са се 
стараели да запазват своята идентичност. 
Няма нищо подобно. За които е било по-
удобно да си сменят идентичността, 
те са го направили – сменили са езика си, 
сменили са името. Славяните започнали 
да се наричат българи. Първият пример 
за смяна на идентичността. Какво значи 
национална идентичност? Ние, дето 
живеем в XХI век, имаме много по-общо 
със съвременните китайци например, 
отколкото с нашите предци отпреди 
три века, да речем. Дори поколенията, 
като виждам моите внуци – те са други, 
имат друг начин на мислене, други умения. 
Що се отнася до българо-македонските 
отношения, ясно е, че цялото население 
в Македония се е наричало „българи“, 
каквото и съдържание и емоции да са 
влагали в този етноним. Да вземем цар 
Самуил, той също  се нарича българин, но 
той няма същото съзнание. Какво е било 
това за него да е българин, ние не знаем. 
Какво значи за един човек „аз съм българин“ 
в петнайсети, шестнайсети век? Той нито 
е чел, нито знае кои и какви са българите, 
къде живеят българите, откъде са дошли, 
какво имат общо. Това е интересна тема 
за историците на менталностите. Не 
може да се открие в цялото българско 
писмено наследство преди XIХ век човек, 
който да е дал живота си за народността 
си. За вярата – да, но не за народността. 

Георги Гроздев: Има една подробност, за 
ослепените войници на Самуил плачем само 
ние, българите и македонците. Гърците не 
плачат, нито сърбите.

Проф. Раймонд детрез: Така е. Моето 
мнение по въпроса не се различава толкова 
от мнението на българските историци. Аз 
обаче смятам, че вече от 60-те години на 
XIХ в. има хора, които пишат – ние не сме 
българи, ние сме македонци, а българите, 
за разлика от нас, са татари, Александър 
Македонски е наш. Вече са почнали да си 
измислят някаква отделна идентичност. 

Георги Гроздев: „До де оди Александър 
Македонски, до там оди и македонскиот  
язик!“

Проф. Раймонд детрез: Това е нещо 
фантастично, но това си е национална 
идеология. Защото всяка национална 
идеология е пълна с такива фантастични 
представи. След това се появява Кръсте 
Мисирков, не може да се пренебрегва. 
Това, което  пише, е все пак израз на 
някакви нагласи в обществото. Той после 
твърди, че е българин. Ако беше живял 
пет години повече, може би пак щеше да 
стане македонец. При него всичко е много 
колебливо. Коминтернът използва вече 
съществуващото, те не го измислят. 
Комунистическата партия не е била 
толкова влиятелна нито в България, нито 
в Сърбия, нито в Гърция, та да създадат 
един нов народ. Това те не могат. Има 
хора, които защитават идеята, че има 
македонска нация, че има македонски език 
и така нататък, но това до Втората 
световна война е да кажем любителска 
работа. Всяка нация се създава в държавата. 
Само държавата има средствата – 
училище, полиция, контрол върху културния 
живот и така нататък, за да създаде нация. 
Това става след Втората световна война в 
югославска Македония. Там се създава тази 
македонска нация, но това не значи, че е 
измислена. Има един италиански политик, 
който казва: „Създадохме Италия, сега 
трябва да създадем италианците“. И 
формирането на българската нация става по 
този начин.

Георги Гроздев: Става и за сметка на 
кърваво, насилническо отхвърляне на всичко 
българско, закриване на училища, преследване 
на култура, разстрели… В „Балкани“ 
преди време преиздадохме „Сръбският 
шовинизъм“ на проф. Боян Пенев от 
1915 г.,  публикация непосредствено след 
Балканските войни. Този  антагонизъм е 
много трудно да бъде преодолян и сега... У 
нас официално продължава да се твърди, 
че няма македонски език и македонци, 
в Северна Македония говорят точно 
обратното, също официално.

Проф. Раймонд детрез: Разбира се, че 
съвременният македонски книжовен език 
е създаден въз основа на диалекти, които 
в миналото са се наричали български. 
Това е безспорен факт. Това не значи, че 
македонският език не съществува. Всеки 
книжовен език е политически продукт. 
Както и съвременният книжовен български 
език възниква с раждането на държавата 
след Освобождението въз основа на 
определени диалекти. Когато има държава, 
вече императивно се казва: така и така ще 
се пише и говори. Създава се езикът от един 
езиковед или една комисия от езиковеди и 
после един министър казва – така ще бъде.

Георги Гроздев: Въпросът за мен е какво 
става с българския език и българската 
литература, след като македонският 
език и литература са много по-известни и 
познати на Запад например. Аз се шегувам, 
да не стане така, да се превеждаме на 
македонски, че да разбере светът за нас. 
Този нихилизъм след 1990 г., който унищожи 
българистите, вие по-добре го знаете.

17 септември 2022 г.
София

Мостове и делби
Разговор между белгийския проф. Раймонд детрез и българския писател Георги Гроздев

Раймонд Детрез Георги Гроздев
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Г Л А С О В Е т Е  и М  Ч у В А М Е

Мая Ангелова е доктор по българска литература, 
доцент във Великотърновския университет „Св. 
св. Кирил и Методий“ и хоноруван преподавател 
в Нов български университет. Асоцииран член на 

изследователската програма „Литературата на НРБ 
(1946–1990)“, реализирана от департамент „Нова 
българистика“ на НБу. Автор е на изследването 
„Българският производствен роман“ (2014) и на 

поетическата книга „Морска карта“ (2012). През 
пролетта излезе новото є изследване „Взривена 

литература: Военни прози, партизански разкази, 
партийни мемоари“.

Разговаряме с нея на 20 ноември 2022 г.

2022 година навлезе в своята есен. Как би я оценила сега – 
след пандемия и насред война? и как на този фон според 
теб се държат писателите и литературата?
През последните години се появиха силни книги, които 
подсказват възроден интерес към политическото, 
но войната в Украйна засега ражда само забележими 
публицистични фрагменти и различни видове отрезвяваща 
есеистика в стил „Защо сме такива?“. По-привична 
за писателите е ролята на „благочестиви потомци на 
времето“, а не на „гневни обитатели на пространството“, 
както би се изразил Фуко, въпреки че конфликтите днес са 
териториални. Сигурно в този момент пред клавиатурите 
се трупа критична енергия и тя някой ден ще даде образ на 
смазващия ужас, но жанровете, посягащи към репортажния 
реализъм, са пренебрегвани от качествените български 
писатели... Впрочем страниците, които литературата 
ни посвещава на бомбардировките над София, също могат 
да се преброят лесно. Ако преминем през късната книга на 
Вера Мутафчиева „Бомбите“ и погледнем писаните през 
1945–1946 г. „Над страната няма противникови самолети“ 
на Христо Миндов или „Под бомбите“ на Ячо Кабаивански, 
ще видим, че преживяното в мазетата или в препълнените 
вагони има склонност бързо да се битовизира. Писателите 
са изненадани от рязкото маргинализиране на живота, 
от примитивното смешение на културите, в което 
интелектът губи предимство. Голям литературен разказ 
от този трагичен опит няма да се роди, въпреки появата 
на хуманизъм от висока класа в „Птица над пожарища“ 
на Константин Константинов през 1946 г. Книга, която 
навремето потъва в морето от партизански предания и 
героични разкази за „Отечествената война“.

В късна пролет излезе книгата ти „Взривена 
литература“... Как я полагаш спрямо първата ти 
подобна книга „Българският производствен роман“, 
която издаде преди осем години? 
Книгите могат да се четат като двутомник, с уговорката, 
че втората разглежда по-ранен период. След излизането 
на първата стана обичайно изследователи от близкото 
ми обкръжение да ми благодарят за усилието да прочета 
вместо всички тази скучна идеологическа литература, 
което спестява усилие на общността. Струва ми се, че 
осем години по-късно подложеното на преоценка не е по-
различно.

Как би интерпретирала литературноисторическата 
метафора „взривена литература“?
Кратък код, който отпраща към яростното обругаване 
от страна на дисциплинирани около комунистическата 
партия „нови“ и „преобразени“ писатели на изработеното 
от литературата преди 9 септември 1944 г. Те „хвърлят 
бомбата“, че са мощни конструктори на уж модерна, 
„индустриална“ литература, а като резултат поднасят 
на читателите приказки, легенди или застинали някъде в 
миналото форми на възвишеното.

изказана накратко, една от тезите ти в новата книга 
е, че социалистическият реализъм в литературата на 
НРБ произхожда от „духа“ и „практиките“ на войната. 
Какви са основанията за такова твърдение?
Изчиствайки идеологическите напластявания около 
фактурата на събитията, стана видимо едно от 
началата на официалната литература на НРБ. Малко след 
деветосептемврийските събития значителна част от 
ляво ориентираните млади и не токова млади писатели 
заминават на фронта. Там едни „стрелят по едри въшки“, 
други „раздават графски сервизи на сиромахкините“, 
трети димят като комини в редакцията на „Фронтовак“, 
наречена „Родно пепелище“. Малцина, като Радой Ралин, не 
напускат частите, в които са разпределени и се оказват на 
предните линии на фронта. Всички те обаче са под прякото 

менторство на прикрепени съветски 
инструктори и под засилен надзор на 
политическия командир на Първа българска 
армия. Така военните редакции започват 

да кипят от героизъм, а писателите се учат в крачка да 
оформят класови подвизи от това, което литературната 
традиция осмисля като тежко войнишко всекидневие, 
армейска дисциплина и проява на патриотизъм. Всъщност 
днес аз се опитвам да правя обратното на това – да 
разсейвам идеологическата мъгла.

Какви са най-важните открития в хода на твоята 
издирваческа работа, които дадоха тласък на 
изследването ти?
По правило проявявам еднакво отношение към значително 
и незначително при открояване на съставните на епохата. 
Често вниманието към уж маловажни явления „обидно“ 
оголва тезите и те се оказват очевидни. Примерно 
новооткритата издателска рецензия за повест на Георги 
Марков според мен има равна стойност с тази за романа 
на Йово Камберски, който остава нереализиран като 
писател. И още нещо – творбата от 1951 г. на Георги 
Марков вероятно ще повдигне въпрос за установяване на 
авторство. Само че, както аргументите на отхвърлянето, 
така и аргументите на приемането на това, че 
прохождащият белетрист, станал по-късно ярка емблема на 
писател дисидент, е написал панегирик на комунистическия 
строй, ще обогатят нашето разбиране за българския 
тоталитаризъм.

и още нещо... С какво според теб се промени 
изследователското поле на литературата от периода 
на комунистическия режим през тези осем години?
Преди всичко нараства интересът към наследството 
от периода на НРБ. След първата мащабна програма 
за преосмислянето на българската литература от 
близкото минало, а именно учредения през 2000 г. 
Национален институт „Нова българска литература“, 
чиито „мотори“ бяха Иван Радев, издателство „Слово“ 
и членовете на нашата катедрата във ВТУ, стартираха 
и други дългогодишни изследователски програми. 
Приносните поредици, издавани в рамките на програмата 
„Литературата на Народна република България (1946-
1990)“ на вашия департамент, томовете на ДА „Архиви“, 
поредиците на Института за изследване на близкото 
минало, постепенно проясняват периода в неговите 
институционални и политически зависимости. Надявам 
се, както е тръгнало, скоро да се свърши и голяма част от 
„черната работа“, като например да бъде улеснен достъпът 
на изследователите до каталозите на БАН, защото всички 
знаем колко важна е „техническата“ част от изследването 
на периода. Дигитализирането на каталога на Централния 
държавен архив например вече предоставя безценен 
инструмент не само за откриване на литературни факти, 
а улеснява контекстуално проучванията. Връзки между 
лица и зависимости, иначе костващи месеци издирване, 
могат да те изненадат с един клик върху ключова дума. 
Нали затова са технологиите? И още нещо – нека не се 
уповаваме на красивата фраза, че ръкописите не горят. Те и 
изчезват, и се крият с умисъл или без умисъл – как иначе да 
нарека на практика забранения достъп до служебния архив 
на СБП (за периода между края на 70-те и 80-те години на 
ХХ в.), над който писателският съюз бди като по времето 
на Студената война. Вместо да го предаде в Централния 
държавен архив... В тази връзка имам едно прагматично 
питане. От години работим с редуцирана версия на 
дневниците на Борис Делчев – доказано безценен извор на 

информация за труднодоловими детайли от литературния 
живот. Какви са проблемите да бъдат издадени в пълнота? 
Този и подобни въпроси живо ме интересуват, защото 
именно това показва съществуването на общност, т.е. 
хора, които се обединяват около значими интереси дори без 
специално спечелени проекти... Извънстоличните общности 
в университетските центрове например работят трудно 
дори само заради отдалечеността на архивите, непълните 
библиотечни фондове и затруднения достъп. Оказва се, 
че книги от 40-те и 50-те години са по-недостъпни от 
тулчанския препис на Манасиевата хроника. Получавала съм 
обратни бележки със загадъчни откази дори в Народната 
библиотека, въпреки библиографската наличност на 
определена книга. Подобен хаос съпровожда издирваческите 
дейности на повечето академични труженици, навлезли в 
теми, които не могат да се огледат само чрез иманентен 
анализ на текстовете.

да те върна малко назад. Как възникна 
изследователският ти интерес към литературата на 
НРБ? Едва ли е заради богат личен опит. твърде малко 
си живяла в епохата на късния социализъм... 
Ще се изненадаш, но е лично. При мен работи нещо като 
индуцирана памет, в съчетание с емпатия, която ме кара 
да преживявам живота на другите. В случая – на моите 
родители. Те не са следвоенно поколение, нито част от 
„новите хора“. В годините, които изследвам, е преминала 
тяхната младост. Баща ми през 1944 г. е бил най-обикновен 
19-годишен бранник, поназнайващ френски и немски. Майка 
ми, няколко години по-малка, ученичка в девически колеж, 
с афинитет към рисуване, музика и цветарство, с чичо, 
който е имал книжарница на площад „Славейков“ и с 
обичайна за онова време любов към литературата. Само 
след няколко години тя е трябвало да работи в сладкарница 
и покрай местенето на тежки гюмове с боза абортирала 
първото си дете. Аз съм късно родена тяхна слушателка. 
Имаха си собствен сленг, който с времето се научих да 
разбирам. Вместо „Слава Богу!“ баща ми рецитираше 
„Отче наш“ на френски, с което освен смях, постигаше и 
предимство пред мама, която с изключение на френския, 
беше ненадмината. Израснах с носители на по-различна 
култура. Спомените на майка ми бяха цели романи. Така ми 
се струва, че лично познавам колегата є бай Сава, внук на 
Колю Фичето, който извадил томче на Пенчо Славейков 
от клада за книги в Търново и си изгорил ръката. Или 
приятелката є леля Людмила, съпруга на генерал, осъден на 
смърт от Народния съд, а при връчването на смъртните 
актове единствено тя не получава такъв. Останалите 
вдовици є съскали: „С кого спа, курва такава!“, а тя с години 
нямала ни вест, ни кост от уж живия генерал. Колегите 
на леля Людмила писали молби, не помня до кого, за да 
разрешат на сина Живко да се запише във Военноморското 
училище. И още цяла галерия от подобни съдби, които 
съм слушала като приказки. Разбира се, майка успяваше да 
ги изведе до щастлив край. Така генералът се появяваше 
внезапно след години благодарение на един сензационен 
сюжет, свързан с калъф за цигулка; синът му Живко 
завършваше с пълен отличен Военноморското училище; 
бай Сава, подгонен от глупав милиционер, успяваше да 
осмее преследвача си... Когато след години беше готова 
да ми разкаже истинските истории, аз имах съвсем други 
интереси, четях предимно западни автори, а в Търново 
имахме и „канал“ за разпространение на литература с 
„ограничен достъп“, като т.нар. „служебен бюлетин на 
СБП“. Затова преди няколко години братовчед ми (чийто 
баща и мой чичо беше директор на държавната печатница в 
Търново), като видя с какви четива се занимавам в първата 
си научна книга, за малко да прекрати роднинството ни. 

ти си възпитаник на два университета – първо 
започваш следването си във Великотърновския, а после 
се прехвърляш в Софийския. Защо и как ги съчета? 
Не съм се прехвърлила, а кандидатствах наново. В 
началото на 1995-а сред студентските среди витаеше 
увереност в необратимостта на демократичните 
промени и по най-малък повод организирахме студентки 
протести. В курса ни по българска филология във ВТУ 
имаше над 60 студенти. Лекциите в курса „Литература 
между двете световни войни“ водеше утвърдена 
преподавателка. Същите лекции, но в специалност 
„Български и история“, водеше младата Виолета Русева. 
Постепенно стана така, че аудиторията на Виолета 
Русева едва ни побираше, а тази на по-утвърдената є 
колега запустя. Не сме имали тайни разговори с никого, 
а водехме явни преговори да ни се остави право на избор 
кого да посещаваме и при кого да държим изпит. Аз, Мира 
Душкова, Калин Костадинов и още няколко отцепници 
сновяхме по кабинети на ръководители и преподаватели, 
които уж разговаряха диалогично с нас. Накрая стана така, 
че почти половината ми колеги загубиха студентските 
си права. Беше много неловко, все едно съм подвела 
останалите... Взех си с хиляди мъки студентската 
книжка, а злополучните ми колеги светкавично събраха 
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пари за мен – за билет до София и за студентска такса. 
Така успях да се явя на кандидатстудентски изпит 
в Софийския университет. Приеха ме и ми признаха 
трите години следване и продължих в четвърти курс 
безпроблемно. Част от колегите ми от ВТУ продължиха 
едва на следващата година, други – не. 

Впрочем живеенето „на път“ изглежда доста 
характерно за теб. На човек му се струва, че живееш 
почти едновременно в Русе, Велико търново, София, а 
през по-топлите сезони – в селата Орловец и Варвара... 
Можем ли да те определим като „литературен 
номад“? тормози ли те тази мобилност, или ти дава 
друго жизнено измерение?
Всъщност това са кварталите и покрайнините на моя 
„невидим град“, точно като в любимата ми книга на 
Итало Калвино. Местата, които изброи, са дом на 
близките ми, а в Орловец са погребани родителите ми. 
Затова се имам за домошар, който всеки път се връща при 
своите. 

Все пак си преподавател във Великотърновския 
университет. Какво ти дава той освен че е твое 
„работно място“? известно е, че там има изявена 
общност от българисти.
Радва ме най-вече това, че колегите ми са отдадени 
на изследователската почтеност. В последно време 
Димитър Михайлов посвети много усилия да сверява 
текстове на дисертации или сензационни литературни 
разкрития, защото проблемът с плагиатството и 
проблемът с фалшификациите са двете лица на една и 
съща незаинтересованост към истината, която убива 
не само науката, а и морала. Надявам се след силните 
десетилетия, в които изпъкват фигурите на Иван Радев и 
Анчо Калоянов, емблеми на почтеност към историческата 
истина, да бъде продължен примерът, който ни дават 
израсналите в тяхната школа Елена Налбантова, Виолета 
Русева, Иван Станков, Сава Василев, Димитър Михайлов, 
Николай Димитров, Тодор Моллов и по-младата Антония 
Велкова-Гайдаржиева, чийто литературоведски талант 
я приобщи още в края на 90-те години към общността на 
вече утвърдените преподаватели. Книгите им тежат 
в българската литературна наука, а гражданските им 
позиции са подплатени чрез редица акции. Интересен 
литературноисторически феномен е ранното самиздатско 
студентско списание „НЛО“ от 1978–1979 г., правено 
от Красимир Крумов – Грец, Митко Михайлов, Румяна 
Петрова и др. Тогава те като студенти са привиквани 
на разпити. За това ще можем да говорим повече след 
излизането на някои от текстовете на „НЛО“ в твоята 
поредица „Неиздадените“. Ще посоча още възражението 
през 2009 г. срещу удостояването на Путин със званието 
„почетен доктор“, срещу което освен Иван Станков и 
Димитър Михайлов, се обединяват и преподаватели от 
други катедри (Константин Денев, Димитър Димитров, 
Иван Лазаров, Мария Илиева, Кирил Кабакчиев, Пламен 
Павлов, Светлозар Влайков, Атанас Дерменджиев, Милко 
Палангурски). От своя страна, алманахът „Света гора“, 
с главен редактор Сава Василев, също трупа солидни 
текстове и масиви, свързани с реконструиране на периода 
на близкото минало.

Понеже свързваш в пътуванията си различни градове 
и университети, как ти се вижда съвременната 
литературна общност? Съществува ли тя, или се 
различават само отделни фрагменти от нея?
Лично аз различавам отделни фрагменти… Общност, с 
която асоциирам представите си за съмишленичество 
е тази на департамент „Нова българистика“ на НБУ. 

Вие имате ясен ангажимент към феномените от 
литературата на близкото минало. Нашата катедра 
във ВТУ и вашият департамент осъществихме през 
последните години няколко общи конференции… Да не ти 
ги припомням... Нека само да анонсирам предстоящата 
ни обща проява – конференцията „Изборът на поета: 50 
години от рождението на Ивайло Иванов“, посветена 
на един от най-ярките български поети от края 
на ХХ и началото на ХХІ век... С интерес очаквам 
проявите на Института за изследване на близкото 
минало. Подготвената от тях колективна монография 
„Преподреждането на обществото. Страници от 
социалната история на комунизма в България“ безспорно 
е едно от събитията през тази година. Напоследък съм 
импулсирана от културологичните и антропологически 
проучвания върху периода на комунизма на Петър 
Воденичаров и Милена Ангелова от Югозападен 
университет „Неофит Рилски“. С интерес следя студиите 
на Владимир Станев, чийто богато информативен 
двутомник „Шумът от дебри и балкани“ излезе през тази 
пролет… Да изброявам ли още?

Не знам, така човек остава с усещането за истински 
кипеж в тази област...
Има особен тип неконструирани общности, в които 
хората са със сходни изследователски интереси и според 
конкретния мащаб на проучването често се групират 
в специализирани екипи. В тях се включват учени от 
различни университети и институти. В Русе с репресиите 
от времето на комунизма се занимава историчката 
Веселина Антонова. Музейните работници от екипа 
на Николай Ненов също имат интересни инициативи 
по реконструиране на времето на НРБ. Радвам се, че 
изследването ми върху производствения роман подпомогна 
методологически музейната колегия, ръководена от 
Николай Ненов, при съставянето на книгата „33 албума 
на социализма“, който събира образи на работници и 
колективи в албуми от заводи и предприятия. 

На Русе му отива такава активност...
През последните десетина години пак в Русе се 
сформира общност около каузата да се реабилитира 
името на смазания от комунистическия режим поет 
Веселин Тачев. Няма нужда да ти припомням – нали 
именно това инспирира общото ни съставителство 
на книгата „Самиздат. 1963–1966“, събрало непознати 
стихове на Веселин Тачев, Иван Цанев, Владимир Попов, 
Здравко Кисьов и на още четирима поети, извлечени 
от самиздатската поредица, реализирана от Тачев през 
60-те. Така постепенно около събраните през 2013 г. в 
книгата „Памет за поета“ спомени за Веселин Тачев, 
издадени от сдружение „Брод“ и катедра „Български език 
и литература“ на Русенския университет, започнаха да се 
нареждат едно от друго по-смайващи открития и книги. 
Едно от „чудесата“ на тези години беше и откритата 
от теб в архива на Йордан Трендафилов самиздатска 
книга на Веско Тачев „40 капки черна кръв“. Аз лично я 
мислех за красив призрак, съчинен от скръбта на Иван 
Цанев по трагично прекършения живот на непрежалимия 
приятел. И изведнъж пред нас се откри един от най-
убедителните алтернативни лирици в епохата на НРБ. 
От своя страна, Иван продължи да събира грижливо 
всички писмени следи, които възкресяват творчеството 
на неговия събрат по перо, като състави и издаде „Синята 
сфера“ и „Противостоене“. Да не пропусна и спомените 
на Стойчо Гецов „Отблизо и отдалеч“. Мисля, че освен 
друго, работата около творческото наследство на Веселин 
Тачев е добър пример за създаване на общност, в която с 
идеална цел се включват учени, творци и интелектуалци 

от различни поколения и от 
различни кръгове. 

Нека завършим с въпроси за 
друг жанр. През 90-те години 
на ХХ век, както повечето 
студенти, и ти започваш с 
писане на поезия. По-късно 
издаде стихосбирката 
„Морска карта“ (2012), която 
тогава беше забелязана от 
читатели и критици. докъде 
стигна в поезията?
Стигнах до там, откъдето 
тръгнах през 1994-та. Тогава 
всички около мен пишеха – 
поезия, разкази, есета, отзиви, 
обзори. Във ВТУ имахме и 
неформални семинари, в които 
Митко Кръстев, тогава 
докторант, ни занимаваше 
със структурализъм и други 
пропуснати в официалната 
университетска програма 
модерни и постмодерни теории. 
Николай Петков, днес свещеник 
и познат на читателите 
белетрист, тогава поет и 
посткласически перипатетик, 
сменяше специалност след 

специалност, обявявайки интелектуални дуели на 
престарели преподаватели. Владимир Донев, сега доцент 
по теория на литературата, се открояваше като 
разказвач на истински истории. Гергина Кръстева пишеше 
разкошна поезия и още тогава демонстрираше кураж, 
изразен в трезви литературни преценки. Мира Душкова, 
освен че пишеше с лекотата, с която дишаше, ни вкарваше 
ежедневно в пърформанси, които сякаш нямаха край. 
Поети сред нас бяха още Бонка Петрова, Емилия Авгинова, 
Лилия Лозанова, Сашка Александрова, Пламен Пенев. 
Имаше и един чешит, който посещаваше почти анонимно 
кръжока, мълчеше, а когато дойде неговият ред, прочете 
следното: „Бронзов Георги хвърли / бронзова граната / в 
бронзовото езеро / при рибите от злато“. Повече не се 
появи. В жанра на писмата-хартийки се изявяваше Калин 
Костадинов, който написа първата дипломна работа 
за производствения роман и ме вдъхнови да продължа, 
после се отказа от научни занимания и замина за Англия. 
И въпреки дозата младежки егоцентризъм, всички от 
изброените и всички от неволно пропуснатите имахме 
негласна уговорка, че сред нас се подвизава рядко даровит 
поет – Ивайло Иванов. Неочакваната му кончина през 2016 
г. ни изправи пред реалността да посрещаме днес юбилея 
му с натежали сърца, да събираме сили за научни дискурси и 
да се справим… Не знам дали отговорих на въпроса ти, но 
моята поезия е била начин на присъствие сред тези хора, а 
когато излезе в книга през 2012 г., попаднах в дистопия.

Впрочем „Морска карта“ беше една от последните 
книги, които Малина томова подготви за издаване 
в своето издателство „Стигмати“, месец или два 
преди да си отиде. успяхте ли да работите с нея върху 
ръкописа? 
Не. Ако изключим първото съобщение, което получих 
в деня след единствената ни среща, организирана от 
Юлиан Жилиев. То гласеше, че няма нужда от редакции и 
издаваме книгата. Последваха няколко имейла, свързани 
с художественото оформление. После настъпиха два 
или три месеца, в които кореспонденцията ни прекъсна. 
Период на очакване, който премина в скръб по нейната 
кончина. След няколко месеца не зная как Иван Цанев събра 
сили да организира издаването на „Морска карта“. Така 
от сферата на високата литература направо в сърцето 
ми влезе този деликатен, етичен, силно рефлективен 
човек. Последно потърсих помощта му във връзка със 
заниманията ми със споменните разкази на Добри Жотев, 
малко преди да издам „Взривена литература“, и има за 
какво да съм му благодарна. Както и на Юлиан Жилиев, 
който през 2012 г. ми стана редактор, подреди и насърчи 
стихосбирката.

Върху какви теми работиш в момента? Кога да 
очакваме нови изследвания? А може би нови стихове?
Вероятно си спомняш, че в един разговор за „Взривена 
литература“ ти ми подхвърли, че един от концептите, 
предложени в книгата – за „стоическия реализъм“ – може 
да бъде проверен и в следващи изследвания. В отговор се 
появи студията ми за военните стихове на Радой Ралин, 
включена в юбилейния сборник за него. Но най-важно е 
през следващата година да приключа друг многогодишен 
труд, свързан с издаването на мемоарите на проф. Стефан 
Киров – юрист и интелектуалец от изключително висока 
класа и най-последователният български миротворец 
от първата половина на ХХ век. Сътрудник на „Мисъл“, 
приятел на Алеко Константинов, чичо на Кирил 
Христов, три пъти декан на Юридическия факултет 
на Софийски университет... Той е ректор през бурната 
1907-ма, когато Фердинанд затваря университета. Като 
юрист и демократ Стефан Киров поставя основите на 
гражданското право в България, а като ректор защитава 
автономията на образователната институция, която 
ръководи. При тези битки в най-силни оръжия на Киров 
се превръщат създадените от него сп. „Гражданин“ и 
вестник „Гражданин“. По времето на комунистическа 
България името на Стефан Киров, съосновател и 
идеолог на Радикалдемократическата партия, обяснимо 
е погребано дълбоко под пластове идеологическа сгурия. 
Надявам се издаването на поверените ми от наследниците 
мемоари да „възкреси“ една от най-стойностните фигури 
на интелектуалец от началото на ХХ век, който мисли 
българското общество по модерен начин, а когато се 
наложи, увлича другите и се бори за граждански свободи и 

повече справедливост.

Разговора води ПЛАМЕН дОЙНОВ

С Ивайло Иванов в двора на ВТУ, 25 октомври 2013 г.
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„Проклет да е предателят на отечеството“
Режисьор Оливер Фрлич; драматургия Борут Шепарович, 
Томаж Топоришич; сценография, костюми, избор на музика 
Оливер Фрлич; асистент-режисьор и консултант по 
движение Матиаж Фарич; звуков дизайн Силво Жупанчич
Участват Примош Безяк, Олга Град, Урош Каурин, Борис 
Кос, Урош Мачек, Драга Поточняк, Матей Рецер, Романа 
Шалехар, Дарио Варга, Матия Вастл
Театър „Словенско Младинско“, Любляна, Словения
Спектакълът е показан в „Топлоцентрала“, София, на 22 и 
23 ноември 2022 г.

Преди броени дни един спектакъл съживи темата за 
завърналия се ужас на войната и имаме ли понятие 
въобще, с което можем да назовем политическото 
насилие, което се разгръща пред нас. Представлението на 
хърватско-босненския режисьор Оливер Фрлич „Проклет 
да е предателят на отечеството“ от Младежкия 
театър в Любляна (Slovensko Mladinsko), Словения, 
показан на 22 и 23 ноември в „Топлоцентрала“ София 
като част от събитията на инициативата „Нощ на 
театрите“, избира за свое заглавие един от последните 
стихове на дългогодишния химн на социалистическа 
Югославия „Хей славяни“ (Hej sloveni). Заглавието 
дава код не само към темата, а и към емоционалното 
отключване на мотивите за изследването как 
националните стереотипи проникват в ежедневието 
и формират психологическия профил в малките 
национализми.
Роденият в Босна Фрлич съчетава в личността си всички 
противоречия на живота в бившата социалистическа 
федерация – с леви убеждения, настроен критично 
към съвременния капитализъм, той вижда в някога 
отклонилата се от посоката на съветския социализъм 
и развила собствена идеологическа ниша Югославия 
проява на автентично левичарство. Онази родина, 
която по-скоро е едно въображаемо мултинационално 
тяло, макар и с програмирано братство и единство на 
народите, е била политическият отговор на множество 
нерешими етнически и социални проблеми, наследени от 
кралство Югославия преди Втората световна война. 
Представлението започва с музикален номер, но още от 
първите минути на публиката є е отказано да получи 
традиционни идентификационни опори благодарение 
на акцията на актьора Примож Безяк. Извършването 
на тази трансгресия, а именно – публиката да бъде 
нападната, е на практика цитиране на драматургичния 
подход на Петер Хандке от пиесата „Обругаване 
на публиката“, за да бъде постигнато публично 
самосъзнание, обладано от чувството на срам не само 
заради психологическата катастрофа, в която изначално 
хората са родени (при Хандке), но и в етическата и 
морална непреодолимост на казуса, в който публиката 
е принудена да живее (при Фрлич) – новите общества 
са родени чрез кръв, свободата е равна на смърт и 
унищожение, а програмираното братство и единство 
на народите е пометено от жестоката реалност на 
примитивния етнически национализъм.
Преформативната стратегия на представлението 
се гради на нарочна самореференция на актьорите: 
първоначално те цитират собствените си некролози, 
включително и този на режисьора. Това се извършва 
в едно метонимично пространство, очертано от 
актьорските тела, които се оказват обединяващата 
обстоятелствена връзка между актуалността и 
сцената. После актьорите въвеждат спомените 
къде са се намирали по време на смъртта на Тито 
(1981 г.), създавайки контекстуално-личната рамка на 
представлението. Не трябва да забравяме, че Тито 
умира точно в болницата в Любляна.
С набирането на международна скорост, един директен 
монолог-обръщение към публиката се насочва към 
националния контекст на мястото; в случая той беше 
насочен към българските актуалности. Този цикъл от 
авторефлексии, колективни и лични (само)убийства, 
метафорични и буквални, извършвани пред публиката 
завършва с представянето на конфликта между една от 
актрисите, режисьора и актьорския състав да изпълни 
песента на известния актьор Раде Шербеджия „Няма 
да вървя срещу приятеля си“ (Neću protiv druga svog), 
защото е в дует със Светлана Величкович (Ражнятович), 

известна със сценичния си псевдоним 

Невинни няма

Цеца. Казусът е заплетен, тъй като песента е записана 
преди обвързването на Светлана Величкович с Желко 
Ражнятович – Аркан, сръбския командир на паравоенното 
формирование „Тигри“, а самата песен е записана като 
антивоенна и е представена на концертите за мир в 
Сараево през 1992 г.
Представлението проблематизира и политическото 
насилие, свеждайки го до експлицитно лично ниво чрез 
сцената, в която актьорите директно се обръщат към 
избрани зрители, за да ги приканят към (хомо)сексуален 
акт, прекрачвайки границата на публичното унижение, 
достигайки до хорова картина на езика на омразата, 
който произтича от политическата злоупотреба с 
другостта и различието. Въпреки тежката тема 
актьорският ансамбъл присъства с много черен хумор 
чрез пародирането на действителните събития, 
през травестирането на военните офанзиви в модни 

„Проклет да е предателят на отечеството“, режисьор Оливер 
Фрлич, Театър Словенско Младинско, Любляна, Словения

ревюта със знамето на бившата федерация под 
песента „Югословенка“ на Лепа Брена, както и чрез 
експлицитната телесна оголеност.
Спектакълът на Младежкия театър в Любляна, 
изграден на лични спомени и импровизации, 
демонстрира силата на политическия ангажимент 
в момент, в който българският театър изцяло се 
е отказал от политическото и маскирането му зад 
социалнопсихологически послания, сред актьорския, 
режисьорския и репертоарен конформизъм на 
комерсиализацията, маскирана под буржоазните 
разбирания за добрия вкус. И така ни напомня, 
че театърът е преди всичко вмешателство в 
действителността, тук и сега, засягащо пряко нашата 
гражданска отговорност. И невинни няма.

ПЕтЪР дЕНЧЕВ

Годишната изложба на секция „Сценография“ към СБХ 
под заглавие „Драматургия на пространството“ беше 
открита на 9 ноември в Галерия „Шипка 6“ и ще продължи 
до 29 ноември. Тя представя работи на 30 художници 
– Андрей Хамбарски, Борис Далчев, Бояна Бъчварова, 
Венелин Шурелов, Весела Статкова, Влади Илиев, Елица 
Георгиева, Ива Гикова, Ивайло Николов, Иван Карев, 
Илияна Кънчева, Кети Маринова, Лука Рудза / Опънлаб 
Къмпани, Мариета Голомехова, Марина Райчинова, 
Михаела Добрева, Мира Каланова, Момчил Алексиев, 
Николина Костова-Богданова, Невена Георгиева, Петко 
Танчев, Петър Митев, Петя Боюкова, Ралица Тонева, Рин 
Ямамура, Розина Макавеева, Тита Димова, Ханна Шварц, 
Цвета Богданова, Юлиан Табаков и Юлиана Войкова-
Найман. Експозицията включва постери и елементи 
от реализирани сценографски проекти и емблематични 
артефакти от спектакли, които имат качества и са 
представени като самостоятелни произведения на 
изобразителното изкуство. 

Инсталации, мапинг, деструктуриране, различни 
перформативни форми, видеоефекти и т.н. днес са 
част от изобразителните средства на художника 
сценограф и неизменна част от съвременното 
театрално представление. Кураторите на изложбата 
Петър Митев, Ханна Шварц и Момчил Алексиев са се 
постарали да подберат и да покажат в експозицията 
най-ярките примери от реализираните сценографски 
проекти на българската сцена през последните години, 
които най-изобретателно и креативно работят с 
тези съвременни средства.
В рамките на изложбата бяха организирани и два 
теоретични панела, в които с лекции и презентации 
участваха проф. Камелия Николова, д-р Албена 
Тагарева, д-р Петър Денчев, доц. Венелин Шурелов, 
Владислав Илиев, Момчил Алексиев и италианският 
сценограф и преподавател Лука Рудза. След 
дискусиите сценографът Петя Боюкова, избрана 
за куратор на българското участие в Пражкото 

квадриенале през 2023 
г. (PQ23), представи 
концепцията си за него, 
назована „Късни находки 
от Антропосцена“ (Late 
Antroposcene Findings), 
както и отворена покана за 
изпращане на предложения.
Журито на изложбата с  
председател проф. Васил 
Рокоманов и членове проф. 
Станислав Памукчиев, Долорес 
Дилова и Боряна Вълчанова 
отличи сред многото силни 
участници с три равностойни 
награди сценографите 
Мариета Голомехова, Петя 
Боюкова и Петър Митев.                                                                                                 

ЛВ

„драматургия на пространството“ 
(9–29.11.2022)
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Пламен Дойнов

В персоналисткия режим на тоталитарната НРБ 
личностите на вождовете Георги Димитров и Вълко 
Червенков хвърлят сенките си върху времето, в което 
оглавяват Комунистическата партия и НРБ. Така 
краят на т.нар. „отечественофронтовски режим“, 
трансформиран в комунистически, придобива чертите на 
еднолична Димитровска диктатура, а първата половина 
на тоталитарните 50-те години може да се маркира 
като червенковизъм. Другият водач – Васил Коларов – не 
успява да стане лице на своя епоха. Той практически е 
болен през цялата половин година на своето лидерство и 
до смъртта си на 23 януари 1950 г. не излиза от ролята 
на „съратник“ и „втори човек“ след Г. Димитров, 
министър-председател на болнично легло, оставайки 
междинна персона в историческата поредица от вождове 
между издигнатите в култ Димитров и Червенков. 
Коларов, макар и представителна фигура в семейството 
на комунистическите водачи, остава извън реда на 
едноличните диктатори.
В персоналисткия режим се изработва образът на 
всевиждащия и всеможещия вожд, който се интересува 
от всичко, познава цялата държава в подробности, за да 
може да я управлява с неподлежащи на никакво съмнение 
свръхкомпетенции. Сякаш за него не съществуват дребни 
неща и незначителни детайли. В този модел водачът 
замисля, проектира, направлява и пряко участва във всяко 
усилие и начинание, предназначено да построи и укрепи 
Народната република. 
По повод честванията на 65-годишнината на Г. 
Димитров – 18 юни 1947 г. – неговият съратник и 
временен председател на НРБ Васил Коларов изнася беседа 
(своеобразен инструктаж) пред парламентарната група на 
Комунистическата партия, акцентирайки върху основните 
моменти от биографията на министър-председателя, като 
разкрива и тайната за колосалната работоспособност на 
вече всепризнатия вожд. Определен за „ценен капитал на 
целия български народ“, Димитров поддържа „най-тясна 
връзка с широките народни маси“ и ползва получените 
писма и телеграми като „сигнал отдолу“, после – всичко 
„проверява и взема мерки, за да бъде изправено“. Този 
подход е пряко свързан с произхода и израстването на 
вожда, дошъл откъм „низините на народа“, със сериозни 
пропуски в образованието си, но притежаващ природен дар и 
прогресивен мироглед:

„Той гимназия не е свършил, университет не е свършил, но 
другарят Георги Димитров днес владее науки – и с такова 
владение, с което той може да дава указания, упътвания и 
на много хора, които претендират да стоят по върховете 
на науката. 
Това не значи, че др. Георги Димитров, както който и да 
било друг, владее технически всичките подробни знания 
на всеки отрасъл на науката. Но др. Георги Димитров е 
усвоил лично всичките универсални познания, които са 
необходими, за да може той да си изработи един правилен 
марксистко-ленински мироглед. И Георги Димитров има 
такъв правилен марксистко-ленински мироглед, който го 
поставя на една голяма височина, на човек, който е духовно 
развит силно, който владее височините на умствената 
култура.“1

Според Коларов правилният мироглед може да компенсира 
празнините в образованието и да изкачи носителя си до 
височините на умствената култура. Като се прибавят и 
други качества на вожда – „изключителна любознателност, 
изключително трудолюбие“, „естествена интуиция“, 
която му помага да взема правилни решения, „макар 
положението и да не е още напълно ясно“ – така успехите 
сякаш са гарантирани от „неговата лична способност да 
дава най-правилни решения“. Това позволява на Димитров 
да „мобилизира около себе си колективния ум на всички“, 
които правят предложения, но вождът „безсъмнено внася 
необходимите корекции, допълнения, изменения и по 
такъв начин се получава резултатът на едно колективно 
обмислено решение под ръководството на най-далновидния“. 
„Ето така др. Георги Димитров действува“ – завършва 
Коларов2.
Такива признания и описания на гения на живия вожд 
няма да се превърнат в канонични елементи от неговата 
биография3. Но своевременно очертават представата за 
функционирането на Димитровия персоналистки режим. 
Към лятото на 1947 г., когато опозиционната преса е 
спряна окончателно, а лидерът на земеделската опозиция 
Никола Петков е арестуван и скоро ще бъде осъден на 
смърт, култът към Димитров вече придобива публична 
завършеност. Пред очите и със знанието на вожда се случва 
всичко в НРБ, а той „се вглежда във всяко дело на живота, 
в почина на всяка организация и я напътствува в духа на 

1 Славна 65-годишнина. Извлечение от беседата за 
Георги Димитров, държана от др. Васил Коларов пред 
парламентарната група на БРП (к). – Работническо дело, бр. 
137, 18.06.1947.
2 Пак там.
3 Показателно е, че по-късно публикуваната версия на 
този текст на Коларов е доста променена. В нея липсват 
цитираните признания и описания. Вж. Коларов, Васил. Една 
славна 65-годишнина. – В: Георги Димитров. 65 години от 
рождението му. Дирекция на печата. С., 1947, с. 7–16.

основните исторически задачи на нашия народ“4. Или, както 
апотеозно-космично обрисува историческата картина 
Николай Райнов, вождът „стана слънце, около което се 
задвижиха планетите и планетоидите на ново битие, на 
ново съзнание, на нов живот“5.

*
Литературата е сред секторите, силно осветени 
от вниманието на тоталитарната власт. Затова в 
неписаните правила за функциониране на персоналисткия 
режим пряката връзка между инстанцията на 
комунистическия вожд и хетерономното литературно поле 
не е задължителна, но се подразбира. Литературата е не 
просто свръхважно оръжие на пропагандно-идеологическия 
фронт, но и дискурсивна зона за поместване на целия свят 
– модел за художествено производство на социализъм и 
комунизъм, на реалност в нейното революционно развитие. 
Затова вождът пряко се интересува от това какво става 
в тази зона и дали моделът, който се предлага там, работи 
ефективно, т.е. дали произвежда нови хора и нов свят. 
В НРБ институционалното име на зоната под надзор е 
Съюз на българските писатели (СБП) – организационна 
единица, която често функционира като метонимия 
на НРБ-литературата. Монополният статут на СБП 
улеснява контрола върху него от върховната власт. Още 
повече че в съюза като своеобразен колективен „вътрешен 
агент“ действа партийната организация на комунистите 
при СБП – звено, което укрепва субординацията между 
партията-държава и българските писатели и осигурява 
трансмисионно въздействие върху цялата писателска 
общност.
Важността на литературата като базисна част от 
„надстройката“ – ключов елемент на идеологията и 
пропагандата в НРБ, предопределя активното поведение на 
тоталитарния вожд спрямо нея. Ето защо той символично 
влиза в литературата, застава не просто в позиция 
на външен наставник, а в метапозиция на наблюдаващ 
отвисоко литературното поле разпоредител. Така той е 
едновременно вътре и вън от литературата – официално 
държи дистанция спрямо художественото поле и дори 
понякога публично декларира, че не е специалист и не иска 
да се намесва в литературния живот и в работата на СБП, 
която е самостоятелна организация, подчертавайки, че 
всички въпроси трябва да се решават в дискусия от самите 
писатели, но същевременно периодично припомня принципа 
за партийно ръководство на българската литература, 
осъществявано от ЦК на БКП, а често и лично се 
разпорежда при разрешаването на творчески, редакционни, 
междуличностни спорове и проблеми. 
Както в други силно контролирани сектори, така и в 
литературното поле за вожда няма дребни и незначителни 
казуси. Комуникацията между него и писателската 
общност се реализира интензивно в границите на един общ 
директивен дискурс, който си има своите „жанрове“. Те 
могат да бъдат определени и като комуникационни канали: 
речи на партийни, национални и ведомствени форуми; 
резолюции на вожда върху доклади, молби и писма до него; 
опубличностени или конфиденциални негови писма до СБП, 
до отделни писатели и литератори; беседи и слова при 
колективни срещи; индивидуални наставления при лични 
визити; бележки с мнения и нареждания; наздравици на 
тържествени обеди и вечери; писмени и устни (не)преки 
намеси в творческия акт под формата на поздравления, 
насърчения, съвети и т.н.
Тази „топла връзка“ както с цялата писателска общност, 
така и с отделни писатели изобилства от епизоди 
с творчески, лични и битови драми. Те са скритият 
декор на други тържествени събития, овладени от 
политестетическия дискурс – общосъюзни събрания, 
посветени на отделни програмни речи или просто крилати 
фрази на вожда; статии и доклади от високопоставени 
писатели и литератори, в които се разсъждава върху 
поредното епохално послание, съдържащо се в писмо, 
слово или в абзац от текст на първия/генералния 
секретар; резолюция или друг документ на СБП или на 
неговата партийна организация, откликващи на ново 
напътствие на тоталитарния водач. Това е пропагандна 
врява, структурирана в кампании за популяризация 
и конкретизация на указанията на вожда – серии от 
изяснявания, допълнения и уточнения на иначе синтетично-
общите напътствия на партийния лидер. С тази 
процедура се цели тъкмо „естетизация“ на политическите 
директиви, за да може директивният дискурс да бъде 
„преведен“ в политестетически.

диктаторът като политически инструктор
В такава комуникативна среда особено значение 
придобиват сцепленията между индивидуалния стил на 
отделния вожд и конкретните исторически моменти, 
през които преминава персоналисткият режим. Фигурата 
на Георги Димитров съсредоточава в себе си всички 
специфики на преходното време – от относителен 
отечественофронтовски плурализъм към пролетарска 
диктатура. Още повече че това преходно време е съвсем 
биографично, т.е. съвпада с прехода, който самият 

4 Зарев, Пантелей. Истински хуманист на нашата епоха. – В: 
Пак там, с. 301.
5 Вж. Пак там, с. 311.
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диктатор.

Веднага след преврата от 9 септември 1944 г. за 
авторитета на Георги Димитров като задграничен 
наставник на отечественофронтовска България започва да 
се грижи целият пропаганден апарат на Комунистическата 
партия. Въпреки че до ноември 1945 г. той физически не 
присъства на територията на държавата, неговите писма 
и поздравления от Москва, адресирани до ЦК на БРП (к), до 
НК на ОФ, до младежки, професионални, творчески и други 
организации, до техните конгреси и събори, до вестници, 
военни командири и прочее обществено видими личности, 
реално моделират комуникативната ситуация в страната 
и направляват политическите процеси. Посланията 
му са събрани в книга и произведени в ранг на програма, 
защото „съдържат дълбоко принципиални, навременни 
и направляващи напътствия, практически съвети и 
ръководни начала на цялата наша отечественофронтовска 
общественост“6. Речите му се четат на митинги, 
а после се публикуват в пресата. Портретът му се 
вижда на площади и в учреждения. Димитров присъства 
едновременно и в Москва, и в София. И тъкмо защото 
служи на „две родини и два дълга“, той идеално въплъщава 
принципа, според който процесите „се дирижират от 
тоталитарната личност по една добре овладяна партитура 
за установяване на пълен контрол върху обществото и 
цялостното му преобразуване съобразно реферативния 
модел“ в СССР7.
Дори след завръщането си в България Димитров 
продължително време не заема какъвто и да било 
държавен пост. След изборите от 18 ноември 1945 г. 
чак до следващия ноември той е просто депутат и 
председател на парламентарната група на БРП (к), но 
това не му пречи да диктува дневния ред на страната 
– следва съветите на Сталин, свежда директиви до 
партията си и до Отечествения фронт, присъства 
на някои заседания на правителството, придружава 
министър-председателя Кимон Георгиев (или по-скоро 
министър-председателят придружава Димитров!) при 
посещения и церемонии. Вестниците акцентират именно 
върху изявленията и речите на Димитров, а не толкова 
върху изявите на регентските или правителствените 
лица. Рекламиран довчера предимно като създател на ОФ 
и партизиран учител и вожд на БРП (к), все по-често той 
бива обявяван за „мъдър народен водач“, „кормчия на нова 
отечественофронтовска България“, „общопризнат и любим 
учител и вожд на трудещите се в България“8 и дори за 
„велик вожд на българския народ“9.
След заемането на поста министър-председател на 
22 ноември 1946 г. издигането на Георги Димитров в 
харизматичен тоталитарен водач вече не знае предел. 
Легитимирането му чрез най-силната властова позиция 
в държавата окончателно го превръща в абсолютен 
ментор на Народната република. Такъв става той и за 
организираните български писатели.
Те го обявяват за свой „учител и приятел“ още в 
поздравителния си адрес по случай 63-тия му рожден ден 
през юни 1945 г. и декларират, че „с чувство на дълбока 
благодарност си спомнят“ неговите „мъдри съвети 
към тях“10. Споменът за мъдрите съвети е съвсем свеж. 
Димитров ги дава в първото си писмо до СБП, изпратено 
през май 1945 г. по повод смяната на ръководството в 
6 Вж. книгата и предговора към нея: Георги Димитров до 
отечественофронтовска България. Второ допълнено издание. 
Изд. на БРП (к). С., 1945, с. 3.
7 Знеполски, Ивайло. Българският комунизъм. Социокултурни 
черти и властова траектория. ИИБМ. Сиела. С., 2008, с. 126.
8 Вж. тази формулировка в: ЦК на БРП (к) до др. Георги 
Димитров. – Работническо дело, бр. 133, 18.06.1946.
9 Вж. Слава на великия вожд на българския народ др. 
Георги Димитров. Снощното тържествено чествуване 64-
годишнината на др. Георги Димитров в Дом „Дим. Благоев“. 
Докладът на др. Георги Дамянов. – Работническо дело, бр. 137, 
22.06.1946.
10 Българските писатели до Г. Димитров. – 
Литературен фронт, бр. 34, 23.06.1945.

димитровската диктатура в литературното поле
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димитровската диктатура в... 
организацията на предстоящото общо събрание11. Думите 
на намиращия се все още в Москва комунистически лидер 
почти веднага придобиват статут на „кратка програма 
за развитие на българската литература“12, синтезиращи 
нейния тематичен каталог и персонажна система в 
няколко точки. Главните задачи на литературата са 
няколко: да „развива преданост и любов към народ и 
родина“, да „усилва омразата към фашизма и всички народни 
врагове“, да „очиства българския въздух от миазмите на 
великобългарския шовинизъм и на всяко мракобесие“, да 
„поощрява героични подвизи“ и да „възпитава чувство 
на славянско единство, на международна солидарност и 
вечна дружба с нашия освободител, великия съветски 
народ“. Централните теми на бъдещите произведения 
са следните: „чудесният героизъм на нашите народни 
партизани, партизанки и нелегални другари в борбата с 
фашистите, храброто участие на българската армия в 
окончателния победоносен разгром над фашистка Германия, 
мъжествената работа в тила в подкрепа на фронта и 
народа“. Ключовата роля на критиката се съдържа в 
това „грижливо да чисти българската литературна нива 
от зловредни плевели, да чисти редовете на българските 
писатели от некадърници, бездарници и всякакъв вид 
литературни търгаши“13.
Писмото се подема от СБП като знаме с извезани 
златни букви. Спешно насрочват общо събрание за 28 
май 1945 г., за да го осмислят и откроят чрез доклад, 
изнесен от сътрудника в отдел „Агитация и пропаганда“ 
на ЦК на БРП (к) и все по-утвърждаващ се като рупор 
на соцреалистическата критика Пантелей Зарев14. 
По-нататък през десетилетията изложените само в 
две странички насоки на вожда се мултиплицират и 
конкретизират в десетки пропагандно-разяснителни 
статии. 
Днес вече можем да преценим, че това писмо остава не 
просто първи, но и единствен програмен документ на вожда 
в областта на литературата след Девети. Следващите 
му послания и напътствия се правят някак между другото, 
спорадично и безсистемно, в отделни абзаци и вметнати 
изречения, често ориентирани към нелитературни 
публики, въпреки че в годините на НРБ в традициите 
на култа към Димитров се полагат огромни критико-
издателски усилия той да бъде възвеличен и като крупен 
мислител в областта на литературата, естетиката и 
културата. Точността изисква да отбележим, че между 
1944 и 1949 г. наставническата сянка на диктатора върху 
литературното поле не е толкова плътна. Всъщност 
посланията му по въпросите на литературата са доста 
скромни и като брой, и като обем, а страдат и от сериозни 
съдържателни дефицити. Въпреки опитите да бъдат 
възвеличени и свръхинтерпретирани в проекцията на 
цяла система от възгледи или на стройна идеологическа 
платформа, това са кратки изказвания, малки части от 
речи, поздравителни слова или писма до писатели с общи 
указания и по-скоро пожелания за здраве и за изпълнение на 
някои актуални задачи.
Персоналистският димитровски режим се характеризира 
с пределно прагматично отношение към литературата. 
Коментарите му са посветени изключително на 
конкретни цели в политическата борба (победа на 
парламентарните избори през 1945 и 1946 г.; успех на 
референдума за Народна република през септември 1946 
г.; пропагандна война с опозицията, с нейните автори 
и вестници), а в краткосрочна перспектива развиват 
идеята за приобщаване и постепенно превъзпитание на 
„старата“ некомунистическа интелигенция и установяване 
на монолитна НРБ-култура. Изказванията му следват 
логиката на непосредствената целесъобразност на 
междупартийните битки и налагането на тоталитарен 
режим.
Това личи не само в нападателните абзаци срещу 
опозиционния писател Трифон Кунев в речта на Димитров 
пред пернишките миньори от 2 юни 1946 г.15 и в беседата му 
с писателите комунисти от 30 септември 1946 г., където 
ги насърчава да създадат предизборен „обвинителен акт“ 
срещу опозицията, художествени, емоционални репортажи 
и агитки („шлаггедихте“ – ударни стихотворения)16, но и в 

11 Вж. повече за това: Дойнов, Пламен. Краят на литературната 
автономия: 1946. Нов български университет. С., 2021, с. 34–37.
12 Пак там, с. 37.
13 Вж. вестникарските публикации на писмото: Димитров, 
Георги. Писмо до Съюза на българските писатели. – 
Работническо дело, бр. 202, 15.05.1945; Димитров до 
българските писатели. – Литературен фронт, бр. 29, 20.05.1945.
14 Вж. публикувания разгърнат вариант на доклада: Зарев, 
Пантелей. Героичното в живота и в литературата. – В: Зарев, 
Пантелей. Литературата като познание. Нариздат., С., 1945, с. 
133–152.
15 Вж. Димитров, Георги. Силата на Отечествения фронт е в 
самия народ – реч пред ударниците-рудничари, произнесена в 
Перник на 2 юни 1946 г. – Работническо дело, бр. 121, 4.06.1946.

16 Вж. тези наставления: Из беседа 
с писатели-комунисти. София, 30 
септември 1946 г. – В: Димитров, 
Георги. За литературата, 
изкуството и културата. Съст. 
Екатерина Кабакчиева, Влъчко 
Кунчев. Изд. на БКП. С., 1971, с. 
214–217.

несдържаните войнствени призиви за безмилостно налагане 
на волята на Комунистическата партия при формиране на 
монистична литературна и културна среда в ситуация на 
спечелени избори за Велико народно събрание:

„Трябва желязна идеологическа метла, за да се очисти 
всичко гнило, фашистко, реакционно, мракобесническо, 
което отравя въздуха на нашия културен фронт. Трябва да 
се унищожат всички остатъци от фашистката идеология 
и великобългарския шовинизъм...“17

За Димитров битката и разправата с отявления 
политически противник и проявите на тактичност и 
маневриране при привличане на „неутрални“ и „колебаещи 
се“ интелектуалци попадат сред непосредствените 
задачи на политиката на БРП (к) и на сформираното от 
него правителство през ноември 1946 г. Напътствията 
му в литературното поле изцяло обслужват стремежа за 
осъществяване на тоталитарна революция.
Ето как звучи едно характерно признание на вожда, 
направено пред група английски младежи, включили се в 
българското бригадирско движение. Думите са записани от 
един от охранителите му:

„У нас, казват, имало недоволство. Не може да няма. 
Национализирахме фабриките и едрите предприятия. 
Трябваше. Собствениците са недоволни. [...] Ние трябваше 
да реорганизираме нашата армия, да я направим народна. 
Оказа се, че шест хиляди офицери – поручици, капитани, 
майори, полковници, генерали – са фашисти. Голяма част 
от студентите не са учили или са се учили като врагове на 
работническата класа. Какво трябваше да направи нашата 
народна власт? Трябваше широко да отвори вратите 
на университета и да изгони оттам тези студенти. 
Недоволни са те. Недоволни са техните бащи, недоволни 
са техните майки. Ето недоволни и недоволство. Заедно 
с тях трябваше да изгоним и няколко десетки професори 
от университета като негодни, неспособни или врагове 
на народа. И те са недоволни. Ние сме малка страна, 
а имаме много адвокати. От тази професия лесно се 
печели. Трябваше да лишим от адвокатство стотици 
хора. Те са недоволни от Отечествения фронт, от 
Комунистическата партия, от правителството. Ние 
прекарахме три сушави години. [...] Първата година 
хранихме всички. Тази година решихме да изменим тази 
практика. За да осигурим с повече храна трудещите се 
и учащите се, трябва да лишим от хляб тези, които не 
работят.“18

Коментирайки недоволството срещу режима, Димитров 
всъщност добре описва елементите на класовото 
тоталитарно прочистване на обществената и културната 
среда през 1948 г. Тук старателно са подчертани 
параметрите на психополитиката на терор при селекцията 
на кадри и при моделиране на „нови хора“ за налагането 
на тоталитарни норми в обществото, културата, 
образованието и науката.
Обобщително, в режим на равносметка, звучат последните 
послания на Димитров от 1948/1949 г. Пред конгреса на ОФ 
от 2–3 февруари 1948 г. победоносно обявява:

„Преустройва се литературата с оглед да отразява 
правдиво и художествено нашата нова действителност 
и да служи като важно средство за патриотичното и 
демократичното възпитание на народа, да мобилизира и 
насочва правилно неговия творчески устрем.[...]
...всичко действително талантливо и способно за 
творчество в средата на българската интелигенция 
или активно участвува в строителството на нашата 
Народна република, или съдействува според силите си и 
възможностите си на това строителство. Кой би могъл 
да отрече забележителния факт, че у нас не може да се 
намери нито един действително ценен деятел на науката, 
изкуството и културата, който да стои настрана от 
великото творческо дело на Отечествения фронт!
Кои ценни и талантливи научни и културни дейци 
се намериха в редовете на отречената от народа и 
разгромена реакционна опозиция?“19

Наистина по това време извън ОФ и Комунистическата 
партия погледът на диктатора не забелязва ценни и 
талантливи научни и културни дейци най-малкото защото 
или са убити със или без присъда, или са интернирани далече 
от столицата и големите градове, или лежат в затвори 
и лагери, или са уволнени от работа, а в най-мекия случай 
– изтласкани от публичната среда, в която могат да 
действат или поне да бъдат видими. 
Друга реч на Димитров (всъщност наздравица) по време на 
вечерята, дадена по случай юбилея на актрисата Адриана 
Будевска на 20 февруари 1949 г., окръгля приноса му в 
преобразяването на художественото поле:

17 Димитров, Георги. Важните задачи на народните читалища. 
Беседа с управителния съвет на Върховния читалищен съюз 
на 9 ноември 1946 г. – В: Димитров, Георги. За литературата, 
изкуството и културата. С., 1949..., с. 59.
18 Вж. това признание в мемоарите на един от охраната на Г. 
Димитров: Игнатов, Петър. Сърце за всички. Когато охранявах 
Георги Димитров. Народна младеж. С., 1971, с. 67.
19 Димитров, Георги. Културният подем след 9 септември – В: 
Димитров, Георги. За литературата, изкуството и културата. 
С., 1949..., с. 81–82.

„Има хора у нас, които говорят, че комунистите искат да 
укрепят своята власт, затова се стремят да привлекат 
способни и даровити хора. Дават им известни привилегии, 
отрупват ги с известни почести, само за да ги използуват. 
Няма нищо по-неотговарящо на действителността от 
такива възгледи и твърдения.[...] Др. Кръстю Сарафов 
правилно каза, че никой никога не е направил толкова 
колкото ние сега правим. [...]... това, което правим, е само 
начало. [...] Ще черпим от нашите ограничени средства 
и ресурси, максимално ще използуваме нашите неголеми 
възможности и ще даваме, ще даваме, за да се развият и 
театърът, и операта, и всичко онова, което ще послужи 
за издигане на културата на нашия народ, на нашата 
младеж, като могъщ фактор на построяване на новото, 
социалистическото общество. [...] ние подпомагаме 
хората на изкуството, насърчаваме техните дарования за 
построяването на социализма в нашата страна. [...]
Аз искам да вдигна чаша за истинските даровити, 
способни, желаещи да се учат и квалифицират служители 
на нашето народно изкуство, които се учат от великите 
майстори на великата социалистическа родина.“20

Последното изречение трябва да се чете като указание в 
духа на приключилия само преди два месеца Пети конгрес на 
БКП, на който се приема програмната задача за преминаване 
на цялото общество през практиките на интензивна 
марксистко-ленинска просвета. След няколко седмици 
българският вожд ще отпътува тежко болен за Москва, 
а след около три месеца ще напусне този свят. В края на 
живота си той тегли чертата – писателите и хората на 
изкуството са приобщени в лоното на властта, участват в 
строежа на социализма и вече се включват в режим на по-
целенасочено (пре)възпитание. Същевременно диктаторът 
влиза в ролята на гарант – висш меценат в НРБ, който 
раздава средства и ресурси, т.е. осигурява държавни 
поръчки за художествено производство (вкл. в театъра, 
литературата, изкуството) на лоялните театрали, 
писатели, художници, композитори и пр.
Георги Димитров вероятно си отива удовлетворен 
от стореното в литературния сектор. По време на 
предсмъртната си среща с Димитър Полянов на 28 юни 
1949 г. в санаториума Барвиха край Москва вождът 
говори от болничното легло. Първият пролетарски поет 
свидетелства за едни от последните думи на отиващия си 
Димитров:

„Започва да ми харесва завоят, който се прави от 
българските писатели... Започвате да се сближавате 
с народа. Литературата трябва да се запълни с ново 
съдържание.“21

Четири дни преди да издъхне вождът оценява подобаващо 
соцреалистическия завой на организираните български 
писатели. Това е последната, но и поредната му оценка 
на техен меродавен наставник. Какво всъщност съдържа 
тя?
Макар и далече от специфичните въпроси на 
художествената литература, за която той сам признава 
с престорена скромност през 1935 г. пред съветски 
писатели, че не е специалист22, Димитров демонстрира 
на български терен – вече в качеството си на непогрешим 
и всезнаещ вожд – че чудесно разбира функционалното 
предназначение на литературата. Още повече че в 
рамките на НРБ нещата са се променили. Той не просто е 
станал „специалист“ по художествената литература, но 
и спокойно би могъл да бъде писател. Още повече че става 
автор на книги – нищо, че това са избрани или събрани 
речи, статии, доклади и изказвания23.
Чували са Димитров да казва (по време на последното 
му новогодишно тържество в двореца „Враня“ 
при настъпването на 1949 г.), че ако не бил станал 
общественик, щял да стане писател24, което звучи по-
дръзко от друго негово публично заявление, че ако не 
бил политически деятел, щял да се отдаде на културно-
просветна дейност „с цялата си душа“25.
Несбъднат писател или културно-просветен деец, 

20 Димитров, Георги. За всестранен разцвет на българската 
социалистическа култура. – В: Димитров, Георги. За 
литературата, изкуството и културата. С., 1949..., с. 90–91, 
93–94.
21 Полянов, Димитър. Последната ми среща с Георги Димитров 
– В: Той не умира. Българските писатели за смъртта на Георги 
Димитров. Под ред. на Секретариата на СБП. Български 
писател. С., 1950, с. 407.
22 Вж. речта му в Дома на съветските писатели: Димитров, 
Георги. Революционната литература – на борба против 
фашизма! Москва, 28 февруари 1935 г. – В: Димитров, Георги. За 
литературата, изкуството и културата. С., 1971, с. 120.
23 Вж. например книгата: Димитров, Георги. Речи, доклади и 
статии в три тома. Том III (1942–1947). Изд. на БРП (к). С., 
1947. Всъщност първите два тома така и не виждат бял свят. 
Този трети том е „единствената книга със събрани съчинения 
на Димитров, издадена приживе с негово лично участие“ – вж. 
това свидетелство в: Ганчовски, Неделчо. Дните на Димитров 
каквито ги видях и записах. Том първи. Партиздат. С., 1975, с. 
482–483.
24 Вж. това свидетелство в: Игнатов, Петър. Цит. съч., с. 27.
25 Вж. това заявление в: Димитров, Георги. Важните задачи 
на народните читалища. Беседа с управителния съвет на 
Върховния читалищен съюз на 9 ноември 1946 г. – В: Георги 
Димитров за литературата, изкуството и културата. С., 
1949..., с. 59.
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вождът си въобразява тези роли в перспективата на 
съвсем различна, партийно-политическа прагматика. В 
неговото класово-партийно съзнание на тоталитарен 
водач авторът на художествени текстове е длъжен 
да остави настрана собствените си идеи и творчески 
намерения, за да участва пряко в литературното 
обслужване на партийно-държавната политика. Както 
съветва писателите комунисти в беседата си от 1946 г.:

„Истинските творци и в областта на поезията и на 
художествената литература не разчитат само на 
вдъхновението. Те работят из ден в ден, с месеци, за да 
дадат нещо ценно. [...]
Главата може да боли, настроение може да няма, но 
щом има нужда – трябва да се работи. А писателите 
не са така, поетите още по-малко. Като имате 
предвид това, трябва да вземете особени мерки, щото 
в тоя период на избирателната кампания да проявите 
повече упоритост, а после, когато мине кампанията за 
велико народно събрание, можете за един-два месеца да 
отидете на спокойствие и да мислите повече.“26

Тук мисленето на спокойствие (можем да кажем още 
съзерцанието или вдъхновението) функционира като 
метонимия на автономията на творческата личност. 
Да проявят повече упоритост, означава писателите да 
се включат изцяло в литературното производство на 
идеологическа реалност. 
Всъщност Димитров по-скоро възприема писателството 
откъм неговата функционална характеристика на 
създаване на печатно слово, което влияе на читателите, 
на масите. Сам бил в младостта си печатар, той 
експонира литературата в пространство, където се 
разгръща предимно производство на печатни текстове, 
затова рядко прави разлика между творческия труд над 
писаното слово и словослагателския труд на печатарския 
работник. Печатането и писането на литература са 
ценностно изравнени. Неслучайно именно пред конгреса 
на печатарските работници и на производителите на 
хартия през май 1947 г. той апелира:

„Трябва да произвеждаме повече хартия, да създадем 
по-висока печатарска техника, защото са необходими 
вестници, книги, литература за разясняване на самия 
план, за мобилизиране на народните сили, за тяхното 
правилно ориентиране. Необходима е литература, която 
постоянно да издига нашата народна култура на по-
висока степен. [...]
Необходимо ни е печатно слово като мощно оръжие за 
все по-здраво обединяване на народните сили против 
вътрешните и външните врагове.“27

За Димитров писателството е производственичество. 
Литературата е продукция от хартиени наличности, 
агитиращи, убеждаващи и променящи света и хората по 
указанията на партийното и държавното ръководство – 
в постоянна класова битка с врага.
Към края на 40-те години оценката за соцреалистическия 
завой на българската литература е точна, макар и 
твърде общо формулирана. За повече думи Димитров 
няма шанс. Лимитираното му житейско време и 
ограничените му сили блокират неговото по-въвлечено 
и конкретно участие в направляването на българската 
литература. Проблемите със здравето и с прекалената 
употреба на алкохол допълнително съкращават и без 
това редките му намеси и напътствия в литературното 
поле. Диабет, бъбречни и сърдечно-съдови проблеми, 
подуване на краката, събиране на вода в корема, 
възпаление на пикочния мехур, цироза на черния дроб28 
– болестите връхлитат вожда една след друга. Към 
тях се прибавя слабостта му към спиртните напитки, 
за която някои историци твърдят, че е „всеизвестна 
обществено-държавна тайна“29. Болнавият и пиещият 
Георги Димитров просто няма време да бъде пълноценен 
„учител“ на писателите.
До смъртта си или дори още по-рано – до сериозното 
си разболяване през лятото на 1947 г. – в директивите 
си към литературата вождът остава в периметъра на 
непосредствената голяма задача пред Комунистическата 
партия: да бъде ликвидирана политическата опозиция 
и съпътстващата я опозиционна и алтернативна 
публичност. В края на 40-те тоталитарната 
революция е почти напълно осъществена. Точно тогава 
над литературното поле се надвесва сянката на нов 
диктатор – Вълко Червенков. Но това е друг епизод от 
същия сериал.

26 Димитров, Георги. Из беседа с писатели-комунисти. София, 
30 септември 1946 г. – В: Димитров, Георги. За литературата, 
изкуството и културата. С., 1971, с. 216–218.
27 Димитров, Георги. Из речта пред конгреса на печатарските 
работници и работниците по производство на хартия, София, 
18 май 1947 г. – В: Димитров, Георги. За литературата, 
изкуството и културата. С., 1971, с. 251.
28 Вж. за болестите на Г. Димитров, проявили се особено остро 
след лятото на 1947 г.: Ганчовски, Неделчо. Цит. съч. Том първи, 
с. 492–493 и Том втори, с. 11, както и данните в: Фосколо, 
Мона. Георги Димитров. Една критическа биография. Просвета. 
С., 2013, с. 321.
29 Фосколо, Мона. Цит. съч., с. 317.

Димитър И. Полянов

На другаря Георги Димитров

Под сянката на мъдрия ни Дядо
израсна ти – младок до мощен дъб;
Той – ясен ум, ти – чувство жизнерадо,
той – смел водач, ти – общ любимец скъп.

Момче, в словослагателската каса
ти висшето познание узна:
във борческата пролетарска класа
да търсиш всяка нощ и светлина;

Младеж, в работническа синя блуза,
всели ти в капитала страх и смут
и с вещий Майстор изгради съюза
на свойте братя по тегла и труд;

Веч мъж – след черния девети юни
ти пална, със Василя дръзновен,
Септември на червените комуни,
Септември в кръв и огън задушен…

Ръката, що компаса бе държала,
кормилото залови с верен жест
и води ти „Интернационала“
между подмолите с успех и чест.

В двубой прочут със Гьоринга кафяви
не ти, а той падна във Лайпциг,
ти българското име там прослави
и се изправи мощен и велик.

Видял съдбата наша безизходна,
с ОФ-то ти България спаси,
и ореол от обич всенародна
обкичи твойте сребърни коси.

Другар, водач, наставник и съветник,
ти стана покровител наш в Москва,
и слушаме словата ти заветни,
маркс-ленинските-сталински слова!

О, здравствувай, Родината да водиш
из пътя нов, желан, а не чужд –
във братство със славянските народи
и в дружба със Съветския съюз.

Привет и дългоденствие! Да живее
любимият учител и борец!
В апотеоз от сбъднати идеи
да видим скоро наший първенец!

Работническо дело, бр. 230, 18.06.1945.

Иван Бурин

Георги Димитров

                  Какви е деца раждала,
                  раждала, ражда и сега
                  българска майка юнашка…

Другари! Чуйте как над нас шумят горите
на Стара планина, Родопите и Рила
с хайдушкия завет на Ботевите дни,
как Искър и Марица забликват с нови сили,
как Черното море се удря в бреговете
с могъщите вълни на братската страна!

Долове, върхове днес по-могъщо дишат,
днес родната земя във нови сили тръпне,
пшениците разпукват с нова мощ пръстта
и в есенния ден дърветата разцъфват, -
родината празнува след тежката раздяла
щастливото завръщане на своя верен син.

Ехтете, черни шахти, от гласове свободни!
Оръдия, гърмете! Тресете се, площади,
разпуквайте се, улици, от хиляден народ!
Свирете, шумни фабрики, локомотиви
от тракции, депа, пристанища и гари!
Сърце народно, гордо, в велика радост, бий!

Родино! Твойта гордост кога бе по-голяма?
Дали по времето на Ботев и на Левски,
или в епохата на Георги Димитров?
Гласа ти чу светът от Шипка и от Драва,
но най-могъщо ти от Лайпциг проговори
в борба за свобода на цялата земя!

Другарю Димитров! Прости ни, ще оставим 
копачки в тъмни шахти и плугове в полето,
ще дойдем да те видим, да чуем твоя глас,
а после с двойни сили, другарю, ще работим,
браздите по-дълбоко ще задимят уханни
и в нова, чиста грейка ще къртим пласт след пласт!

Другарю Димитров! Ний всички ще те видим,
ний всички ще те чуем, но няма да те видят
Лиляна, Малчика и много като тях,
другари свидни, скъпи, по твоя път вървели,
в жестоките борби с фашизма безпощаден
умрели с твойто име, другарю, на уста.

Когато твоя поглед обгърне с топла обич
шумящото море от знамена и хора
и старите другари и братя да съзреш:
Антон, Станке, Напетов, Съби, Митю Станев…
сърцето ти от болка дълбоко ще се свие
и погледа орлов ще овлажни сълза.

Но ти глава ще вдигнеш по-гордо, по-достойно
и с поглед по-уверен, и с поглед по-мъжествен
тя мъжката си сила ще предаде на нас
и ний след теб по-твърдо и крепко ще закрачим. –
ний – цял народ ще тръгнем към подвиг и победа
за родната страна с народната є власт!

Ликувайте, шумете земи, страни балкански!
По-ясно грей, небе, полета, заленейте,
разкривай, мой народ, обятия и любов!
Днес своя любещ син приветствува земята,
която го откърми в майчини обятия:
„Добре дошъл, другарю Димитров!“

Работническо дело, бр. 391, 22.12.1945.

Дора Габе

Нова вяра

Народе, беден и презиран,
но хубав български народ,
дойде най-сетне и за тебе
часът да бъдеш чист и горд!

От Изток порта се отвори
и чудна светлина заля
настръхналите ти Балкани,
пресъхналите ти поля.

Снагата ти е още болна,
но твоето сърце кипи!
Народе смел, народе волен,
днес нова вяра те крепи.

Израснала от твойте мишци,
калена в труд и във любов,
тя носи наше, просто име:
„Другаря Георги Димитров!“

Отечествен фронт, бр. 655, 22.10.1946.

Георги 
Димитров 

чете



12  Литературен вестник 30.11-6.12.2022

Ленин, Сталин и Путин като матрьошки

Владимир Прибиловски

В Русия всички Владимировци са били мъдри – от Владимир 
Червеното слънчице и Владимир Мономах до Владимир Илич. 

И вие сте мъдър на генетично ниво, защото сте Владимир 
Владимирович.

Михаил Бобаков, синдикалист от Новосибирск

Винаги свързваме пролетта с пробуждането на природата. 
Тази пролет е специална. Тя е свързана с вашето име, 

Владимир Владимирович!
Михаил Николаев, заместник-председател  

на Съвета на федерацията

Владимир Владимирович, помня вашия полет с „Миг“. 
Тогава ми се стори, че това е метафора, която означава, че 

реформите ще вървят по-бързо.
Игор Шадхан, режисьор, автор на филми за Путин

Иронично перифразирайки политическия стратег от по-
предишния век граф Сергей Семьонович Уваров, идейната 
формула на Путиновото управление може да бъде 
представена чрез триадата „Путинославие, ЧК-държавие, 
каране на ски“.

Народна любов
В Москва група ентусиасти путинолюбци начело с 
учителката Татяна Воробьова от 2000 г. издава вестник 
„Президент на третото хилядолетие“. Във февруарския  
брой от 2001 г. е публикувано стихотворението на поета 
самодеец Владимир Нестеров „Гениален политик“.

Владимир Путин – днес Русия възроди,
обедини той нейните народи.
Той гениален политик е по природа, 
за всичко има сили, за да победи.
[...]
Владимир Путин – този светъл гений,
и на земята най-добър човек.

През август 2000 г. в град Изборск, Псковска област, беше 
създаден туристически маршрут „Разходка из местата 
на пребиваването в Изборск на президента Владимир 
Владимирович Путин“. Автор на проекта е директорът на 
музея резерват в Изборск Леонид Панов. Обиколката струва 
45 рубли и отнема час и половина (точно толкова време е 
прекарал президентът в музея резерват). Екскурзоводът 
се разхожда с туристи по „маршрута на Путин“ и разказва 
какво е правил президентът: как е разгледал древната 
крепост, разговарял с местните жители, опитал леко осолени 
краставички, опитал палачинки, намислил си желание при 
специално дърво и пил вода от извор1.
Бижутерът от град Чебаркул, Челябинска област, Виктор 
Фурман, разгърна производство на значки и медальони с 
профила на Путин: медни – за 30 рубли (продажна цена на 
едро), сребърни – за 300 рубли и златни с тегло 8 гр. – 100 
долара. Значките и медальоните, особено медните, се 
купуват много.
По случай 50-годишнината на президента през октомври 2002 
г. сп. „Профил“ публикува „Кратка екскурзия из кътчетата 
на народната любов“: портрети на Путин върху платове 
за делови костюми, килими, гоблени, часовници, пощенски 
картички и дори фалшиви банкноти; бронзови скулптури; 
сладолед „Президент“ и сорт домати „Владимир Путин“2.
Помощникът на президента Сергей Ястржембски твърди, 
че „Владимир Путин не одобрява опитите за популяризиране 
на неговата личност, по-специално с помощта на масово 
производство на портрети и скулптурни бюстове. 
Президентът не харесва това. Бюстовете са въпрос 
на вътрешна култура и избор на всеки производител на 
художествени ценности“3.

Случаят Вербицкая
Прославянето на Путин като културен герой беше 
предшествано от негова страстна защита (тогава още не 
като президент, а като престолонаследник), организирана 
от ректора и група професори от Санктпетербургския 
университет. Професорите юристи поискаха в съвременна 
Русия да бъде въведено нещо като древния римски закон за 
обида на величеството или като централноазиатските 
закони „за честта и достойнството на президента“.
Благодарейки за съчувствието чрез прессекретаря си 
на преподавателите от своята Алма Матер, В. Путин 
подчерта, че самият той не е искал нищо подобно от 
авторите на призива. Но ректорът Людмила Вербицкая 
и нейните колеги, които по този начин напомниха за себе 
си, бяха включени сред доверените лица на кандидата за 
президент В. Путин.

1 Коммерсантъ-Власть. 27 марта 2001.
2 Профиль. 7 окт. 2002.
3 Известия. 8 июля 2002.

Путинославие
Хроника на прославянето на Владимир Владимирович Путин

Това, че В. Путин „кълве“ на подмазване (въпреки че не го 
показва), хората, които го познават от дълго време, очевидно 
знаят добре. Веднага след като беше избран за председател 
на Съвета на федерацията през декември 2001 г. по препоръка 
на президента, дългогодишният колега на Путин в Санкт 
Петербург Сергей Миронов веднага отбеляза: „...Стилът 
на работа на Путин със законодателната власт се помни 
за цял живот. Стилът е просто прекрасен, трябва да го 
препоръчваме на всички по всяко време“4. Няколко седмици 
по-късно той обяви, че смята за необходимо мандатът на 
президента да се увеличи от четири години на седем.

Любовта на бюрократичната класа
През септември 2000 г. в Санкт Петербург, с усилията 
на местния клон на партията „Единство“ и директора на 
детския рехабилитационен център „Възпитателен дом“ 
Владимир Борисов, беше публикувана книга за ученици от 
началните класове, за която се твърди, че е посветена 
на Конвенцията на ООН за правата на децата. Текстът 
на Конвенцията е придружен от оригинални допълнения, 
написани от Виктор Юраков, заместник-председател на 
петербургския клон на партия „Единство“:

„...всички момчета и момичета знаеха, че Володя Путин 
е истински приятел и на него може да се разчита. А 
треньорът по самбо и джудо знаеше, че Володя е истински 
боец   със силен характер, че ще се бори докрай и никога не се 
предава... А после приятелите му станаха толкова много 
– цялата страна Русия. И те го избраха за президент. И 
сега всички казват: „Русия, Путин, Единство“... Той лети 
в изтребител, спуска се от планината на ски и отива там, 
където се бият, за да спре войната.“5

Освен три портрета на Путин (като бебе в ръцете на майка 
си, като тийнейджър и възрастен), книгата съдържаше три 
изображения на тотема на „единството“ – мечка, както и 
два портрета на Борис Гризлов, тогавашния върховен водач на 
петербургските „мечки“.
Очевидно книгата е приета благосклонно „на горния етаж“. 
Шест месеца по-късно Борис Гризлов става министър на 
вътрешните работи, а две години по-късно – и председател 
на Висшия съвет на партия „Единна Русия“ (разширена и 
поправена версия на „Единство“).
През февруари 2001 г. губернаторът на Ростовска област 
Владимир Чуб реши да построи в село Красний сад „храм 
в чест на членовете на семейство Романови и в памет на 
избирането на Владимир Путин за президент“6.
През август 2002 г. Хабаровск се подготвяше за посещението 
на Путин. Около бизнес център „Парус“, където трябваше 
да отседне президентът, набързо бе сменена асфалтовата 
настилка и окосени тревните площи.
На 20 август 2002 г. във Владивосток, за пристигането 
на Путин там, кметът на града Юрий Копилов окачи 
по улиците транспаранти с надписи: „Ние ще победим с 
Путин!“, „Путин е силата на Русия“. (През януари 2003 г. 
транспарантите още висяха – очевидно Путин ги беше 
харесал.)
На 5 октомври 2002 г. ингушкият президент чекист Мурат 
Зязиков кръсти улица в ингушското село Олгети на името на 
Путин в знак на благодарност за факта, че селото, разрушено 
по време на пролетните наводнения, беше почти напълно 
възстановено.

Любовта на младежите
На 7 май 2001 г. „Вървим заедно“ („Идущие вместе“) отбеляза 
годишнината от встъпването в длъжност на В. Путин 
с митинг в негова подкрепа на Червения площад. Хиляди 
участници в митинга бяха докарани от провинцията в 
Москва на държавни разноски.
За митинга бяха отпечатани покани с текст: „На 7 май 2001 
г. младежта на страната, олимпийските шампиони, учените, 
артистите, всички най-добри хора на Русия, вървящи заедно 
с Президента, се срещат на Василевския спуск. Елате 
и поздравете вашия Президент. Присъединете се към 
националния младежки отбор на Русия!“. На участниците 
бяха раздадени тениски с лика на Путин на гърдите и надпис 
„Всё путём!“. Съдържанието на изказванията на митинга 
също се свеждаше до идеите „Ние подкрепяме Путин заради 
нашата щастлива младост“ и „Всё путём!“.
Лидерите на не всяка руска партия са получавали специална 
аудиенция при Путин. След тази демонстрация обаче 
лидерите на „Вървим заедно“ бяха приети от него в Кремъл (в 
същия ден той прие и Михаил Горбачов – но не като лидер на 
социалдемократите, а като бивш ръководител на страната).

Случаят Анищенко
На 30 декември 2000 г. студентът по право в Челябинск 
Михаил Анищенко съчинява „Песен за президента“:

Ти, кажи ми, Русия, сега ми кажи:
Защо вярваш на президента?
И защо, щом го видиш, не усещаш сълзи
и си с него в борбата свещена?

4 Известия. 6 дек. 2001.
5 Волошина, В. Владимир Путин заменил в учебниках Владимира 
Ленина // Московские новости. 26 сент. 2000.
6 НТВ. 13 февр. 2001.

Всичко лошо ще рухне, ще настъпи нов ден,
толкоз дълго го чакахме ние.
Той е наш президент, той е наш президент
и със него са всички в Русия.

Въпреки безпомощните думи, за тях беше написана музика 
(от композитора Олег Ярушин – син на известния музикант 
Валерий Ярушин, създателят на ансамбъл „Ариел“), намери се 
и певец (солистът на Челябинската опера Павел Калачев), в 
чието изпълнение записаха шедьовъра на диск. Чрез министъра 
на данъците – челябинецът Александър Починок – записът 
стига до администрацията на президента. Според студента 
самият герой харесал песента и тя дори попаднала при 
комисията за подготовка на химна, където нарекли текста 
на песента „най-професионален“7.
През май 2001 г. кореспондентът на берлинския вестник 
„Тагесцайтунг“ Клаус-Хелге Донат публикува статия, 
озаглавена „Прославянето на Путин – Ким II“, в която, 
за да потвърди факта, че „Ким Ир Путин си позволява да 
бъде прославян“, цитираше тази песен, наричайки я „ода за 
кумира“.
Научавайки за тази публикация, М. Анищенко заведе дело 
срещу вестника и журналиста с искане за обезщетение за 
понесени морални щети (300 хиляди рубли), за публикуване 
на опровержение (той, така да се каже, бил написал песента 
„за абстрактен държавен глава като въплъщение на 
силата и независимостта на държавата“)8, за отнемане на 
акредитацията и изгонване на журналиста от страната.
Въпреки това в интервю за челябинския вестник „Синегорие“ 
той самият разказа, че „дълго време мислих каква е тайната 
на популярността на Путин... Путин... разговаря с народа на 
нормален език и казва това, което народът иска да чуе. „Да го   
сдавя в клозета...“ (букв. „Мочить в сортире“). „Невменяем 
данък...“. Половин година гледах Путин, начина, по който той 
говори, ходи, взема решения. И той стана за мен образец за 
президент.“9

Въпреки че вестник „Тагесцайтунг“ не се разпространява 
в Русия и съответно не попада под руска юрисдикция, 
Гагаринският междуобщински съд в Москва прие иска за 
разглеждане. Изслушването започна на 26 февруари 2002 г. 
Абсурдното дело се гледа близо година, обтягайки нервите 
на нещастния германец, а живеещият на стипендия студент 
лесно намираше пари за пътуванията си до столицата. 
Съдебните му разноски били покрити, както той казва, от 
„московски приятели бизнесмени“10.
На 12 ноември 2002 г. М. Анищенко се отказа от паричната 
част на своите претенции, като обясни, че не иска „мръсни 
пари“11 от вестник, който симпатизира на чеченските 
терористи (на 30 октомври във вестника беше публикувано 
интервю с Ахмед Закаев). В същия ден, след тричасово 
разглеждане на делото, съдът отказа да удовлетвори иска 
на М. Анищенко. Въпреки това химничното произведение на 
Анищенко-Ярушин не стана популярно.
Голяма популярност придоби песента „В поле открито – 
система „Град“, / зад нас са Путин и Сталинград“, чиито думи 
са написани от „архикардинала на Ордена на куртоазните 
маниеристи“ Виктор Пеленягре и изпети от група „Белият 
орел“.

Пеещи заедно
С още по-завидна съдба се оказа песента, чието авторство 
се приписва на Иля Кормилцев12. Изпълнява се от група млади 
дами, нарекли себе си „Пеещи заедно“ („Поющие вместе“). 
В заглавието може да се долови подигравка с путинското 
младежко движение „Вървим заедно“ („Идущие вместе“), 
а самият текст не е ясно какво представлява: искрен 
възторг или пародия на него. Но по-скоро стихчетата са 
постмодернистично амбивалентни: който иска, може да 
изрази с тях любовта си към Путин, а който иска, да се 
„избъзика“:

Приятелят ми пак се сбил – кой знае,
нагълтал се с боклуци за минути.
Омръзна ми, изгоних го накрая.
И вече искам някой като Путин!

Мъж като Путин – силен, с мишци груби!
Мъж като Путин – само мен да люби!
Мъж като Путин – да не ме обижда!
Мъж като Путин – само мен да вижда!

7 Гутионтов, П. Поздравим президента: его защитник проиграл 
суд. // Новая газета. № 84, 2002.
8 Петров, В. Поэт-песенник от немцев денег не хотел. Он 
боролся за честь президента. // Газета. 13 ноябр. 2002.
9 Рубцова, Е. Замочу за президента. // Новые известия. 27 февр. 
2002.
10 Пак там.
11 Рубцова, Е. Честь стихотворца осталась без защиты. // 
Новые известия. 13 ноябр. 2002.
12 Кононенко, М. Было у отца три сына. Один дурак, другой 
убогий, а третий – Путин. // Газета. 2 сент. 2002.
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По новините го видях и се отплеснах,
ще го попивам с поглед вечер, сутрин.
Със него всичко ми изглежда лесно,
и вече искам някой като Путин!

(Припев – четири пъти)

Песента има весела мелодия „за крака“ и тийнейджърите 
танцуват с удоволствие на нея.
Също толкова амбивалентна може би е песента „Гъливер“ на 
Роман Неумоев и Артур Струков13:

Вляво – бар „Ливърпул“,
вдясно – бар „Гъливер“,
Петербург е направен по английски маниер.
Не от нож и наджак
умря Толя Собчак.
Само чайки крещят,
там самотно крещят:
Путин! Добрият наш Путин!
Ти не си Распутин, а Жана д’Арк!
Путин! Мили наш Путин –
не лилипутин, а Гъливер!
Той не ходи на кръчма,
кучета не измъчва.
И през целия ден той не пуши, не пие,
здрав, във фитнеса ходи,
стреля с нова берета,
терористи гов...нени дави право в клозета!

(Припев)

Музиката на песента „Гъливер“ напомня за мелодията „Ах 
пани, панове, любви нет ни на грош...“.

Случаят с бар „Путин“
Бюрократичният „култ към личността на Путин“ – 
коментарите на Николай Сванидзе по телевизионния канал 
„Россия“, портрети, барелефи и статуетки на президента в 
кабинетите на началниците – вече се превърна в норма. Но 
използването на сакралното име в пародиен или снизяващ 
контекст не се приветства. Ако „Пеещи заедно“ е решено да 
се възприемат като искрени – и в резултат на това звучат по 
всички телевизионни канали, то например песента „Гъливер“ е 
игнорирана от държавната телевизия.
По необясними причини именно Челябинска област стана една 
от първите, които демонстрират прехвърлящия всякаква 
мярка напор на путинославието: в Магнитогорск за първи 
път беше отлят чугунен Путин за държавните кабинети; 
в Челябинск е роден химнът на М. Анищенко; торта 
„Наполеон“ с портрет на Путин върху кутията14 първо беше 
пусната от Челябинския хлебозавод № 7, а челябинският 
пенсионер Николай Егоров се опита да регистрира 
отглеждания от него сорт домат (с тегло 1,5 кг) под името 
„Владимир Путин“...
Във всички тези инициативи нямаше и сянка от ирония. 
Такова високо ниво на почит към президента може би е 
повлияло на проекта, в който нямаше нито сарказъм, нито 
критика, въпреки че се усещаше добродушна ирония. За 
непосредствен образец на челябинския кафе-бар „Путин“ 
послужи едноименен ресторант в Йерусалим – любимо 
място за събиране на млади „руски“ израелци. Студентките 
Елена Терех и Евгения Боришполская са се натъкнали на това 
заведение по време на туристическо пътуване в Израел. 
Връщайки се в родния си Челябинск, студентките решили да 
отворят кафе-бар „Путин“ в началото на юни 2002 г. 
Момичетата окачиха в кафенето портрети на президента, 
изрязани от списания. Ястията в менюто бяха наречени 
подходящо: барбекю „Вертикална сила“ (7 парчета месо 
според броя на федералните окръзи), квас „Кремъл“ (с хрян), 
коктейл „Когато Вовочка беше малък“ (млечен), сухари 
„ВВП“ (т.е. брутен вътрешен продукт).
Ресторантът пожъна успех. Но момичетата веднага си 
навлякоха проблеми с властите. Първо ги принудиха да 
махнат портретите на Путин. В по-напредналия Санкт 
Петербург никой не преследва ресторанта „SYKA ЛюбоFF“, 
чието меню включва коктейл „Путин е мой!“ (ром, ликьор 
от касис, лимонов сок; 195 рубли порцията). Властите в 
Челябинск обаче веднага реагираха негативно на проекта и 
настоятелно препоръчаха промяна на името на ресторанта. 
Освен това момичетата бяха извикани на разговор при 
главния федерален инспектор за Челябинска област Валери 
Третяков, който ги призова към морал и съблюдаване на 
законите за авторското право и търговските марки.
Майката на една от студентките се уплашила и в нощта 
на 5 юли 2002 г. свалила скандалната табела с името на бара. 
Просъществувал под славното име един месец, кафе-барът 
официално започнал да се нарича „Пепси“. Сухарите „ВВП“ 
бяха преименувани на „Бюджетни“. Хората обаче все още 
наричат мястото „Путин“, особено след като барбекюто 
„Вертикална власт“ и коктейлът „Вовочкин“ останаха 
в менюто. В близките планове беше заявена появата и 
на котлет „Борис Березовски“. Но към края на лятото 
студентките се умориха да се борят с недобронамереността 
на санитарната и противопожарната инспекция и през 
септември обявиха барчето си за продан.
13 Р. Неумоев е бивш пънкар, лидер на групата „Инструкция 
по выживанию“ („Инструкция по оцеляване“), известен със 
скандалната си песен „Убий евреина“, за която бившите му 
приятели демократи го съдят, а антисемитите го обявяват за 
евреин.
14 По повод тази торта има един анекдот. Купувач пита в 
сладкарския отдел: „Какво представлява тортата „Путин“? 
От какво е направена?“ Отговарят му: „Путин“ – това е като 
„Наполеон“, само че без яйца.“

Едно от момичетата, Е. Боришполская, учи във факултета 
по журналистика. Темата на дипломната є работа е 
„Политическа митология. Култът към личността“. Е. Терех 
е адвокат. Темата на нейната дипломна работа е „Моралът и 
правото на търговска марка“15.

50-годишнината на Путин
За 50-годишнината на В. В. Путин московските бижутери 
подариха на президента точно копие на шапката на Мономах.
На 7 октомври 2002 г. Владимир Калитин, президент на 
Якутската полудържавна компания „АЛРОСА“, подписа 
заповед за даване на името „Президентски“ на 79,90-каратов 
скъпоценен диамант, добит в рудник „Интернационален“.
Но 19-годишният Андрей Александрович Волохов от Томск 
надмина всички. Вероятно зомбиран от телевизионната 
пропаганда на първите два канала, той промени фамилията 
си на „Путин“ и дори бащиното си име – на „Владимирович“. 
Както заяви за пресата новоизпеченият Путин Андрей 
Владимирович, той „вижда в президента образа на идеален 
баща и ще се опита да възпита себе си като идеален син“16.

Путиниана
През юни 2002 г. в Донецк (Украйна) излезе политическият 
трилър на Александър Олбик „Президент“ с Владимир 
Путин в главната роля. Президентът, представен в романа 
със собственото си име, според сюжета лично ръководи 
антитерористичната операция в Чечня и „убива“ чеченските 
бандити с картечница. Оказва се, че именно заради 
своята заетост в Чечня той закъснява за потъването на 
подводницата „Курск“. А. Олбик е руски журналист и автор 
на криминалета, живеещ в Латвия, но съвсем не е непознат 
в Кремъл. През 1992 г. става съавтор на президентския 
помощник Лев Суханов при създаването на мемоарите „Три 
години с Елцин“.
През последните три години бяха написани много книги 
за Путин17, включително от известни автори като Рой 
Медведев, Александър Рар и Вадим Печенев. Почти всички 
са в духа на отношението към Путин със знак „плюс“ – от 
„изключителна политическа фигура на нашето време“ (Р. 
Медведев, А. Рар) до „Вие сте гений, Ваше Величество“ 
(придворният журналист Олег Блоцки, автор на първите две 
книги от обявената от него трилогия „Владимир Путин“).
Епосът на Блоцки, написан в изцяло туркменски стил, може 
би повече подхожда на името „Владимир Росиянбаши“. Почти 
единствените човешки думи за президента в книгата на 
Блоцки принадлежат на Людмила Александровна Путина, 
съпругата на президента (за това как по време на техния 
романс той винаги закъснявал за срещите с нея).
Един от авторите путинолози, някой си Юрий Козенков („Ще 
спаси ли Путин Русия???“ – sic, три въпросителни), бидейки 
национален патриот и ционист, вижда в Путин наследник 
на Сталин и се надява, че за разлика от Йосиф Висарионович, 
Владимир Владимирович ще се справи с юдо-масонския 
заговор.
Друг автор, професионален „съветник на вождове“, Вадим 
Печенев („Владимир Путин ли е последният шанс на 
Русия?“ – една въпросителна), поставя друга цел пред своя 
герой: „авторитаризъм (за предпочитане просветен) плюс 
управлявана демокрация“18.
Към повечето издания от „путинианата“, дори напълно 
комплиментарните, властите очевидно нямат никакво 
отношение. Но в епопеята на О. Блоцки („Блоцки-Поцелуев“, 
както го нарича Дмитрий Биков19) са използвани снимки 
от семейния архив на Путин, както и устни спомени 
на съпругата и приятелите му – не само от училище и 
университета, но и от КГБ (под псевдоними). Такава книга 
не би могла да бъде написана и издадена без подкрепата на 
президентската администрация.
...Има още един начин да угодите на В. Путин с помощта на 
книга: да посочите на корицата президента като съавтор. 
Досега този метод е използван само веднъж (вж.: Путин В., 
Шестаков В., Левицки А. Джудо: история, теория, практика. 
Санкт-Петербург, 2000).
 

Превод от руски: ВАСиЛ ГАНЕВ
Стиховете преведе ПЛАМЕН дОЙНОВ

Глава от книгата на В. Прибиловски, А. Верховски и Е. 
Михайловская „Россия Путина. Пристрастный взгляд“. 
Центр „Панорама“. М., 2003. Преводът е направен по: 
Индекс, № 26/ 2007.

15 Гонина, Г. Студентки продают бар „Путин“. // Известия. 28 
сент. 2002.
16 Петровская, И. Шапка Владимира Владимировича Мономаха. 
Телеверсия. // Известия. 12 окт. 2002.
17 Блоцкий, О. Владимир Путин. История жизни. Книга первая. 
М., 2001; Пак от него: Владимир Путин. Дорога к власти. 
Книга вторая. М., 2002; Борцов, Ю. Владимир Путин. Москва 
– Ростов-на-Дону, 2001; Гершунский, Б. С. Спасет ли Россию 
президент Путин? Рига, Б. г.; Гуревич, Вера. Воспоминания о 
будущем президенте. М., 2001; Дроздов, Ю., Фартышев, В. Юрий 
Андропов и Владимир Путин. На пути к возрождению. М., 2001; 
Козенков, Ю. Cпасет ли Путин Россию??? М., 2001; Медведев, 
Р. Загадка Путина. М., 2000; Медведев, Р. Время Путина? М., 
2002; Медведев, Р. Владимир Путин – действующий президент. 
М., 2002; Печенев, В. Владимир Путин – последний шанс России? 
М., 2001; Рар, А. Владимир Путин. „Немец“ в Кремле. М., 2002; 
Таланов, В. Психологический портрет Владимира Путина. 
СПб., 2000. Най-пълен и подробен обзор на „първата вълна 
на путинианата“ вж.: Григорьева Е. Новые книги о Главном. 
Президент как вдохновитель литературного процесса // Известия. 
3 авг. 2002.
18 Цит. по: Известия. 3 авг. 2002.
19 Быков, Д. Блоцкий-Поцелуев. // Собеседник. № 35, 2002.

„Култът към личността на Владимир Путин е нещо, с 
което категорично не е съгласен Владимир Путин. той 
отдавна ясно е изразил отношението си към всякакви 

прояви на култа към личността. На него определено не 
му харесва и той не е съгласен с това.“

Дмитрий Песков, говорител на президента Путин,  
март 2020 г.

Алла Щербакова

*   *   *

Училище – пусто, едва се съвзема.
За първи клас пак не достигат деца.
Но Вие съзряхте от Кремъл проблема, 
започнахте разговор нов за света.

Към всяка жена се обърнахте: Раждай!
Съдбата на майка е истинска чест.
Пази кариерата – също е важна, 
но тя ще почака до утре от днес.

Преди се бояха смутени жените,
не знаеха как да живеят без страх.
Успяхте достъпно да им обясните,
предложихте свои закони за тях.

И бягат посрамени дегенерати, 
излъгали всички бездетни жени.
И виждаш – обратно изпращат за НАТО
кутии с хормони и други злини.

Желая Ви радост в живота и даже
во веки бъдете – и с образ, и с глас.
И множество руски деца да Ви кажат:
„Да, нашето раждане дължим го на Вас!“

Самарска област

Преводът е направен по: Индекс, № 26/ 2007. 
http://index.org.ru/journal/26/hor26.html
За първи път стихотворението е публикувано 
в  сп. „Esquire“ през октомври 2006 г.

Лора Злобина

Моят президент

Кога спиш, мой обичан Президент?
Навярно дремваш малко в самолета?
Покой едва ли имаш за момент, 
кръжейки над заспалата планета.

По телевизията гледам всеки ден 
с кого говориш, накъде поемаш,
подписаш указ, крачиш вдъхновен,
един изпращаш, а пък друг приемаш.

Цял ден навсякъде те следвам аз, 
а ти за мен, разбира се, не знаеш...
Зад твоя гръб се крия всеки час, 
но ти ме защитаваш сам до края.

Пази се, мой обичан Президент! 
Народът вярва в теб, но се тревожа.
Страхливка съм. (Признавам си пред теб.)
Но щом си тук, война е невъзможна.

2014 г.

 Превод от руски: ПЛАМЕН дОЙНОВ

Преводът е направен по сайта 
Стихи.ру:
https://stihi.ru/2014/12/01/10155
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Римска статуя на Путин

Владимир Прибиловски

Владимир Прибиловски е намерен мъртъв на 12 януари 2016 
г. в кухнята на московския си апартамент „без видими 
следи от насилие“, с недопита чаша кафе на масата. 
Официалното заключение е, че е починал от инсулт, 
предизвикан вероятно след усложнения на диабета, от 
който е страдал. Така си отива една енциклопедична 
личност и жива памет, работохолик, отдаден на мисията 
да трупа архив на съвременна Русия и да описва нейните 
вождове, политици и други действащи лица.
Владимир Прибиловски (6 март 1956 – ок. 10 януари 
2016) е историограф, политолог, анализатор, публицист, 
преводач, дългогодишен ръководител на информационно-
изследователския център „Панорама“. Създател на сайта 
„Антикомпромат“. Един от най-информираните и 
проницателни критици на режима на Путин. През 1981 г. 
завършва история в Московския държавен университет. 
В края на 80-те е сред инициаторите на няколко 
самиздатски вестника, като по същото време започва да 
издава вестник „Панорама“. През 1990 г. в негов превод на 
руски излиза „Животинската ферма“ на Джордж Оруел. 
Основател на движението „Субтропична Русия“. През 1995 
г. се кандидатира за Държавната дума от Партията на 
любителите на бирата. През 2007 г. е сред инициаторите 
за номиниране на правозащитника Владимир Буковски за 
президент на Русия. 
Владимир Прибиловски е автор, съавтор и съставител 
на повече от 40 книги, сред които „Вождове. Сборник с 
биографии на руски политически дейци с националистическа 
и имперско-патриотична ориентация“ (1995), „Руски 
националистически и дясно-радикални организации (1989–

1995). Документи 
и текстове“ (в 
2 тома, 1995), 
„Национализмът 
и ксенофобията 
в руското 
общество“ (1998), 
„Русия на Путин. 
Пристрастен 
поглед“ (2003), 
„Кооперативът 
„Езеро“ и други 
проекти на Путин“ 
(2012), „Чистката 
на Путин. Кой 
си отива и кой 
остава“ (2013) и 
мн. др. Част от 
тях са преведени 
на английски. Най-
голяма популярност 
му носи книгата 
в съавторство с 
Юрий Фелщински 

„Корпорацията. Русия и КГБ по времето на президента 
Путин“, издадена на български от ИК „Прозорец“ през 
2019 г.
Тук публикуваме думи за него, казани от негови приятели и 
съратници през 2017 г. за руското радио „Свобода“.

Александър ВерхоВски:
Володя вярваше, че има достатъчно много хора, които 
могат да измислят всякакви интересни аналитични 
схеми, но пък са малко хората, които успяват 
систематично и честно да събират факти, защото 
това е трудоемка и не особено благодарна задача. И 
той направи точно това. Прибиловски беше, от една 
страна, събирач на знания, а от друга страна, доста 
язвителен коментатор, това са двете му страни. Има 
много недобронамерени коментатори, но в съвременния 
обществен и политически живот не мога да назова друг 
такъв колекционер на историческо знание.
Вероятно може да се каже, че той по принцип беше 
дисидент по природа, опитваше се да гледа на всичко 
с малко скептичен поглед. Това понякога беше смешно, 
понякога водеше до конфликти, а понякога беше просто 
много продуктивен аналитичен подход.

екатерина ФилипоВа:
Той беше човек, който знаеше всичко! В нашата епоха 
на специализация на Прибиловски можеше да бъде 
зададен абсолютно всеки въпрос и той винаги изваждаше 
нещо необходимо и полезно от базата данни, която 
беше в главата му. Беше абсолютно невероятно. И 
толкова свикнах с това, че едва когато той почина, 
разбрах, че това вече няма да го има! Освен това винаги 
се учудвах от изключителната му толерантност 
към чуждото мнение, към чуждия начин на живот. 
Кръговете, които проучваше, а той беше ангажиран 

с групи в президентската 
администрация, с 
националисти, с някои доста 
маргинални, несимпатични 

Памет за Владимир Прибиловски
историк на съвременността, опозиционер и критик на Путин

левичари – професията го принуждаваше да общува 
с различни хора, – и въпреки факта, че с някои от 
тях неговите възгледи за света стопроцентово се 
разминаваха, той винаги намираше възможност за 
диалог. Тоест той можеше да говори с човек с напълно 
противоположни възгледи, можеше да поддържа 
елементарно уважение към събеседника не като към 
представител на някакви канибалски например възгледи, 
а просто като към човек. Това също беше напълно 
уникално качество на Владимир Прибиловски. Човек 
с енциклопедични познания, той беше обикновен и 
демократичен в общуването. Такъв беше както със 
съмишленици, така и с онези, които представляваха 
идеология, която не му беше близка.

николай петроВ:
Беше, както се казва, неформал. Виждал съм го и на 
приеми, и при доста делови поводи, но не си спомням 
да съм го виждал със сако и вратовръзка. Обикновено 
носеше пуловер, някакви тениски и т.н. Всъщност 
обръщаше много по-малко внимание на тази външна, 
формална страна, в сравнение с много от колегите си. 
В същото време той беше лек, весел, остроумен човек, 
често душа на компанията и за разлика от мнозина, 
беше човек, който не само умееше да работи в екип, но 
и стартираше голям брой общи, съвместни проекти. 
Тоест той никога не е бил човек, както се казва, „в 
черупка“, а напротив, беше човек, отворен към света.
След кончината на Володя практически няма такива хора, 
които биха могли като него да съхраняват колосално 
количество информация в главите си, да я събират, 
мотивират и предлагат за използване. Има хора, които 
се занимават с производството на първични знания 
и Прибиловски беше един от тях. Има и хора, които 
се занимават с коментари на знанията, получени от 
други. Володя беше човек, който предостави голям 
поток от първични материали и в този смисъл той се 
нарече политолог и историограф, човек, който не само 
стартира много важни и полезни проекти, но и допринесе 
за събирането и съхраняването на уникална информация, 
която без неговите усилия можеше да изчезне или изобщо 
да не попадне в полезрението на анализаторите. И в този 
смисъл ролята му беше уникална.

ГриГорий Белонучкин:
Той беше в известен смисъл фаталист, точно като 
мен. Видя, че плащат за необективна информация. 
Надеждната информация се заплаща, ако тази надеждна 
информация е направена в едно копие и ако клиентът 

я получи, но никой друг не я вижда. Никой не е готов да 
плати за публичното разпространение на достоверна и 
непредубедена информация. Ако имаше може би развит 
пазар, който да гарантира самоиздръжката на медиите, 
ситуацията за информационно-изследователския център 
„Панорама“ щеше да е друга. И сега или работа, свързана 
с някакво политическо движение, т.е. финансиране 
от група, или информация, която съдържа някакъв 
подтекст, може да се плати или насърчава някаква 
идея. В най-чист вид беше възможно отчитането на 
безвъзмездни средства, които сега са забранени.
Като цяло любимата тема на Владимир беше руският 
национализъм. Разбираше различни групи и пишеше за 
тях. А в неговия компютър след смъртта му открихме 
недовършени текстове на биографични справочници, 
които се отнасят до така наречените Донецка и 
Луганска република.
Когато ръководителите на центъра „Панорама“ теглиха 
чертата на съществуването є между 1989 и 2016 г., 
обявиха, че прехвърлят в публичното пространство 
всичките триста книги и справочници, които са написани 
през това време, а ако е технически възможно, също 
и базата данни, която Владимир попълваше почти 
сам до последния ден от живота си. Бавно започваме 
да сканираме книги и да ги пускаме в интернет. В 
тези книги, въпреки че са издадени преди 20-25, най-
късно 11 години, малотиражни справочници, които са 
само в големите библиотеки и при тези, които са ги 
купили тогава, има информация за много хора, които 
продължават да участват активно в политиката, 
но много от тях сега се опитват да ретушират 
траекторията си на придвижване към властовите 
структури. Ако погледнете уебсайта на някой депутат 
от Държавната дума, който е бил в ръководството 
на „Яблоко“ или може би в Съюза на десните сили, 
няма да знаете нищо за него. Човек може да остане с 
впечатлението, че току-що е излязъл от памперсите 
или от КПСС и се е озовал в „Единна Русия“, сякаш в 
страната е нямало конкурентна политика, нямало е 
политическа борба, а ако е имало, тези хора се опитват 
да забравят, че са били активни участници в нея и преди 
години са заемали различни позиции и са изразявали други 
възгледи.
В центъра „Панорама“ с ключовата роля на Прибиловски 
се създаде нещо хипертекстово, когато още нямаше 
интернет. Книги за различни държавни, политически, 
опозиционни фигури, за силови структури и т.н. бяха 
подредени на една купчина и от тях беше изградена 
хипертекстова база данни. Тъй като Прибиловски 
до смъртта си нямаше апартамент в Москва, той 
живееше и нощуваше на работа. Работното му място 
беше един компютър, където се трупаха всички тези 
структурирани и неструктурирани масиви. И голяма 
част от това той просто направи през последните 
шест или седем години в интернет в уебсайта 
„Антикомпромат“. Освен това подготвяше нещо като 
проекти за бъдещи книги. В компютъра са запазени 
наброски за биографична книга за Медведев и неговото 
обкръжение, заготовки на книгите „Кой кой е в Крим“ 
и „Кой кой е в Украйна“. Той не се концентрираше 
върху една тема и да си затвори очите за всичко 
останало, а просто следеше всичко, което се случваше в 
информационното поле. Така че остава много за четене, а 
не за препрочитане.
                                                                                                                   

Превод от руски: ВАСиЛ ГАНЕВ
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Юрий Лотман

Христо Трендафилов

Сто години от рождението на Юрий Лотман 
(28 февруари  1922 – 28 март  1993). Няма да задаваме 
въпроса, който бе зададен по повод на неговата 
седемдесетгодишнина „Как стана това?“. Той е 
един от създателите на науката за знака в Източна 
Европа, самият бе дълго време знак за новото в 
литературоведския и изобщо в културния живот. 
Обикновено го свързваме  с Тартуско-Московската 
семиотична школа и емблематичните „Трудове по 
знакови системи“, излизащи и до днес, но вече на 
английски и без оня колумбовски и същевременно 
апокрифен нимб. Зад тартуския период на Лотман 
стои обаче едно петербургско цивилизационно 
възпитание, дало основата на бъдещото развитие. 
Юрий Михайлович Лотман е роден в почтено еврейско 
семейство във вече бившата столица, назована от 
1914 г. Петроград. Завършва известното немско 
училище Петришуле, основано от Петър I през 1709 
г., и постъпва в Ленинградския университет през 1939 
г., но му предстои да го завърши през  1950 г. През 
1940 г. е мобилизиран, през цялата война е на фронта 
(носейки в мешката си френски речник) като офицер 
за свръзка в артилерийски полк и стига до Елба. (Да 
си припомним, че офицер за свръзка в артилерията 
е и Лев Толстой и като такъв участва през 1854 г. 
в обсадата на Силистра.) Лотман обаче не пише за 
войната, едва в последните си години написа  кратки 
и обективни възпоменания. В замяна на това негови 
студенти разказват, че той непрекъснато е вмъквал 
в лекциите си батални епизоди и случки, т.е. на 
войната е отреждал територията на устното 
слово. Лотман завършва Университета през 1950 г., 
който се слави с традиционно силно и теоретично 
ориентирано литературознание, като се започне със 
създателя на Историческата поетика Александър 
Веселовски. Преподаватели на Юрий Михайлович са 
световноизвестни учени: Григорий Гуковски, Борис 
Томашевски, Борис Ейхенбаум, Виктор Жирмунски, 
Владимир Проп, при когото пише първата си курсова 
работа. 
След университета Лотман се опитва да се устрои 
на работа в родния си град, но безуспешно. Не му 
помагат и многото отличия, получени през войната 
– тогава тече акцията срещу космополитизма 
(1948–1953), по същото време в нея се влива и Делото 
срещу ленинградските лекари. Антисемитизмът, 
макар и непряко афиширан, сродява двете кампании. 
Освен това от края на войната та до началото на 
Перестройката той е невъездной, т.е. лишен от права 
да излиза извън страната. Намира работа в Естония, 
в град Тарту, стохиляден град, отстоящ на 270 км от 
Петербург. Първоначално преподава в  Педагогическия 
институт (1950–1955), а през 1955 и в Тартуския 
университет, където завежда Катедрата по руска 
литература (1960–1977). За назначаването му оказва 
помощ Борис Егоров, негов дългогодишен колега, 
приятел и биограф, който издава книгата „Живот и 
дело на Ю. М. Лотман“ (1999) и с когото разменят 
внушителен брой писма. Тартуският университет 
има европейски авторитет, основан е от крал 
Густав II Адолф през далечната 1632 г. и е носил още 
имената Дерптски и Юриев. И вторият изблик на 
академична памет е неотдавнашната дейност на 
Ян Бодуен де Куртене в Юриевския университет, 
протекла от 1883 до 1893 г. Тя се възприема „като 
не така далечно предизвестие“ за появата на 
Тартуската школа. Тези години, които предшестват 
най-яркия период в научното и човешкото битие на 
Лотман, наричаме „предсемиотични“. В тях ученият 
се насочва към руския XVIII в., към личността, 
идеите, творчеството и поведенческите образци на 
декабристите и на просветителя философ и писател 
Александър Радишчев. Изучава тяхната естетика и 
борбата им с аристократично-дворянската естетика, 
въплътена във възгледите и съчиненията на прозаика 
сантименталист и придворен историк Николай 
Карамзин; на Карамзин той по-късно посвещава голяма 
книга с характерното заглавие Сътворението на 
Карамзин (1987, 2015). Стъпка по стъпка Лотман се 
насочва към главната своя тема – Пушкин и други 
руски творци от първите десетилетия на  XIX в. 
За тези негови изследвания съществено допринасят, 
освен солидното образование в университета, и 
изключително доброто познаване на текстовете на 
руската литература, и в частност – тези на Пушкин. 
Лотман е знаел наизуст цялото (не почти, а цялото!) 
творчество на Пушкин, при това далеч не само 
поетическите произведения, но и прозата, с лекота 
е рецитирал целите текстове на „Капитанската 
дъщеря“ и „Дама пика“, на „Повестите на Белкин“ 
и „Петербургските повести“ на Гогол и „Мъртви 
души“. По-късно ще издаде няколко книги за Пушкин, 
между които се откроява „Романът на А. С. Пушкин 
„Евгений Онегин“. Коментар“ (1983). С други думи, 
Ю. Лотман познава досконално всички текстове, 

особено „петербургските“, получил е знания по 
история и теория на литературата при най-добрите 
преподаватели, следи внимателно и руската, и 
чуждестранната, особено френската  теория. А в 
Съветския съюз вече се долавя реформаторският 
порив и половинчато-либералният антракт, 
настъпил при десетгодишното управление на 
Никита Хрушчов (1953–1964), носещ и собствено 
название, оттепель (размразяване). Към изворите, 
фактите на тази литература Лотман се отнася с 
почти религиозно рвение и синовна почит, които го 
заставят и при най-теоретичните фази на своята 
научна еволюция да чете постоянно и неуморно в 
Старопечатния и Ръкописния отдел на Публичната 
библиотека в Ленинград, най-голямата библиотека 
в Русия (в царско време – Императорска публична, 
в съветско – „Салтиков-Шчедрин“, от 1992 – 
Руска национална библиотека). За него изворът, 
фактът, новооткритият ръкопис си оставаше 
задължителният базис и на смелите теоретични идеи. 
Кланяше се на философията на извора и ненавиждаше 
надуваемото лъжеконцептуално философстване, 
безлично-самохвалните оценки от рода на: „Това е 
толкова старо“.
Така идваме до повратната година в неговото научно 
развитие. Повратна или естествена?
1962. В Москва се провежда Първият симпозиум 
по вторично моделиращи системи. Названието 
„вторично моделиращи“ не е заслуга на Лотман, а на 
Владимир Успенски, преподавател по математическа 
логика и брат на Борис Успенски, най-близкия 
съратник на Лотман в продължение на четвърт век. 
Задачата му е да замени будещия подозрение термин 
семиотика с друг – неясен и наукоподобен, но ефектен. 
Юрий Лотман не присъства на Симпозиума, но И. 
Чернов идва в Москва след него и отнася в Тарту 
съкровените, чертаещи бъдещето на семиотичните 
търсения „Тезиси“. Истинско Translatio studii в 
съвременен вариант. Но Лотман е подготвен за 
срещата с напиращата семиотика, той независимо 
стига до същите идеи и дори преди московчани чете в 
Тарту лекционен курс по структурална поетика. 
Идва Лотмановото семиотично време, което намира 
израз в три главни насоки:
1. Превръщането на Тарту в център на 
литературоведската семиотика. Освен Лотман 
ще посочим и неговата съпруга Зара Минц (+1990), 
може би най-добрият Блоковед, Борис Егоров, Борис 
Гаспаров, Игор Чернов.
2. Провеждането на ежегодни, особено през 60-те–70-
те, Летни школи по вторично моделиращи системи в 
селището Кяириаку в околностите на Тарту, а после и 
в самия Тарту.
3. Издаването на бързо митологизираните Трудове по 
знакови системи, чието публикуване започва през 1964 
с тутакси канонизираните Лекции по структурална 
поетика на Лотман и продължава в първоначалния 
си, но все по-изтъняващ вид до 1992, когато излиза 
25-а свезка. Днес имат по-друг вид и се публикуват 
на английски език, издават се Научни (Ученые) записки 

на Тартуския университет, Блоковски сборници 
и др. Благодарение на Лотман Тарту за близо две 
десетилетия се превръща в притаено-екзотична 
столица на модерната съветска хуманитаристика. 
За това частично допринася и фактът, че градът 
е закрит за посещения по военни съображения. Но 
главна роля се отрежда на лидера и това отлично е 
доловил Роман Якобсон, който заявява: „Но зад всичко 
това стои желязната ръка на Юрий Лотман, който 
направляваше конференцията – той е забележителен, 
несравним организатор!“.
Атмосферата в Тарту е и творческа, и приятелска, 
членовете на Катедрата се назовават катедрали; тя 
носи озарението на неизмеримо лично щастие: самият 
Лотман я описва така: „В Тарту се намира малка, 
но интензивно работеща група, която постоянно 
дискутира на теоретични и литературноисторически 
теми. Ние много често се събирахме и спорехме с 
часове... всичко това създаваше у мен усещането за 
непрекъснато щастие“. 
Ето го щастието на интелектуала по времето на 
с о ц а  – то е временно и представлява един обвит 
в тоталитарна паяжина престой в света на идеите. 
А обитаващите Републиката на философите на 
Платон, обществото на рахманите, с които разговаря 
Александър Велики, Педагогическата провинция 
(Pädagogische Provinz) на Гьоте, Касталия (Castalia) на 
Хесе. Утопии, за които си струва да си спомним.
Първите теоретични монографии на Лотман са 
четени първо като лекции, а след издаването си 
като монографии предизвикват широк отзвук и 
придават популярност както на автора им, така 
и на семиотиката като цяло. При това не само 
в страната, но и в чужбина, като откликът в 
СССР далеч не е само положителен. Официалната 
литературна периодика е залята от отрицателни 
отзиви и рецензии, от които обаче аурата на 
семиотиците заблестява по-силно. Най-често срещан 
е упрекът във формализъм, в дискриминиране на 
съдържанието и социалната проблематика.  
Тези събитийни за времето си книги са: 1. Лекции 
по структурална поетика – 1964. 2. Структура на 
художествения текст. 1970. 3. Анализ на поетическия 
текст. Теория на стиха. 1972. По-късно Лотман 
обобщи спецификата на изследванията си в понятието 
семиосфера, моделирано според концепта ноосфера 
на философа Владимир Вернадски. Ученият се насочва 
към други теми, като адаптира  семиотиката 
върху явления от руската култура – поетика на 
поведението, театралността и всекидневния живот. 
Плод на това плодотворно съчетание са неговите 
„Беседи за руската култура: Бит и традиции  на 
руското дворянство (XVIII – нач. на XIX век)“,  първо 
представени пред многомилионната телевизионна 
аудитория, а после издадени и в книга (благодарение 
на верските си беседи по телевизията по същото 
време и отец Александър Мен стана само за година 
един от най-популярните люде в Русия). Тази 
феноменология на бита, историята и манталитета на 
дворянството (включваща  домашното възпитание, 
дуелите, светските балове, играта на карти) показа 
и огромната приложна мощ на семиотиката във 
всички области на изкуството и живота. Ала с 
Перестройката постепенно гаснеше и Школата, 
почти всички участници поеха в странство, 
критика имаше и в страната, при това не само от 
консервативни кръгове, а от бивши участници и 
симпатизанти (А. Гуревич, М. Гаспаров), Лотман 
остана практически сам, умира и спътницата 
му Зара Минц, най-близкият му съратник Борис 
Успенски  пое пътя на академичното пилигримство. 
Със съвършено  несломим дух, но тлеещ физически, 
Лотман се променя частично методологически, 
правейки незабележим завой към недолюбвания от 
семиотиците деконструктивизъм, към порядъка от 
хаоса на Иля Пригожин. Така се ражда последната му 
книга „Култура и взрив“, една от трите, преведени у 
нас. Остава и грамадната му кореспонденция, част от 
която (с Б. Успенски, Б. Егоров и др.) е издадена. Ще 
отбележим, че преписката между Лотман и Успенски 
(1964–1993) обхваща най-вече 20-годишния период, 
когато и двамата нямат прокарани телефони. 
С България го свързват (освен идеите и книгите) и 
редица писма до него, те нямат характер на научно-
аналитичен разговор, а са библиографски молби. Ще 
добавим и писмото му, публикувано през 1982 г. във в. 
„Литературен фронт“  в защита на проф. Мирослав 
Янакиев, по време, когато у нас фучеше зла фъртуна 
срещу неговите учебници и преподавателска 
методика.
Така ни се представят някои от образите на 
столетния Юрий Лотман.

Столетникът Лотман



Адрес:  СОФия 1000 ул. „Георги С. Раковски“ 108 
Банкова сметка: BG56BPBI79401049389602, BIC – BPBIBGSF
„Юробанк България“ Ад
издава Фондация „Литературен вестник“
http://litvestnik.wordpress.com; 
www.bsph.org/litvestnik
ВОдЕЩ БРОя Пламен дойнов

РЕдАКЦиОННА КОЛЕГия:  Амелия Личева (гл. ред.)
 Пламен дойнов, Йордан Ефтимов, Ани Бурова, 

Бойко Пенчев, Камелия Спасова, Мария Калинова,  Емануил А. Видински 
Малина томова   

Печат: „Нюзпринт“

ISSN 1310 – 9561

Н О В А  П Р О З А

Симона Йованоска (1985) е родена в Гостивар, Република 
Северна Македония. Завършва средно икономическо 

училище в родния си град, а след това маркетинг в 
икономическия факултет на Скопския университет. 

През 2015 г. излиза дебютната є книга с разкази „Ги 
најдов во длабокото“. Миналата година романът на 

Симона Йованоска „денот на црвот“ (изд. „или-или“) 
спечели наградата „Роман на годината“. Публикуваният 

в „Литературен вестник“ разказ „Кажи му на кучето“ 
наскоро донесе на Йованоска първа награда в конкурса за 

кратък разказ на вестник „Нова Македонија“.  

Кажи му на кучето

Симона Йованоска

Татко умря преди два месеца. Като най-голямото дете, 
освен тъга от загубата и чувство на безпомощност, 
допълнително носех и вина, тъй като тайно исках да умре 
по-бързо. Знаеш, мъчеше се старият, беше трудно за 
гледане. Хората и в най-големите си загуби са фокусирани в 
себе си, комично е.
Два дни след смъртта на татко получих обаждане от 
майка, звучеше доста сериозно. „Трябва да поговорим…, 
каза, важно е“. Първоначално си помислих, че є е станало 
непосилно заради безкрайното припомняне на най-хубавите 
моменти, прекарани с покойника, търсейки грешките и 
пропуските с него, страхувайки се още на втория ден от 
забравата. После мислите ми заплуваха в правни води, 
надявайки се на завещание в моя полза. Както вече ви казах, 
комично е. 
– Размишлявах… – каза – …и стигнах до извода, че трябва 
да му кажем на кучето, че татко ти умря.
– Да му кажем? На кучето?
– Ами негово куче беше, смятам, че има право да знае.
– Да знае? И как планираш да му съобщиш това, с лаене?
– Глупости, не ставай смешен. Ще му го обясня най-
простичко, че е бил болен и е починал. Толкова.
– Защо мислиш, че ще те разбере и ще се промени нещо в 
него?

– Както вече ти казах, негово куче беше и има право да знае.
– Не е истина, че водим такъв разговор.
– Може и ти да присъстваш, когато му го съобщавам.
– Да облека ли смокинг?
– Не те помня толкова духовит, страшно е в какво 
превръща хората тъгата.
– Добре тогава, хайде да му кажем на кучето.
Виждайки, че е недвусмислена и сериозна в намеренията 
си, реших да я подкрепя и да бъда с нея, когато съобщава 
на кучето за смъртта на баща ми. Нали в това е целият 
смисъл на близките, да ги имаш, когато ти е тежко, защото 
в лесното е лесно. Досещаш се, комично е. 
Кучето беше старо и послушно, нямах оплакване. Татко го 
обичаше, въпреки че понякога мислеше да го приспи, „за да го 
спаси от агонията на старостта“.
– И аз съм стара, казваше майка, защо и мен да не ме 
приспиш?
Както вече казах, кучето беше старо, рядко излизаше, 
най-често лежеше в краката на татко, с поглед в своето 
кучешко бъдеще, без никакво намерение да го надживее. За 
жалост, намеренията губеха стойност пред фактите и не 
бяха в състояние да променят нищо.
Майка ми го гледаше кротко и му говореше като на свое 
дете. Не си спомням на мен да ми е говорила така, като 
почина старият, а спомените ми бяха все още свежи.
В интерес на истината не мога да се сетя някога да съм 
я гледал и аз така, както я гледаше това куче, толкова 
кротко и топло, можех да се закълна, че я разбира.
Почувствах, че от тъга връз кучето се спуска ръка и нежно 
го погалва. Песът беше наистина тъжен, проявяваше 
кучешка болка и майка ми се разплака. Не можах да се сетя 
дали плака на погребението, но това не е най-важно сега. 
Песът седна на татковия фотьойл и заспа. Майка няколко 
пъти го проверяваше дали диша, няколко пъти помисли за 
одеялце, няколко пъти му предложи вода и кучешка храна. 
През това време аз истински огладнях.
Хладилникът беше празен и реших да отида до 
супермаркета да напазарувам нещо.
За кратко се поколебах между бърза храна и продукти за 
готвене, а и трафикът беше тежък.
Когато се върнах, можеш да си представиш колко бях 

Стоян Чапразов, доктор по философия, е роден в 
Сливен. Преподава литература и експозиционно 

писане в Айовския щатски университет. 
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Зад стъклото

Стоян Чапразов

В болница дядо Хасан не беше стъпвал от млади години, 
откакто си счупи крака, като падна от стълбата. Всички 
от махалата му казваха, че късмет е изкарал, а той се 
ядосваше, че нищо не може да върши на един крак. 
Не че не беше боледувал дядо Хасан, но баба Джани не го 
оставяше да стигне до болница. Винаги успяваше да му 
намери домашни илачи, предимно билки – познаваше ги, 
случвало се е и сама да отиде в гората над тяхната къща, 
знаеше къде да ги открие. Скоро се наложи мащерка и риган 
да търси за кашлицата му, искаше да бъдат пресни. Дали от 
билките или от загрижените є очи, дядо Хасан не се залежа, 
на следващия ден беше като нов.  
Този път беше негов ред да се грижи – както си стоеше 
пред телевизора, изведнъж баба Джани се сви, заболя я 
корема. После болката премина към гърба и се настани 
долу в дясната му част. Преви баба Джани на две, не є 
даваше да мръдне. От време на време я отпускаше за 
по няма и минута, но всеки път болката се връщаше с 
повече сила, сякаш се сърдеше, че не є се обръща нужното 
внимание. Задълба, нещо наистина не беше наред и дядо 
Хасан побърза да се обади на сина им. Той дойде веднага. 
Като видя майка си на леглото с колене опрени в гърдите, 
грабна я на ръце до колата и право в болницата. Камъни 
в бъбреците, два сантиметра в диаметър единият 
от тях, показаха снимките и лекарите я оставиха за 
операция на другия ден. Всичко мина успешно, но баба 
Джани трябваше да изкара няколко дни в болницата под 
наблюдение. 

Четиридесет и две години – толкова време не бяха се 
разделяли за повече от ден-два. Дядо Хасан едва дочака деня 
за свиждане. На път за болницата мина през пазара. Синът 
му беше казал, че баба Джани искала плод. Дядо Хасан 
знaеше, че тя много обича смокини, но не им беше сезон. 
Обиколи пазара два пъти докато избере какво да вземе. 
Намери круши, но от малките, еднохапки, жълто-червени, 
хрупливи още. 
Миризмата на хлор лъхна дядо Хасан още преди вратата на 
болницата. Сети се, че баба Джани е на третия етаж, но 
беше забравил номера на стаята и отиде до рецепцията за 
помощ. 
– За какво сте? – попита с необичайно висок тон жената 
зад стъклото, преди дядо Хасан да може да я поздрави. 
Малките є кафяви очи го изгледаха сякаш беше направил 
нещо нередно.
– За жената съм дошъл. Тук е, болна.
– В кое отделение?   
– При доктор Басев я взеха – отговори дядо Хасан, докато 
сваляше каскета от главата си. Гласът му трепна, издаде 
несигурност, за която жената зад стъклото се хвана сякаш 
това е чакала цял ден:
– Не ви питам при кой доктор, а в кое отделение! 
– С бъбреците не е добре бабата, при доктор Басев е – 
повтори дядо Хасан с лека усмивка.
– Ей, как все на мен се падат такива! – обърна се жената зад 
стъклото към колежката си, която беше на път да покори 
с химикала си всички празни хоризонтални и вертикални 
квадратчета от кръстословицата пред нея. – Ендо-кринно-
то или урологията беше отделението с бъбреците бе, Ваня?
Последва само едно сухо „второто“ и положително кимане 
от страна на колежката, която и за секунда не откъсна 
поглед от квадратчетата.  
– Как се казва бабата? – върна се към дядо Хасан.  
– Джанан Талат.
Жената зад стъклото отвори голямата зелена папка пред 
себе си и тръгна да я разлиства с наплюнчен пръст. Спря 
на избраната страница, мина я веднъж с поглед, но явно не 
намери името и плъзна пръст по редовете. Докато още 
гледаше в папката, попита: 
– Джанан ли беше?
– Да, да – продължи да се усмихва дядо Хасан. 
След близо минутно взиране, разлистване и дълбоко дишане, 
което ако човек чуеше отстрани, би си помислил, че идва 
от сериозно физическо натоварване, служителката  отсече:
– Не є е тук името на бабата. Не е в нашата болница. 

Гласът є драсна синьото в очите на  дядо Хасан, веждите 
опряха в гъстата му бяла коса.  Като се усети, огледа около 
себе си, сякаш да се убеди, че не е сбъркал нищо, и натърти: 
– Тук е. Преди два дни идвахме със сина за операцията є. 
Вижте пак.
– Джанан тук няма. Не съм сляпа – повиши тон жената зад 
стъклото, без да погледне в папката.
– Моля ви . . . – дядо Хасан не можа да довърши. 
– Абе, не чуваш ли, че такова име няма записано тук? Пфу, 
аман от имената ви.
Високият тон на думите, неуважителното поведение, 
явната неприязън към името на баба Джани привлякоха 
вниманието на колежката, която остави химикалката на 
плота и насочи любопитен поглед към сцената на действие. 
За нейна изненада, и донякъде разочарование, дядо Хасан се 
владееше, а усмивката му откриваше здрави бели зъби:
– Оох, извинявайте, ама сигурно са я писали бабата с новото 
є име! 
Жената зад стъклото заклати глава и сякаш на себе си 
каза, но така, че да се чуе и от колежката: „Нали ти казвам, 
все на мен се падат тия… Цял ден с цигани на главата“. 
Пое въздух, опря лакти на плота и с лице върху двата си 
палеца, погледна към дядо Хасан, който продължаваше да се 
усмихва.
– Какво сега, няма ли да ми кажеш новото име на жена си, 
или аз тук като баба Ванга трябва да го позная? 
Дядо Хасан отвори уста сякаш да каже нещо, но само събра 
устни под носа си и бавно насочи поглед към напукания 
таван на болницата. Мълчанието му изнерви още повече 
младата жена зад стъклото и тя извика с разперени ръце:
– Абе, ти глух ли си бе? Как се казва жена ти? 
– Тя… Джанан се казва, ама… новото име не си спомням – 
каза дядо Хасан и се обърна да си ходи. 
Не чу последвалите патриотични изблици от другата 
страна на стъклото, нито обърна внимание на истеричния 
тон. Не видя и лудото ръкомахане, което само не счупи 
стъклото. Щеше да се обади на сина си, да го помоли той да 
занесе крушите.    
Пред вратата на болницата, докато наместваше каскета 
на главата си, дядо Хасан видя баба Джани да върви към 
него по болничен халат, наметната с любимата є червена 
жилетка. Усмивката и топлата є ръка изтриха жената зад 
стъклото:
– Круши си взел, Хеси – така не го беше наричала отпреди 
децата да се родят. – Как да не ти се радва човек! Тъкмо 
тях гледах на пазарчето. 

изненадан: майка ми седеше в стол на верандата и гледаше 
към мен без да трепне. В ръката си държеше ловна пушка, 
познах, че е татковата. До нея, с прострелна рана в 
стомаха, кучето лежеше мъртво.
Полека се приближих, предложих є цигара и тя прие. Запали, 
дръпна си два пъти и ми каза:
– Мило ми е, че умря.
Известно време пушихме в тишината.

Превод от македонски: ЙОРдАНКА БЕЛЕВА


