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Н Е П Р Е М Ъ Л Ч А Н О

Пламен Дойнов

От Ловеч долетя новината, че общинският съвет е 
приел площадът в града пред Художествената галерия 
„Проф. Теофан Сокеров“ в кв. „Вароша“ да носи името на 
свещеноиконом Кръстю Никифоров. Това е станало на 
26 януари 2023 г. с подкрепата на 14 общински съветници, 
десет са гласували „въздържал се“ и нито един „против“.
На път е чудото да се случи. Проточилата се двайсет 
години сага с именуването на площада сякаш приключва. 
Като че ли името на набедения за предател поп Кръстю, 
чиято светла памет бе промрачавана повече от 
120 години, ще се завърне в самия център на стария град. 
Нека припомним, че искането за това именуване 
датира от 2003 г. Сега ловешките съветници 
разглеждат предложението вече за пети път (!), а 
преди година Административният съд в града отмени 
предишно тяхно идентично решение заради пропуск в 
процедурата – липса на обществено обсъждане. Сега 
вече то е проведено. Но кой знае?! През годините 
волята за публична реабилитация на поп Кръстю 
постоянно се засреща с друга воля – на задкулисно 
противопоставяне и хитроумно протакане, проявено в 
редица административно-процесуални ходове. Затова и 
сега е възможно нещо подобно.
Разбира се, нищо не бива да ни учудва. Не трябва да 
ни изненадва и начинът, по който някои реагираха на 
изявлението на осем души (между които и пишещият 
тези редове) от ноември 2022 г. по повод поредната 
премиера в Народния театър на пиесата „Великденско 
вино“ от Константин Илиев. Припомням, че в 
изявлението се изразяваше опасение, че „пиесата, 
писана по време на всеобщо наложения в продължение на 
десетилетия мит за предателството на поп Кръстю, ще 

Между пиесата „Великденско вино“ и площада 
„Свещеноиконом Кръстю Никифоров“

възроди внушения срещу научно доказаната невинност 
на тоя заслужил деятел на църква, просвещение и 
революционна дейност за българското национално 
освобождение“ и че „в съвременното българско училище 
тази опасност е преодоляна“, т.е. в учебниците вече не 
се тиражира клеветата, че свещеникът е предал Васил 
Левски. Ключови обаче ми се струват последните две 
изречения:
„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.“
Тук изобщо не става въпрос да се повежда отново 
спор по темата „Поп Кръстю ли е предал Апостола на 
българската свобода?“ Защото такъв дебат в сериозната 
си част е приключен от историческата наука. Няма 
нито едно (нито едно!) доказателство, че свещеноиконом 
Кръстю Никифоров е предател. Напротив, той е една 
от най-ярките, последователни в убежденията и морала 
си възрожденски личности, с принос към всенародното 
просвещение и националното освобождение.
Изявлението целеше друго – да апелира към публично 
разграничение от претенциите, че пиесата 
„Великденско вино“ достоверно отразява исторически 
доказана реалност, да се признае отдалечеността на 
художествения текст от фактурата на събитията. Да 
го кажем накратко чрез един познат от други продукции 
надпис: Всяка прилика с действителни лица и събития е 
случайна.
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Излезе от печат новият 
брой 177 на списание 
„Християнство и 
култура“. В памет 
на папа Бенедикт 
XVI в него е включен 

текстът Исус Христос се завръща, откъс от разговора 
на папата с журналиста Петър Зеевалд от книгата 
„Светлина на света“. Богословската проблематика е 
продължена в текстовете на френския юдейски философ 
Андре Неер Библeйското мълчание и на Алексей Кашкин 
„Лъх от тих вятър“ – какво видял пророк Илия на 
Хорив? Рубриката „Християнство и история“ съдържа 
текстовете на Вениамин Пеев Протестантското 
образование в България – минало, настояще, равносметка 
и на Сандра Керелезова Брайда, Теодора, Теофана. 
За канонизацията на св. Теофана (царица Теодора 
Търновска) от Румънската православна църква. 
Отношението на Католическата църква към проблемите 
на съвременността е разгледано в интервюто на папа 
Франциск, дадено за списание „Америка“, озаглавено 
„Украйна е народ, който изпитва мъченичество“, както 
и в разговора на проф. Владимир Градев с кардинал 
Леонардо Сандри „Католическата църква в България – 
малко стадо с голяма мисия“. Темата за съвременните 
предизвикателства пред християнските църкви е 
продължена и в разговора на Сава Славчев с генералните 
секретари на Европейския евангелски алианс Кони Дуарте 
и Ян Веселс Задачите пред Европейския евангелски 
алианс в съвременния свят на кризи и несигурност. В 
рубриката „Забравени размисли“ са представени Лични 
спомени за въстанието в селата Петрич и Смолско през 
1876 г. на отец Георги Евтимов, публикувани през 1903 г. 
Темата „Пътища“ включва разказа на отец Павел Събев 
Перце, понесено от вятъра и есето на Цветанка Еленкова 
Надеждата – обещание за святост. Броят е илюстриран 
с творби на гръцкия иконограф Георгиос Кордис, чиято 
изложба „Да нарисуваш светлината“ е представена 
от Ваня Сапунджиева, а в рубриката „Християнство 
и изкуство“ е включен и неговият анализ Пътят на 
развитие на иконата.

Тема на първия брой на 
сп. „Култура“ за 2023 
г. е стогодишнината 
от рождението на 
писателя Ивайло 
Петров. Откъс 
от непубликувания 

роман „Баронови“ 2, разговор с литературоведа 
проф. Благовест Златанов и фрагменти от 
разговорите на писателя с проф. Божидар Кунчев. И 
още: разговори с френския карикатурист Плантю 
за „демоните на Европа и свободата“, с белгийския 
писател Венсан Енгел за „паметта срещу меката 
диктатура“, с немската писателка Ирис Волф за 
„спасения свят“, с Антон Стайков и Свобода Цекова 
за „отключването на архива на писателя Сава Попов“, 
както и есето на израелския историк Ювал Ноа Харари 
за „края на новия мир“. И още: нобеловата реч на 
писателката Ани Ерно и интервю с художника Румен 
Гашаров за „скрития смисъл на нещата“. Разказът в 
броя е на Йорданка Белева, а фотографиите са дело на 
Даниел Леков.  

Н Е П Р Е М Ъ Л Ч А Н О

„Персоналистът: Михаил 
Неделчев“. Съст. П. Дойнов. 
Библиотека „Присъствие“ – 
Книга 8. Изд. „Кралица Маб“, 
Департамент „Нова българистика“ 
на НБУ. С., 2022, 474 с., 20 лв.

В самия край на миналата година от 
печат излезе сборникът, съдържащ 
84 текста, посветени на Михаил 
Неделчев и неговите книги. С това 
издание се окръглят честванията 
на 80-годишния юбилей на големия 
литературен историк, в чийто 
център беше конференцията за него 
през лятото на 2022 г.

*
Юбилейната научна конференция в 
чест на 80-годишнината на проф. 
Михаил Неделчев, организирана от департамент „Нова 
българистика“ на НБУ на 14 юли 2022 г., събра двадесет 
преподаватели и изследователи от водещите академични 
центрове на България, които анализираха и тълкуваха 
приносите в литературознанието и хуманитаристиката 
на големия литературен историк. Така юбилейната 
година придоби завършена зрелост.
Какво се случи преди и след това?
През академичната 2021/2022 година в Нов български 
университет се проведоха серия от дискусии в 
рамките на научен семинар, посветен на литературния 
персонализъм – една от влиятелните идеи на Михаил 
Неделчев в българското литературознание; на 12 май 
2022 г. Столичният общински съвет удостои Михаил 
Неделчев със званието „Почетен гражданин на София“; 
на 13 юли брой 27 на „Литературен вестник“ излезе 
под наслов „Осемдесетото лято на Михаил Неделчев: 
патоси и реконструкции“, в който 16 автори публикуваха 
16 текста, посветени на юбилея; на 17 юли – рождения 
ден на юбиляра – в Американския център на Столична 
библиотека се състоя голямото тържество, посветено 
на 80-годишнината на Михаил Неделчев; на тържеството 
един от подаръците поднесе Цветан Ракьовски – 
съставената от него и изработена в 13 екземпляра от 
великотърновското издателство „Фабер“ книга „Пет 
реконструкции Неделчеви“, съдържаща пет ключови 
студии на М. Неделчев (по-късно изданието си набави 
още тираж и влезе в оборот); на 3 септември в Созопол 
на Фестивала на изкуствата „Аполония“ се проведе 
юбилейна вечер, в която Художествената галерия едва 
побра участниците в разговора около сюжетите на 
Михаил Неделчев в живота и литературата; в средата 
на октомври се появи брой 3/2022 г. на сп. „Съвременник“, 

Книга за Михаил Неделчев
в който един от тематичните блокове 
е посветен на 80-годишния юбилей; на 24 
октомври писателската и литературната 
общност на Бургас също чества със 
специална вечер годишнината; в Деня на 
народните будители 1 ноември Михаил 
Неделчев получи две значими отличия – 
„Златен век“ с огърлие на Министерството 
на културата и Голямата специална награда 
на Портал „Култура“ заради „безспорния му 
принос към българското литературознание и 
безкомпромисното отстояване на истината 
в трудни времена“... 
Докато тази книга се „затваря“ 
съставителски и редакционно, на други 
места в България също се готвят да 
посрещнат Михаил Неделчев. Празникът 
сякаш не иска да приключва, може би защото 
българската литературна история изживява 
усещането, че празнува своята зрелост.

*
Тази книга се отличава от традиционните академични 
издания от типа на „сборник в чест на...“. Тя не е 
създадена просто по повод един юбилей, а изцяло е 
посветена на личността, изследванията, идеите и 
приносите на Михаил Неделчев. Първите три дяла 
съдържат предимно текстове, представени на 
юбилейната конференция от 14 юли 2022 г., както и 
статии, писани по други поводи, но попадащи в заявения 
тематичен обхват – за личността на литературния 
историк Михаил Неделчев, за неговите новаторски 
идеи като „литературния персонализъм“ (с фокус 
върху Яворов) и за приносите му в изследванията на 
литературата на НРБ. Четвъртият дял включва солиден 
брой статии, есета, спомени и поздравителни текстове 
по повод 80-годишнината, а дяловете „Юбилеен архив“ 
припомнят знакови думи, написани по повод предишните 
годишнини на М. Неделчев от 2002 и 2012 г. Във финалния 
раздел „Критически архив“ намират място рецензии 
и слова за някои от емблематичните му книги като 
„Социални стилове, критически сюжети“, „Размишления 
по българските работи“, „Литературноисторическата 
реконструкция“ и др.
С този том критическият подход към литературната 
история оцелостява образа на големия литературен 
историк Михаил Неделчев. А може да се каже и другояче: 
В ръцете ни е сборник с критика за един от най-
меродавните и проникновени български критици на ХХ и 
ХХІ век.

Из думите на съставителя

Разбира се, проблемът за противоречията между 
художествена творба и историческа истина е много  
по-широк, доколкото засяга и други произведения. 
Но тъкмо „Великденско вино“ изпъква сред най-
представителните случаи, защото изцяло се основава 
на историческа заблуда. Пиесата, изградена като 
монолог на действително съществувала личност, 
експлоатира наложения в масовото съзнание негативен 
мит за предателството на поп Кръстю. Писана през 
70-те години на ХХ век, тя използва до днес инерцията 
в „общественото мнение“ за предателството, за да 
излъчва още и още послания за самотата на героя и на 
предателя, за напреженията между човек и общност 
и т.н. Силният текст на Константин Илиев разчита 
тъкмо на това сляпо петно в „общественото мнение“, 
за да поддържа въздействието си в регистрите на 
разкаянието и катарзиса. Може би затова авторът 
на пиесата продължава да отстоява тезата за 
историческата достоверност на собствената си творба, 
да припомня, че е извършил задълбочени проучвания преди 
да я напише и пр. Само така основата на негативния 
мит може да опази от рухване драматургичната кула 
– текст, който майсторски интерпретира една от най-
тежките клевети в българската история, за да произведе 
„художествена истина“.
Към драматурга се присъедини и последният засега 
режисьор на пиесата. Застанал върху хребета на 
премиерата си в Народния театър, Явор Гърдев сякаш 
успя да удържи смисъла на спектакъла. Но в едно от 
своите интервюта по Националната телевизия се 
увлече в спор по същество. Той заяви, че твърдението 
„поп Кръстю не е предател“ не е безспорна истина, а се 
отхвърля от авторитети в областта на Възраждането 
като проф. Пламен Митев, който бил застъпвал 
обратното мнение – за предателство. 

Изправеният пред премиерата си режисьор е избрал да 
вярва на развенчана версия. Не става ясно защо например 
не вярва на проф. Николай Генчев, акад. Константин 
Косев, проф. Георги Бакалов и прочее историци и 
изследователи с най-разнообразен профил, които 
категорично отхвърлят тезата за предателството. 
Дали наистина е въпрос на вяра?
Но по-важен е въпросът: Кое точно мнение на Пламен 
Митев припознава Явор Гърдев? 
Въпреки че е сред съставителите на документалния 
сборник „Левски пред съда на Портата“ (засега 
последно издание: 2020 – книга с отдавна посочени 
от изследователите случайни или неслучайни грешки, 
оклеветяващи поп Кръстю), проф. Митев никъде не 
твърди еднозначно, че поп Кръстю е предател. Като 
професионален историк, той чудесно знае, че няма 
никакви преки доказателства за виновност на свещеника. 
Вярно е, че кръжи около това твърдение, но засега 
предпазливо заявява, че това е най-вероятната хипотеза, 
за която има „достатъчно косвени податки“ (изречено 
в предаването „История. бг“ на БНТ от 20 септември 
2021 г.). Имало косвени податки??? На проф. Митев 
сякаш му се иска именно поп Кръстю да е предател, 
но „податките“ очевидно не стигат, за да го заяви 
открито като професионален историк. Ако все пак той 
категорично реши да защитава позицията за такова 
предателство, може да я изрази по-ясно. Тогава има кой 
да му отговори.
Дотогава надарените театрали ще поставят 
безкритично „Великденско вино“ и вероятно ще се 
къпят в зрителска любов, родена от катарзиса на един 
набеден персонаж. А ако случайно всичко това се случва 
в Ловешкия театър, ще излязат след спектакъла 
и ще преминат през града, прекосявайки площад 
„Свещеноиконом Кръстю Никифоров“ в студената 
нощ.

Между пиесата „Великденско вино“ и...
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К А У З А Т А  Н А  К Н И Г И Т Е

Катерина Захариева е магистър по руски език и 
литература, преводач и преподавател в средни 

училища. Има придобита професионална квалификация 
по английски език от Софийския университет и 

специализация по социолингвистика. Над десет години 
е работила като учител по руски и английски език. 

От 20 години работи в печатница – като коректор, 
страньор и книговезец. Ръководи печатница „Артграф“. 

Разговаряме с нея на 23 януари 2023 г.

Как да Ви наричам – печатар, полиграфист, 
производител на книги или нещо четвърто?
Откакто терминът „полиграф“ доби популярност, 
професията полиграфист придоби двояк смисъл – свързан с 
откриване на истината. Това си има своя чар. Признавам, 
че за мен книгата помага на всеки да открие своята 
истина. Все пак любимото ми прозвище е „печатарката“, 
макар че не аз лично печатам книгите. Хората асоциират 
изработването на книгите до готов продукт основно с 
печат, а всъщност това е процес, който обхваща много 
дейности – като се започне със страниране, редактиране, 
коригиране, предпечат, оформление на корица, едва след 
това идва печатът, следва книговезка обработка – сгъване, 
набор, лепене, обрязване, опаковане.  Ако книгата е с твърда 
подвързия, книговезкият процес се удължава с още няколко 
етапа. Работата ми в печатница ме е научила, че всеки 
процес е от изключително значение, на всеки етап нещо 
може да се обърка и ако една брънка не си е на мястото, то 
продуктът „окуцява“. 

Вие ли избрахте професията си, или тя Вас избра?
Професията ме избра, разбира се. Аз съм филолог и винаги 
съм харесвала боравенето с думи, превеждах книги и 
смятах, че това е моето призвание – от тази страна на 
процеса. Естествено, случайно попаднах в печатница и 
оттогава следващият етап ме погълна изцяло – как да 
поднесеш естетически в оформено книжно тяло думите 
на автора така, че да заинтригуваш читателя да си купи 
книгата, да го „дръпне“ дори само с външния вид. 

Помните ли първата създадена от Вас книга? Хареса ли 
Ви?
Всичко първо се помни. Имах си своите „мъки“ – мъките на 
начинаещия, имаше и проблеми, които след това поправях 
книга по книга... Стои ми и до ден днешен в библиотеката – 
така, за спомен, че някога се слагаше в края на книгата лист 
с „допуснати правописни грешки и неточности“, в което 
се вписваше и по чия вина са допуснати: на издателя, на 
автора, на коректора, редактора или дори печатницата. 

С кои от Вашите издания се гордеете?
Гордея се почти с всички – като знаеш от какво си започнал 
и как е изглеждал текстът в началото, как се оформя малко 
по малко, за да стане книга – когато видиш радостта в 
очите на автора и ти каже „Точно така си я представях“, 
когато авторовото усещане за книгата е като за рожба, 
сърцето ти прескача един удар, че си доставил на някого 
такова усещане. 

А имате ли гафове, за които Ви се иска да забравите, или 
пък такива, за които си спомняте с чувство за хумор?
Е, имало е и не толкова „красиви рожби“, но нали са си 
наши… Случвало се е, разбира се. Един от най-комичните 
случаи е книжното тяло да е с едно заглавие, а на корицата 
да стои друго заглавие. Или да липсва цяла глава, или 
да „влезе“ в книгата съдържание от друга книга... Най-
хубавото в този процес е това, че всичко е поправимо.

Казват, че бъдещето е на електронните книги и 
аудиокнигите. Това плаши ли Ви?
Не, не ме плаши. Бъдещето е на електронните медии и ние 
няма как да противодействаме на развитието. Смятам, че 
има място за всичко и хора, които четат хартиени книги 
винаги ще има – да, книгите може да станат бутикови 
издания – повечето произведения на българския пазар и сега 
излизат в малки тиражи. Книгите са като хората – има 
скромни, помпозни, грациозни, напудрени, нежни, грандиозни 
и т.н. И не говоря само за визия, а и за съдържание. За всяка 
книга си има читатели, както и определен брой читатели. 
Ние трябва просто да ги следваме.   

В световен мащаб се говори, че има две тенденции в 
книгоиздаването: едната е, че заглавията нарастват 
за сметка на тиражите, а другата, че броят на 
хартиените книги също расте, въпреки мрачните 
прогнози за изместването им от електронните.  Тези 
тенденции дали се отнасят и за българския пазар?
По мое наблюдение заглавията нарастват основно поради 
причината, че много хора изпитват нужда да пишат – 
да описват преживяване, да споделят, да мечтаят „на 
глас“. Това, което преди 1990 г. не можеше да се случи – 
да попадне „случаен“ автор на пазара. А и като че ли се 
наситихме на „патриарси“ в българската литература и 

Катерина Захариева:  
Хората са като книгите – ще се намерят

имаме нужда от по-земни и не толкова глобални теми. 
„Задължителната“ литература, препоръчвана в училище, 
също не постига резултат, особено след бума на онлайн 
обучението – доказано е, че ако искаш детето да намрази 
някаква дейност, то трябва да я направиш задължителна. 
Задължително четене по време на онлайн обучението на 
презентации, текстове, планове... Така че поколението на 
21. век не може да бъде лесно съблазнено от електронните 
книги. А електронните четива са насочени предимно към 
тях.

Какво смятате за нелоялното разпространение онлайн 
на сканирани книги?
Естествено, че нелоялното разпространение е ограбване 
на нечий труд. Макар често „лоялните“ разпространители 
да печелят повече от авторите и издателите... Това 
е обширна тема и тук ще стигнем до законодателни 
промени или липсата на такива. Напоследък хората, които 
„управляват“ интернет пространството, предприемат 
мерки за ограничаване на този тип разпространение.

А  мислите ли, че при нас е приложим печатът 
при поискване, когато книгата или друг продукт 
се отпечатват, след като клиентът е направил 
поръчката? Казват, че така могат да се реализират 
печалби и от изчерпани тиражи, без да се налага да се 
преиздават наново с рискови бройки.
Да, приложим е. Но тук има един много важен момент 
– това трябва да е под изричния контрол на автора или 
издателството. Законодателството в България е назад 
и поради тази причина се създава впечатление, че не е 
приложим масово този вид печат. Освен това цената на 
книгата при този начин на печат е по-висока, което също 
трябва да се има предвид.  

Известно е, че дигитализирането на книгопечатането 
и шрифтовото изкуство също е създало много 
възможности. В студиата за шрифтов дизайн са 
създали шрифтове с почерците на велики личности – 
Шекспир, Хемингуей, Пушкин при кирилицата и много 
други. Отворени ли сте за тези нови възможности на 
дигитализацията във Вашата работа?
Работим с художник, който създава шрифтове, безценна 
е работата му по дигитализиране на шрифтове на 
кирилица, тъй като повечето „интересни“ шрифтове не са 
кирилизирани и това създава еднообразие.  

С какво не правите компромиси при оформлението на 
вашите издания?
Опитваме се да не правим компромиси с правописните, 
пунктуационните и смисловите неточности, с други думи 
– с грамотността. До 1990 г. съществуваха стандарти. 
Сега стандарт е желанието на клиента... Не допускаме 
да напечатаме книга, която не е минала през коректура. 
Защото, в сферата на шегата, сме чували изрази като: „В 
тази печатница печатарят прави много печатни грешки...“.

В пресата излезе информация за това, че много 
издателства са принудени да съкращават тиражите 
си и са силно затруднени в дейността си поради липса 
на хартия. Тази суровина се е внасяла предимно от 
Русия и цената є се е вдигнала заедно с цената на 
електроенергията. Как се справяте с този проблем?
Знаете, не само хартията и електроенергията са се 
повишили, повишението е във всичко. Цената на хартията 
тръгна нагоре още преди войната, като следствие от 
К-19. Много предприятия затвориха, свиха производство 
и впоследствие трудно наваксваха обема. Помагахме си 
помежду си печатниците като колеги. Налагаше се да 
правим компромиси – със сроковете най-вече. Периодът 
беше наистина труден. Наличието на хартия означаваше 
и по-висока цена. Имаше и много спекула в този период.  

Сега вече пазарът на хартия се нормализира, материали 
има, цените не скачат всяка седмица. Остава общото 
повишение, предвид електроенергията, но тук малко се 
компенсира цената за клиентите от 9%-та ставка.

Да, през 2022 година продължи да се прилага намалената 
ставка от 9% на ДДС за книги. Тази промяна имаше 
ли положителен ефект върху книгоиздаването и 
книгопечатането?
Да, макар че крайният клиент – читателят – не 
получи реално тези 9% облекчение. От тази мярка бяха 
подпомогнати главно издателите и разпространителите, 
което би следвало да намали цената на книгата като 
краен продукт. И то реално се случи, но в момент на 
изключителна инфлация. Като резултат клиентът остана 
с впечатление, че почти нищо не се е променило. 

Смятате ли, че трябва въобще да бъде премахнат този 
данък върху изданията?
Да. В момента реално само разпространителите печелят 
от намаления данък. Върху читателите пада тежестта на 
увеличените материали и електроенергия. Една книга не се 
състои само от издател – печатница – разпространители. 
За да стигне едно заглавие до читателите, в процеса 
участва авторът (съставителят), преводачът, 
художникът (на корицата или на илюстрациите). Това са 
реални хора, които трябва да получат удовлетворяващо 
заплащане за труда си. Би следвало да не им се налага 
да правят избор да се нахранят материално или да се 
нахранят духовно. Във всеки един момент ние се явяваме 
производители (на книги) и потребители (читатели).

Това би ли увеличило читателите според вас?
Това би улеснило купуването на книги от любителите да 
четат. Който чете, ще купува книги. В този случай ще 
купи 5 книги, не 2 например. А и индикаторът, че колкото 
книги са продадени, толкова са прочетени, не е точен. 
Много книги се „предават“ от ръка на ръка, знаете. 

Имате ли предпочитани издателства?
Не, установила съм, че всяко издателство си има „звезден 
миг“ или с други думи „звезден автор“. Оттам нататък е 
Читателят.

А любими автори, на които имате шанс да сте една от 
първите читатели?
Да, имам такъв. Ерик-Еманюел Шмит. Един от първите 
му читатели съм, преди да отпечатаме книгите му на 
български език. Запознанството ми с него, в качеството на 
„печатарката му“, ме вдъхнови.

Обичате ли уханието на отворена чисто нова книга? 
Или зависи с какво лепило е лепена?
За мен уханието на отворена книга е уникално, лепилото 
няма нищо общо, нито дали е нова, важното е предвкусване 
за пътешествие. Най-характерният белег, че си открил 
удоволствието е това, че искаш да останеш в това усещане 
безкрайно дълго време.

Смятате ли, че такова усещане ще остане един ден 
в миналото, заедно с удоволствието от четенето на 
книги на хартия?
Може би ще остане като усещане и удоволствие за по-
малко хора, но вярвам, че ще го има. Хората са като 
книгите – ще се намерят.

Виждате ли се един ден автор? Например на книга 
със заглавие „Мастилото говори. Мемоарите на една 
печатарка“…
Тези „Мемоари“ биха били интересни само за моя собствена 
употреба. Нямам такова желание. Осъзнавам, че хората, 
които пишат, имат какво да кажат на определен кръг 
от читатели и това им е необходимо. Аз чета. Това ми е 
достатъчно.

И накрая, един „обърнат“ въпрос: Ако попаднете на 
необитаем остров, коя книга не бихте искали да имате 
при себе си?
„Живот след смъртта“. Необитаемият остров е 
приключение в живота, за смъртта ще мисля след живота. 
Това е в сферата на шегата. Няма книга, която би ми била 
излишна на необитаем остров – която и да е, ще ми помогне 
да оцелея.

Разговора води ЛИДИЯ ВЛАСОВА

Катерина Захариева
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Пейо Яворов, „Свобода 
или смърт. Бунтовен 
лист“. Съст. Милкана 
Бошнакова. Фондация 
„Яворов“, изд. „Книги 
за всички“. С., 2023, 
112 с., 29,99 лв.

Изданието съдържа 
всички 12 броя на 
ръкописния бунтовен 

лист „Свобода или смърт“, нелегален 
орган на ВМОРО, списван лично от 
Яворов между февруари и април 1903 г. 
Целта на този своеобразен агитационен, 
но и авторски вестник е да подготви 
българското население в Македония и 
Одринско за предстоящото въстание. 
Днес всеки брой е възпроизведен 
факсимилно, а текстовете в него – 
представени в съвременен правопис и 
коментирани. Така образът на поета 
Яворов като революционен журналист 
и публицист се изяснява в цялата си 
решимост и отдаденост на делото 
– в езика на свободата. Този път доц. 
Милкана Бошнакова проявява познатия 
ни професионализъм в разчитането и 
коментарите на Яворови текстове 
и донякъде изкупва злополучното си 
експертно участие в легитимирането на 
книгата „Непознатият Яворов“ (2020), 
съдържаща уж „новооткрити стихове и 
документи“, оказали се фалшификати.

Севдалин Генов, 
„Утрин-Остров“. 
Фондация за българска 
литература. С., 2022, 
132 с.

След шест книги с 
поезия за възрастни и 
три за деца Севдалин 
Генов предлага особено 

множество кратки 
текстове с очевиден импресионистичен 
лирико-философски произход. Това са 
внезапни гледки и прозрения, често родени 
не просто от езикови, а от буквени игри. 
През годините може би ги е записвал 
в малкоформатен бележник или върху 
хвърчащи листове – сякаш мимолетни 
хрумки, чрез които обаче се отглеждат 
в паметта забравени думи, нови 
словосъчетания и идеи. Над всичко свети 
радостта от мисленето без ангажимент, 
от удоволственото записване – 
щастливата случайност на озарението.

„Книга за Васил 
Димитров“. Съст. 
Анна Топалджикова, 
Севдалин Начев, 
Ирена Христова. 
Нов български 
университет. С., 2022, 
168 с., 35 лв.

Паметна книга, която се 
стреми да реконструира присъствието, 
излъчването и влиянието на магнетичния 
актьор и преподавател по театър в Нов 
български университет Васил Димитров 
(1934–2019). Над двайсет портретни, 
траурни и мемоарни текстове от 
приятели, колеги и критици, както и 
откъси от негови дневници и записки 
доизграждат фигурата на един от най-
четящите, рафинирани и интелектуално 
рефлексивни актьори каквито България 
някога е имала. Изданието респектира 
с вкус – и на текстовете, и на 
композицията, и на полиграфията. Бижу 
на паметта.

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

С подкрепата на 
Столична община

Сборникът „Диктатура и 
литература: българската 
литература в епохата на 
Георги Димитров и Вълко 
Червенков (1948–1958)“ е 
книга 22 от поредицата 
„Литературата на НРБ: 
история и теория“, която 
през 2018 г. беше отличена 
с наградата „Златен лъв“ 
на Асоциация „Българска 
книга“ за издателски 
проект с най-голяма 
обществена значимост 
и с широк медиен 
интерес. И чрез сборника 
„Диктатура и литература“ 
поредицата продължава да 
осветлява недостатъчно 
проучвани казуси, 
автори и произведения, 
да систематизира и 
да изгражда цялостен 
литературноисторически наратив за 
литературата в периода на НРБ. 
Тематично сборникът обхваща 1948–
1958 г., т.е. периода на тоталната 
доминация на социалистическия 
реализъм (все пак трябва да се 
отбележи, че част от последните 
текстове маркират някои излази от 
тази епоха) и разнообразните форми 
за неговото налагане, съпътствани с 
тясно регулиране на литературното 
поле и близко вглеждане в няколко казуса, 
които се разгръщат тогава. В повечето 
текстове се акцентира върху ролята на 
комунистическия вожд и присъствието 
му в литературата – и като 
политически деец, и като персонаж. 
Забелязва се, че включванията на Георги 
Димитров в литературното поле не са 
толкова чести, наситени и конкретни, 
колкото тези на „наследника“ му 
Вълко Червенков, който е представян 
(и сам се изживява) като значим 
литератор, редактор, творчески 
наставник и дори критик – всезнаещ 
и всеможещ, а възвеличаването му е 
безпределно. Независимо в каква степен 
е участието на вождовете в сферата 
на литературата, такава тенденция 
е постоянна и неумолима – потискане 
на творческата воля, нагаждане на 
писателите към „метода“, изсмукване 
на индивидуалните творчески интенции 
и преобразуване на ролята и същността 
на литературната критика, което ще 
остави трайни последици до края на 
комунистическия режим.
Текстовете в сборника са разпределени в 
три дяла. Първият от тях – „Тенденции и 
модели в българската литература  
(1948–1958)“, събира текстовете на 
Пламен Дойнов, Морис Фадел, Бойко 
Пенчев, Мая Ангелова, Виолета Дечева и  

Литературата на НРБ  
в сянката на комунистическия вожд

Биляна 
Курташева. 
Пламен Дойнов 
прецизно се 
вглежда в 
„големите 
знаци на малкия 
период“, 
започвайки от 
рамкирането 
му с горна и 
долна граница, 
продължавайки 
през 
„персоналистките 
комунистически 
режими“ на Георги 
Димитров и 
Вълко Червенков 
и тяхната намеса 
в литературното 
поле. Морис 
Фадел  

представя чрез примери изоставянето на 
модернизма и на „личния език“ в полза на 
традиционализма, Бойко Пенчев обръща 
внимание на българския роман в първата 
половина на 50-те години на ХХ век, и 
по-точно на неговата схематичност и 
характерната застиналост на героите, 
а Мая Ангелова разгръща начина, по 
който функционира очерковото писане 
в контекста на тоталитарния режим 
и на идеологизираната литература. В 
текста на Виолета Дечева основна 
тема е Народният театър, и по-
конкретно промяната на репертоара 
му между 1944-а и 1956-а, преминавайки 
от периода на народния реализъм 
към категоричното установяване 
на „метода“ и идеологическо 
застопоряване на театъра до края на 
50-те години. Биляна Курташева 
пише за жанра на есето, който няма 
как да намери подходяща почва за 
развитие (и поддържане) в условията 
на тоталитарен режим, но успява да 
се прокрадне „предпазливо“ на родната 
литературна сцена в края на 60-те. 
Вторият дял „Комунистическите 
вождове – вътре и вън от пантеона“ 
започва с текст на Михаил Неделчев, 
който представя чрез многобройни 
примери в какво се изразява 
„употребата (и неупотребата)“ на 
имената на Сталин, Тито, Георги 
Димитров и Вълко Червенков, 
заедно с тяхната „сакрализация“ 
по тоталитарен образец. Огняна 
Георгиева-Тенева обрисува „Лирическия 
мотив за вожда като победител над 
смъртта“ чрез ролята на поезията 
в затвърждаването на Сталин като 
„баща на народите“ в стихотворения, 
статии и книги. Последният текст от 
втория дял е на Гергина Кръстева и е 

свързан с посмъртния сборник за Георги 
Димитров от 1950 г. – „Той не умира“, с 
появата на темата за народната скръб 
и с мотива за „мъртво-живия“ вожд. 
В последния дял на сборника – „Казуси 
и имена: присъствия и отсъствия“, 
Борислав Скочев пише за писателите 
в концлагерите и как действа 
механизмът на въдворяване върху онези, 
които спадат към „прогресивната“ 
интелигенция. Момчил Методиев 
разглежда темата „Писателите във 
фокуса на държавна сигурност  
(1947–1961)“, като започва от 
структурите на ДС, които отговарят 
за контрола върху интелигенцията, 
„симптома“ за важна промяна в 
работата на ДС от края на 50-те и 
началото на 60-те години и завършва 
с извода за съотносимостта є към 
прилагането на мерки, а не към 
същността на режима. В текста 
си Мария Огойска ни изправя пред 
проблема за литературното наследство 
в рамките на „метода“, неговото 
задължително „правилно“ изследване 
и поместването на канонични автори 
като Христо Ботев, Иван Вазов, Елин 
Пелин, Пейо Яворов, Никола Вапцаров, 
Христо Смирненски, Йордан Йовков 
и др. в границите на идеологията. 
Илвие Конедарева изследва мотива 
за мъртвия син в два разказа на 
Ангел Каралийчев, демонстрирайки 
как творецът избира „да се вслуша 
в гласовете на времето“. Наталия 
Христова представя казуса „Около 
галерията“ от 1954 г., когато 
Националната художествена галерия 
бива затворена като резултат от едно 
„объркващо „размразяване“. Михаела 
Илиева описва различната политическа 
ситуация през 1955-а и 1969-а чрез 
фейлетона „Как се издигнах“ и пиесата 
„Аз бях той“ на Георги Марков, 
акцентирайки върху различията в 
двата текста, симптоми съответно 
на соцреалистическата доминация от 
1955-а и на привидната възможност за 
пробив през 1969-а. Разделът завършва 
с текст на Живко Лефтеров, който 
се вписва в една от големите теми 
на неговата научноизследователска 
дейност, събрана в три издания 
– „Атеистичната политика на 
комунистическа България“. Текстът 
му се спира върху преводната съветска 
литература с атеистично съдържание, 
проблематизира липсата на цялостно 
и задълбочено изследване на този тип 
текстове и разглежда причините за 
техния нарастващ обем през 1957 г. 
Сборникът, както и цялата поредица 
„Литературата на НРБ: история и 
теория“ посягат към онези въпроси 
от литературата на НРБ, чието 
изследване и обмисляне е недостатъчно, 
непоследователно и на практика 
омаловажено. Така не само се разкрива 
социокултурният контекст на 
епохата, но и чрез архивни писма, 
документи, стенограми, доклади от 
конгреси и събрания се открояват 
важни характеристики на отделните 
персоналистски репресивни апарати. 

ЛЮБОМИРА АТАНАСОВА

„Диктатура 
и литература. 
Българската 
литература в епохата 
на Георги Димитров 
и Вълко Червенков 
(1948–1958)“. Съст.  
П. Дойнов. 
Нов български 
университет. С., 2022.

От конференцията „Диктатура и литература“. 19 ноември 2021 г.
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П А М Е Т В И Т Р И Н А

Йордан Ефтимов, 
„Преди да измият 
кръвта“. Изд. „Лист“, 
С., 2022, 88 с., 16 лв.

Най-новата стихосбирка 
на Йордан Ефтимов 
проявява първо по рода 
си различно писане за 
войната в българската 
поезия. Може би защото 

и войната е различна – това е агресията 
на Путинова Русия срещу Украйна. 
Лесната формула за такъв тип почерк е 
„постхуманистичен“. Но дали е така? Нека 
по-скоро забележим умението на Ефтимов, 
избягвайки морализаторството, през 
иронията да въведе трагедията с цялата 
є непомерна медийна всеупотребимост. И 
така с една уж демонстративна хладина 
да оголи пустотата на смисъла, да не 
ни остави безралични. Фактографски се 
оголват езикови и човешки структури, а 
лирическият Аз остава далече и от прякото 
вчувстване, и от баналния разобличителен 
патос – мяра, която (нека го признаем!) 
толкова високо може да издигне 
почерк, изпитал на гърба си и в себе си 
постмодернизма от 90-те години на ХХ век 
до днес. Неумолимо.

Добрин Добревски, 
„Белите дървета на 
моите сънища“. Изд. 
„Ерго“. С., 2022, 52 с., 
15 лв.

Тази първа книга не 
бива да бъде четена 
като дебют. Защото, 
разбира се, роденият 
през 1947 г. скулптор 

Добрин Добревски е започнал отдавна. Сега 
показва едва 41 стихотворения, писани 
през годините. Читателят ще забележи 
в тях не просто опитност в боравенето 
с  изразните средства на различен тип 
художественост, не просто натрупвания 
на езици от няколко изкуства, а една 
предварително постигната бистрота на 
прозрението – спокойствие на изричането 
чрез постоянно завръщане към детството, 
към световете на уединението и 
споделянето, в постдраматични признания, 
в лирически мемоари, оцелостяващи 
собствения свят на поета и скулптора.

Марк Крамер, „СССР и 
Източна Европа (1941–
1991)“. Прев. Борислав 
Гаврилов. Изд. „Сиела“, 
С., 672 с., 35 лв.

Един от съвременните 
повелители на западната 
историческа мисъл този 
път идва в България 
с фундаментална 

книга-учебник за възникването на 
комунистическата система и нейните 
трансформации през Студената война. 
Чрез привличане на множество безценни 
неизвестни или трудно достъпни 
архивни документи в девет глави са 
представени създаването, перипетиите 
при функционирането, постепенната 
ерозия и уж внезапното разпадане на 
комунистическия блок, изграден около 
рускоцентричното ядро на СССР. Тук-там 
в емблематични исторически епизоди се 
откроява и сателитната роля на НРБ. На 
пръв поглед личи известна неравновесност 
в изложението, доколкото половината от 
тома е посветена на „краха на съветския 
блок“, т.е. на времето след идването на 
Горбачов на власт в средата на 80-те 
години. Но това очевидно е наложено от 
повишената динамика при финалната 
криза на комунизма и важността на 
последствията от нея за съвременния свят.

И българското общество, и 
литературоведската колегия, и днешната 
политическа класа изглеждат подготвени 
за смъртта на Елка Константинова, най-
малкото – не са никак стъписани. Не само се 
знаеше, но сякаш вече бе и забравено, че тя 
отдавна стене зад стените на старчески 
дом. Позабравени бяха и трудовете є – 
върху проблеми и автори от най-новата 
българска литература, върху фантастиката 
в белетристиката. Подготвя и 
защитава кандидатска дисертация върху 
творчеството на отдавна загърбен 
белетрист като Георги Райчев, докторска 
– върху фантастиката, област, която 
е загубила старата си привлекателност 
и e наводнена от технологически 
нововъведения и комуникационни 
стратегии. Политиката? В някои 
юбилейно-ретроспективни телевизионни 
предавания тя може мимолетно да се 
мерне, наред с тогавашните жреци на 
революцията и титани на прехода, в 
техния пълен блясък, яхнали белоснежните 
катъри на Историята. Председател на 
възстановената Радикалдемократическа 
партия (1989–1993), самата партия е 
основана през 1902 г. от Найчо Цанов, 
търпи различни превращения през годините, 
а в нея влизат творци като Тодор 
Влайков и Петко Тодоров. Една година 
министър на културата в едногодишното 
правителство на Филип Димитров. Лектор 
по българска литература в Ягелонския 
университет в Краков и културен аташе 
към посолството ни в Полша (1993–1997).  
Що се отнася до българската литература, 
Е. Константинова е един от четиримата 
първостроители на Секцията по съвременна 
българска литература в Института за 
литература към БАН, заел  мястото на 
Институт Ботев – Левски през 1948 г. 
Другите трима са представители на т.нар. 
„импресионистична“ или „есеистична“ 
критика – Тончо Жечев, Здравко Петров 
и Кръстьо Куюмджиев. Вторият мощен 
ръкав на нейното творческо пълноводие е 
критическата дейност, тя беше член на 
редакции на списания и сборници. Но по-
важна е нейната изключителна активност, 
тя непрекъснато публикуваше статии и 
рецензии в тогавашната специализирана 
периодика – списанията „Септември“, 
„Пламък“, „Съвременник“, „Литературна 
мисъл“, вестниците „Литературен 
фронт“, „Народна култура“, „Пулс“. В 
тях не само окриляше двете напиращи 
творчески субстанции, наричани млада 
поезия и млада проза, но и непрекъснато 
търсеше тяхната връзка с традицията, 
и в най-ярките и модерни произведения 
тя веднага намираше  отблясъците 
на родната литература. Когато напр. 
някой критик се възхищаваше чрезмерно 
на лиризацията и декоративността в 
младата проза като нещо необикновено и 
невиждано, тя апелираше към откривателя 
с характерното за нея съчетание от 
ерудирано вдъхновение, деликатност и 
добронамереност: „Добре си забелязал 
лиризацията и декоративността, но я да 
вземеш да прочетеш Ангел Каралийчев и 
Николай Райнов, та да ги видиш откъде 
тръгват“.
Във всичко тя се опираше на традицията, 
и лекторатът є в Краков бе продължение 
на преподавателската дейност на 
златорожеца Боян Пенев в Полша. Тук 
несъмнено є помагаше средата, в която 
е израснала и произтичащото от нея 
културно възпитание. Баща є Георги 
Константинов е плодовит литературен 
историк, критик и преводач от руски, 
главните му теми са Българското 
възраждане, Македония, съвременни автори 
като Лилиев и Г. Караславов, толстоизмът 
у  нас. Сестра є Божанка Константинова 
е доцент по детска литература в СУ, 
вуйчо є е Николай Лилиев, един от най-
големите ни поети за всички времена, 
превъзходен преводач от различни езици 
и театрал. Помага є дългогодишната 
преподавателска работа в различни ВУЗ 
– във ВПИ – Шумен и НАТФИЗ „Кръстьо 

Елка Константинова  
и шуменският „Златорог“

Сарафов“. Преподаването, воденето на 
лекционни курсове дава така необходимия 
грунд от авторски ликове, стилове, жанрове 
и направления, върху който тя с елегантна 
лекота нанасяше своите критически и 
литературоведски инвенции.
От многото и разностранни проявления 
на Е. Константинова ще се спрем малко 
повече на нейната дейност във Висшия 
педагогически институт (ВПИ) в Шумен 
от 1974 до 1984 г. Тук тя преподаваше 
дисциплините Нова и Най-нова българска 
литература и се хабилитира като доцент 
и професор. Лекциите є бяха колоритни и 
трепетно очаквани, към историческите си 
и теоретични знания тя добавяше лични 
срещи и разговори със самите преподавани 
писатели и това още повече засилваше 
интереса към словесните є картини, 
смълчаната аудитория се превръщаше 
в галерия, в която Елка представяше 
своите портрети на класици и композиции 
на художествени направления. Особено 
запомнящи се за нас бяха описваните от 
нея посещения при творци, когато, съвсем 
малка, неизменно е придружавала вуйчо си 
Лилиев, ще приведем едно от тях, в дома на 
Николай Райнов на „Шишман“: „В голямата 
стая се стелеха огромни кълба тютюнев 
дим и не се виждаше нищо, когато най-сетне 
го открихме, ми се стори, че е алхимик или 
маг, излязъл от своите приказки“. 
Как да не си спомни човек новелата 
„Тютюневият човек“? 
Към Лилиев тя се отнасяше с 
благоговението на дъщеря. Никога не 
ще забравя светлината, която струеше 
от одухотвореното є лице по време на 
симпозиума в чест на 100-годишнината 
от рождението на Лилиев, организиран под 
патронажа на ЮНЕСКО. Проведе се през 
1985 г. в Профсъюзния дом в Стара Загора, 
родния град на лирика и на редица други 
поети. Но ако имаше някой, който тогава 
сияеше като истински, като озарен поет, 
като библейската София Премъдрост, това 
бе тя, племенницата на поета, безкрайно 
щастлива от многото участници и доклади, 
от дошлата най-сетне признателност за 
един европейски творец. С всеки един от 
тях Елка разговаряше и професионално, и 
майчински.
Във ВПИ функционираше и Кръжок по 
литературна критика, който се водеше 
от младия асистент Пейо Димитров. 
Зад идеите, редица от разглежданите 
автори и начина на водене стоеше и Елка. 
Още през първата година от следването 
постоянните членове на Кръжока се 
запознаваха в известното шуменско 
читалище „Добри Войников“ с цялото 
течение на списание „Мисъл“, а през 
втори и трети курс – със „Златорог“ и 
„Изкуство и критика“, изчитахме дори 
и малкото книжки на „Нов път“, някои 
стигаха и до „Философски преглед“. 
Познаването на периодиката, естеството 
и последователността на поместените 
в нея творби и автори, и особено на 
полемиките като най-вярна кардиограма 
на литературния процес, бе задължително 
условие за всички решили се да се посветят 
на литературата, а не само да завършат 
специалността „Българска филология“. 
Подходът към анализираните произведения 
бе чисто естетически, на всякакви 
други методи (социални, политически, 
народоведски) гледахме в идеалния случай 
с насмешка. Зад всичко това стоеше 
неизличимият с нищо силует на главния 
редактор на „Златорог“ Владимир Василев, 
на съредакторите Сирак Скитник и 
Н. Лилиев, на почти всичко значимо в 
българската книжовност, сътворено 
между двете войни. Същият подход бе 
прилаган и спрямо тогавашната млада 
литература. В поезията откровено се 
фаворизираха Иван Цанев, Биньо Иванов, 
Калина Ковачева, Екатерина Йосифова, 
в прозата – Димитър Коруджиев, Любен 
Петков (особено „Зелените кръстове“ 
и „Розовият пеликан“), Георги Величков, 
Рашко Сугарев, Росен Босев (с надежди бе 
посрещната дебютната му книга „Напред 

през росата“). Отношението засягаше и 
утвърдените автори, събралите безчет 
овации романи на Павел Вежинов през 70-те 
(„Бариерата“ и др.) бяха окачествени като 
четивни, но повърхностни. Не е трудно 
да се досети човек какво бе отношението 
към официалната литературна критика. 
За няколко години ВПИ – Шумен се бе 
превърнал в анклав на неопалимия Златорог, 
на вечно възкръсващия литературен 
естетизъм и причината бе в Елка, която го 
запази и пренесе ведно със съмишлениците 
си там; докато в София се клеймеше 
буржоазният критик Вл. Василев, поощрил 
и дал път впрочем на комунисти като 
Вапцаров, Ал. Геров, Б. Райнов. Всъщност 
за „Златорог“ се направи доста през 
последните години, но то е преимуществено 
извороведско-документално и е база 
за бъдещи проучвания. Всестранен 
литературоведски анализ и културолгическа 
обобщителност липсват, а тя 
задължително трябва да се направи в 
корелация с неговия идеен и времеви двойник 
– изключителното списание „Философски 
преглед“ на Димитър Михалчев. Взети 
заедно, двата журнала сумират бляскавите 
съцветия на българската култура преди 
налагането на соцдеспотията. Разбира 
се, този потайно-благословен анклав на 
чистата естетика в Шумен не можеше 
да съществува дълго, не всички участници 
в сбирките ги посещаваха по чисто 
литературни подбуди, а някои затвърдиха 
тези подбуди и след завършването. 
Неминуемо и сякаш бързолетно дойде и 
краят на Краткото щастие. През  1976 г. 
Кръжокът по критика бе разгромен, а някои 
от участниците – подложени на суров 
тормоз. Атакуван от Партийния комитет 
на специално заседание бе и институтският 
вестник „Студентски глас“, където се 
публикуваха златорожки материали и 
авангардна поезия. Последиците изглеждаха 
злостно-непредвидими за неопределено 
време, но и тук решително се намеси Елка. 
Тя написа обширно изложение в защита 
на обвиняемите студенти критици, на 
редакцията на вестника и на главния му 
редактор Пейо Димитров. Ползата бе явна, 
като тук по нейна молба (и с шуменско 
съпричастие) положително се изказа и 
директорът на Института за литература 
и председател на ВАК Тончо Жечев. 
Това бе вторият живот на „Златорог“, 
пренесен повече от три десетилетия след 
неговия край (1943) в един новосъздаден 
провинциален пединститут, но институт 
със здрави възрожденски традиции, появил 
се в апогея (но и на изхода) на тоталитарно-
азиатския лабиринт. 
Пренесе го Елка Константинова, и това бе 
едно от светлите є дела. А тя ни напусна. 
Физически.

14 януари 2023 г.

ХРИСТО ТРЕНДАФИЛОВ

Елка Константинова
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Емил Димитров

Скъпи колеги и приятели,

Благодаря Ви за поканата и възможността да говоря тук, 
пред вас, в Института за славистика (Institut für Slawistik) 
на Виенския университет – най-стария в немскоезичния 
свят (1365) и един от най-големите и авторитетни 
университети в Европа; свещено място за всеки славист 
по света, понеже, както всички знаем, тъкмо тук, в 
столицата на Австро-Унгария, през 1849 г. словенецът 
Франц Миклошич създава първата в света университетска 
катедра по славистика.
За тема на своята лекция в родината на световната 
славистика аз избрах една тема, която повече или по-малко 
е традиционна, дори тривиална за всеки, който някога се 
е докосвал до творчеството на Пенчо Славейков и дори 
изобщо до българската литература – „Пенчо Славейков и 
Фридрих Ницше“. Същевременно поради идеологически и 
политически причини в течение на десетилетия тази тема 
беше изтласквана, с малки изключения, от вниманието на 
изследователите, да не говорим за читателите – до такава 
степен, че някои текстове (като например лекцията на 
поета от 1910 г. „Заратустра“) не бяха включвани дори в 
най-пълното досега издание на поета – „Събрани съчинения“ 
в 8 т. (1958–1959). Нещо повече: безцеремонно бяха 
осакатявани дори и негови книги, като така бе потъпквано 
свещеното право на последна авторска воля; пример за това 
е последната издадена приживе книга на Пенчо Славейков 
– антологията „Немски поети“, чието издание в рамките 
на „Събрани съчинения“ е осъществено чрез изключване 
на раздела, посветен на Фридрих Ницше. Работейки над 
лекцията си, с радост научих за подготвяното от Бисера 
Дакова тъкмо тук, във Виена, двуезично и пълно издание на 
„Немски поети“ – факт, който укрепва вярата ми в това, 
че наистина е дошъл часът на българския, славянския и 
европейския поет и мислител Пенчо Славейков.
В рамките на отреденото ми време не бих могъл да направя 
друго, освен да набележа нещо като конспективен план за 
едно систематично, обективно и изчерпателно проучване на 
стоящия все още на дневен ред проблем за продуктивното 
общуване на българския поет със знаменития немски 
философ – важна и представителна страница от българо-
немските литературни и културни връзки.   
И така, последователно ще разгледаме завръзката, 
кулминацията и развръзката на ницшевия сюжет в 
съдбата и творчеството на Пенчо Славейков. Неизбежно 
е повтарянето на известни факти, но се надявам, 
че те ще бъдат осветлени другояче, в нови връзки и 
взаимозависимости. Накрая, за първи път тъкмо тук, 
пред вас, ще разкрия една тайна – тази за смъртта на 
Свръхчовека; тайна, която, по императива на Хайдегер, ще 
си остане тайна. 
Периодът от 1892 до 1898 г. в истинския смисъл на 
думата са „годините на учение“ на Пенчо Славейков; 
Лайпциг е мястото на учението за Пенчо Славейков, но 
и топосът на срещата – среща с  немската литература 
и философия, особено благодатна в града на д-р Фауст; 
Лайпцигският университет е особено място в Германия 
и Европа, с повишена концентрация на духовна енергия. За 
това свидетелстват възпитаниците на университета, 
сред които се открояват великите немски и европейски 
философи Готфрид Вилхелм Лайбниц, Йохан Готлиб Фихте 
и Фридрих Шелинг, Едмунд Хусерл и Мартин Бубер, Куно 
Фишер и Адолф Тренделенбург, историците Леополд фон 
Ранке и Хайнрих фон Трайчке, филолозите Ервин Роде, Карл 
Крумбахер и Фридрих Вилхелм Ричл, писатели като Ерих 
Кестнер и изкуствоведи като Макс Фридлендер.   
И на този впечатляващ фон се откроява силуетът и на 
българския поет и мислител Пенчо Славейков – силует, 
вкаменен в паметната плоча на поета, поставена на 
фасадата на „Дома на нациите“ в Лайпциг, разрушен по 
време на Втората световна война. 
Позволявам си тъкмо тук, в Institut für Slawistik на Виенския 
университет, да призова за възстановяване на тази 
прекрасна паметна плоча, дело на Андрей Николов, поставена 
в чест на един от най-изтъкнатите възпитаници на 
Лайпцигския университет (1409), глас и символ на духовно 
обединена Европа. Впрочем особеното място, което заема 
Пенчо Славейков в споделеното духовно университетско 
пространство, е маркирано още през студентските 
му години: той бързо е припознат за лидер не само от 
българската общност, но и от многобройните студенти 
от другите славянски страни; избран е за председател на 
Славянското дружество в Университета, какъвто остава 
до края на своето следване (1898). Споменът за българския 
поет – студент по философия – е бил жив далеч след 

отпътуването му от Германия; след 
смъртта на Пенчо Славейков Славянското 
дружество в Лайпцигския университет е 
преименувано на Студентско дружество 
„Пенчо Славейков“...   

Пенчо Славейков и Фридрих Ницше
Лекция във Виенския университет, 17 ноември 2022 г.

В Лайпциг жизнените маршрути на Пенчо Славейков и 
Ницше символично се пресичат: да припомня, че в същия 
университет Ницше изучава класическа филология през 
1865–1869 г. и получава докторска степен по философия in 
absentia, след което, едва на 24 години, е избран за професор 
в Базелския университет – абсолютен прецедент в цялата 
история на висшето образование в Европа. 
Тъкмо тук, по време на „годините на учение“, изключително 
наситени в творческо отношение, българският поет 
открива своите „вечни спътници“ в европейската 
литература, философия и култура. В Лайпциг Славейков 
написва първото си ницшеанско стихотворение – „Сянката 
на Свръхчовека“ (1897), публикувано за първи път в сп. 
„Мисъл“ (1897,  № 5–6). При публикацията му година 
по-късно в състава на поетическата книга „Блянове“ 
(1898) Пенчо Славейков съпровожда публикацията на 
това стихотворение-поема с авторова бележка, в 
която пряко посочва вдъхновилите го глави в „Тъй рече 
Заратустра“, формулира и основната си идея. Очевидна е 
интертекстуалната връзка между творбата на младия 
български поет и прочутата книга на Ницше.
Да опишем накратко топосите и хроносите на срещата 
на Пенчо Славейков с Ницше, т.е. онези моменти в 
биографията и творчеството на нашия поет, когато 
близостта му с Ницше е особено ярко манифестирана.
Тук веднага се откроява времето от 1904–1905 г., 
непосредствено след съдбовната среща с Мара Белчева, 
когато се изграждат техните отношения и възниква 
замисълът за превода на „Тъй рече Заратустра“.
Да кажем няколко думи за спътницата, събеседницата 
и музата на Пенчо Славейков, представена от него чрез 
мистификационния образ на Силва Мара в „На острова 
на блаженните“ така: „Родена е на 8 септември 1868 в 
Овеилвес на Росита, дето често се раждат хубавици и рядко 
даровити хора. Учила се е во Виена, град в това отношение 
приличен на Овеилвес на Росита. Тя е възпитаница на 
сестрата на знаменитата Кети Фрьолих, приятелката на 
Грилпарцера“. Освен алюзиите за австрийската литература, 
да отбележим, между другото, че най-знаменитата двойка в 
историята на българската литература прекарва щастливо 
десетина дни във Виена през лятото на 1908 г., а дори успява 
да породи една легенда, а именно – че тук те тайно са се 
венчали.
Да се върнем към 1905 г., когато в едно от най-хубавите си 
писма до М. Белчева (от 8 април 1905 г.) Пенчо Славейков 
пише на своята любима: „Нашата обич не е за fortpflanzen 
(засаждане), а за hinaufpflanzen (израстване, избуяване), 
както казва Нитче, тоя нервозен Аполон, твоя и мой 
Бог. Такваз е била, такваз ще бъде, защото провидението 
є е подготвило най-сгодна почва“. „Твоя и моя Бог“ – 
хиперболичният израз е, разбира се, метафоричен, но той има 
и по-буквален, прозаичен смисъл: Пенчо Славейков и Мара 
Белчева ги обединява не само любовта, но и общата вяра, 
която ги вдъхновява за доброволно служение на тяхното 
божество. И те наистина му служат: Пенчо Славейков като 
поет, преводач и тълкувател на Ницше, Мара Белчева – като 
преводач на „Тъй рече Заратустра“ (1915). 
Да отбележим, че знаменитата книга на Ницше се радва 
на извънредна популярност в България през първите 
десетилетия на ХХ в., свидетелство за което е наличието 
на три различни превода, осъществени между 1905 и 1919 
г. (Д. Дечев, М. Белчева и Н. Райнов). Книгата е спътник и 
събеседник на българската интелигенция от онова време: 

нежният лирик Димчо Дебелянов я взема със себе си, когато 
отива на фронта през Първата световна война; в това 
отношение той не се отличава от немските войници, които 
във вещевата мешка през войната са носили две книги – 
Библията и „Тъй рече Заратустра“. 
Несъмнено най-ефектното и най-силно въздействалото от 
тези три издания е осъщественото през 1915 г. от Хр. Г. 
Данов в Пловдив, на чиято внушителна титулна страница 
е означено „Преведе Мара Белчева под редакцията на Пенчо 
Славейков“, а преводачката заявява: „Тоя превод е завет 
на Пенча Славейков, под чието око е почнат и завършен – 
1904–1906 година. Първите две части са отпечатани преди 
смъртта му. Последните са прегледани от Бояна Пенев. 
Нему и д-р Кръстеву благодаря за труда и съветите“. 
Дори и само от това посвещение, израз на признателност, 
може да се разбере каква роля в българската култура Пенчо 
Славейков е отреждал на „Тъй рече Заратустра“, наречена 
от него „единствената книга, новото евангелие, Ницшевата 
Атина, неговия Акропол“.
Тук трябва да направим в аванс следното уточнение. 
Мартин Хайдегер откроява пет важни теми във 
философията на Ницше: Свръхчовека, Волята за власт/мощ, 
преоценка на всички ценности, вечния възврат, нихилизма. 
Дори и при най-повърхностен обзор на текстовете, в 
които Пенчо Славейков декларира своето схващане на 
философията и творчеството на Ницше, не може да не ни 
направи впечатление неговият редукционизъм: той свежда 
Ницше до Заратустра, вижда го изключително в светлината 
на прочутата книга: „Нитче всъщност е написал само 
една книга – книгата на Заратустра. Всичко, писано преди 
и после нея, са предварителни и послешни ориентировки, 
подготовления, прибавления, допълнения, разяснения. С една 
реч, коментар и нищо повече“ („Заратустра“).
Пенчо Славейков прекрасно е познавал и цялото оригинално 
творчество на Ницше, и основната част от посветената 
му интерпретаторска литература; свидетелство за това 
е запазената лична библиотека на поета, в която почетно 
място заемат и първите посмъртни „Събрани съчинения“ 
(Gesammelte Werke) на Ницше в 20 тома, няколко различни 
отделни издания на „Тъй рече Заратустра“, както и солидна 
колекция от първите книги, посветени на живота и 
творчеството на немския философ.
Хиперболата заостря вниманието върху онова, което се 
хиперболизира. Впрочем емфазата на Славейков върху „Тъй 
рече Заратустра“ има своето основание в популярното 
самопревъзнасяне на Ницше в Ecce homo: „Измежду 
писанията си отделям Заратустра. С него аз направих 
на човечеството най-големия подарък, който то някога 
е получавало. Тази книга, чийто глас прокънтява през 
хилядолетията, е не само най-великото писание, което 
е съществувало и което диша въздуха на висините – тя 
съществременно е и най-дълбокото...“.
Несъмнено изборът на Пенчо Славейков е обоснован поне 
трояко: биографично-творчески: тъкмо в тази книга на 
Ницше българският поет намира вдъхновение, отправна 
точка за някои от най-важните си творби; интелектуално, 
понеже в „Тъй рече Заратустра“ той намира идеята, която 
най-силно го запленява – тази за Свръхчовека; историко-
културно: тук Пенчо Славейков открива Завет, ново слово 
и нова форма за неговото изразяване: „Призив към събуждане 
– това е неговата пророческа поема Заратустра, Свето 
Писание за ония, които искат да чувствуват, мислят и 
живеят не в стадни инстинкти“.
„Прометей на нашите дни“ – така нарича Ницше Пенчо 
Славейков в последната си книга – „Немски поети“ (1911), в 
която на философа поет е отделено особено място: Ницше 
е важна „отправна точка“ в немската литература на XIX 
в., импулс на вдъхновение за редица модерни немски поети: 
„Песните на Ницше са поетически свидетели за онова 
развитие на неговия дух, което го е довело до създаване 
грандиозния образ на Свръхчовека. Той е духовен баща и 
вдъхновител на много от модерните немски поети...“. Към 
портрета на Ницше съставителят преводач добавя превода 
на шест негови стихотворения.
Любопитното е, че в лекцията си „Заратустра“ (1910), 
основният текст, посветен на немския философ, Пенчо 
Славейков изключва поета Ницше от своето триединно 
възприятие на неговата фигура и дело: „В тоя трилистник: 
философия, музика и самотни лутания, е целият Нитче, 
музикантът във философията, философът в музиката, 
самотникът минувач край другите и вечният скитник в 
себе си“.
Обяснението на тази липса е в схващането на Пенчо 
Славейков за философията на Ницше, която той възприема 
изключително в литературната є ипостас, като поезия: 
„Никой майстор на художественото слово не се е въздигал 
с такъв горд и вратоломен полет в бездната на любовта 
и презрението, както тоя възхитен безумец, убиец на 
Бога и химнопоец на Свръхчовека. В Заратустра Нитче ни 
посветява в културата на бъдащето и ни сочи великолепния 
възход на едно по-високо съзнание, под чиито лучи посевите 
на живота ще са за благодат на человечеството. Не на 
тълпата! А на ония, които са възмогнати над нея. Защото 
развитието на человечеството няма друг смисъл, освен да 

Паметната плоча на Пенчо Славейков в Лайпциг
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произвежда Свръхчовеци – сол на земята, смисъл на живота“ 
(„Немски поети“).
Пенчо Славейков особено цени у Ницше онова, което самият 
философ определя като „връщане на речта към природата, 
към същинската образност“ (Ecce homo), пластиката и 
сугестивността на езика. 
Непременно трябва да откроим спецификата при 
схващането от Славейков на поразилата го идея за 
Свръхчовека; първо, тя се схваща жизнено-пластично, а не 
логико-теоретично: „Както у всякой художник идеята за 
Свръхчовека у Нитче не е абстрактна идея, а едно чувство“ 
(„Заратустра“).
Второ, Свръхчовекът не е друго същество, различно от 
човешкото, а еманация на човешкото: „...човек-начало“ и 
водач в бъдещето, Свръхчовек в морален, а не в биологически 
смисъл“ (пак там). И тук Славейков следва Ницше, за когото 
Свръхчовекът в лицето на Заратустра e „човешки тип“ 
(Ecce homo).
Поетът отчленява три различни смисъла, три степени при 
възхождането в разбирането на Свръхчовека:  
„...изпърво Свръхчовекът е свръхвид (Überart), ...после – 
избран род: като противоположност на народ, тълпа, 
сган; а най-после – Свръхчовекът е извънредна личност, 
гений – като противоположност на дегенериралата гмеж 
разумници, фабричната стока на съвременната цивилизация. 
Първото е само едно противопоставяне, второто едно 
преимущество, третото една смисъл и цел“ („Заратустра“). 
И отново да сверим с мисълта на Ницше: „Тук, във всеки миг 
човекът е надминат, надмогнат, преодолян – понятието 
„Свръхчовек“ тук е висша реалност – всичко, дотогава 
велико за човека, сега лежи безкрайно далече под него“ (Ecce 
homo).
Абсолютен връх в творческия диалог на Пенчо Славейков 
с Ницше е несъмнено 1910 г., когато излиза най-важната 
книга на българския поет (а може би и на цялата българска 
литература) – „На острова на блаженните“ и когато, 
не без вътрешна връзка с нея, той изнася единствената 
си публична лекция, посветена на Ницше – „Заратустра“ 
(публикувана post mortem, в 1920 г.).
Дори само с името на книгата си – „На острова на 
блаженните“ – българският поет се вписва в хилядолетна 
традиция на европейската литература и култура, като 
книгата е синтез, сплитане на разнородни извори и 
вдъхновения, тя е възел от разнопосочни препратки към 
многобройни емблеми на българската и европейската 
литература и култура; оттук – неизбежното многообразие 
и разноречие между интерпретациите.
В един свой „попътен“ за антологията текст, т.е. такъв, 
който не е включен в каноничния текст на книгата, 
нещо като публична лекция, Пенчо Славейков споделя: 
„На Острова на Блажените“ досега положително се знае 
да са ходили само трима знаменити пътешественици: 
стария спокоен Омир, Бьоклин  и Дионисиеца Нитче!...“; в 
бележките към едноименния очерк авторът съобщава, че 
„последно посещение на Острова на блажените направил 
през 1885 г. немският учен и мислител Нитче“. Тук са 
обединени подтици и вдъхновения, идващи от класическата 
антична литература, от живописта и философията; 
Омир е заслужил мястото си заради „Одисея“ и остров 
Огигия (острова на Калипсо), една от идентификациите за 
„остров на блажените“, както и швейцарският художник 
символист Арнолд Бьоклин (1827–1901) – заради картината 
му „Островът на мъртвите“ (1883), добре известна на 
Пенчо Славейков и Мара Белчева, а в архива им откриваме 
и репродукции на тази картина. И накрая, на трето място, 
но не и по значение, е двукратното споменаване на името 
на Ницше; във втората част на „Тъй рече Заратустра“ има 
глава „На блажените острови“ (тъкмо тук се прогласява 
идеята за Свръхчовека), а „последното посещение“ през 
1885 г. препраща към четвъртата финална част на книгата, 

завършена и издадена от автора тъкмо през тази година.  
„На острова на блаженните“ е българският принос за 
разрешаването на един проблем, поставен от европейската 
култура на модернизма в началото на ХХ в., а именно – за 
синтеза на изкуствата. И наистина, „На острова...“ е 
синтез едновременно между проза и поезия, между авторски, 
„преводни“ и мистификационни творби, между литература, 
философия и мистични озарения (особено в „Химни за 
смъртта на Свръхчовека“), между текст и изображение, 
между България и Европа, между временното и вечното...
(…) Изглежда, че наистина е настъпило времето, когато 
трябва да бъде изпълнена заръката на Яворов: „На 
острова на блаженните“ да бъде показана на цяла Европа; 
ние разполагаме сега и с език, чрез който това може да 
бъде съобщено, и адресат, който да чуе съобщението, и 
комуникационна среда, споделени пространства, без които 
културният трансфер и междукултурни признания и 
разпознавания са невъзможни.
Уникалността на „На острова на блаженните“ можем да 
подирим както в концепцията, „идеята“ на книгата, така 
и в нейната „материя“, начинът по който замисълът е 
реализиран. (…) 
Несъмнено концепцията на книгата е повлияна от „Книга 
на маските“ (1896) на Реми дьо Гурмон (1858–1915). В нея 
се представят истински писатели, като всеки очерк от 
„Книга на маските“ е придружен с портретна скица на 
автора от Феликс Волотон. 
Поетът, според замисъла на Пенчо Славейков, това 
са поетите в поета, единството на лицата му, 
многоразличието на неговия лик, размножаването на 
неговия стил. Поетът е преводачът на различните свои 
гласове, е лицето не зад маските, а чрез тях. Или, казано 
на езика на Ницше, Свръхпоетът манифестира себе си чрез 
калейдоскопично сменяващи се образи на поета, с които той 
се идентифицира или от които леко се отдръпва.
Ницшеански теми и мотиви са разлети из цялата книга „На 
острова на блаженните“ (…) ницшеански по проблематика 
и дух са „Обичам“ и „На другия бряг“ на Стамен Росита, 
такива мотиви има и в други стихотворения.
„Химни за смъртта на Свръхчовека“, приписани в „На 
острова...“ на Бойко Раздяла, са абсолютният шедьовър 
на Пенчо Славейков; тя е творба на ницшеанец, отишъл 
„отвъд“ Ницше, те са собствено слово на оригинален поет 
философ. „Химните“ обаче трябва да бъдат представени и 
интерпретирани отделно, затова ще ги оставим настрана, 
макар че тъкмо те са центърът, апогеят на нашата тема.
За сметка на това, за първи път пред вас, ще ви разкажа за 
развръзката на тъй важния, съдбовен ницшеански сюжет в 
живота и творчеството на Пенчо Славейков.
Широко известно е това, че в биографията и мисленето на 
Ницше особена роля играят конкретни топоси: особеното 
сливане между място и текст; немският философ по право 
се смята за основоположник на геофилософията. 
В „Заратустра“ Пенчо Славейков специално откроява 
„пейзажа на мисълта на Ницше“ (прекрасен и много сполучлив 
израз!), особеното място, което заемат в мисълта му 
определени места и пейзажи, като особено акцентира върху 
пейзажа в околностите на Рапало, провокирал зараждането 
на идеята за Заратустра.
Да припомня, че от началото на ноември 1911 г. почти до 
края на май 1912 г. Пенчо Славейков и Мара Белчева живеят 
в Рим, а в края на март 1912 г. поетът получава няколко 
кризи, които практически поставят кръст на неговата 
работа и творчество: през последните три месеци от 
живота си той не пише нищо, с изключение на няколко 
поздравителни думи, добавени в пощенски картички на Мара 
Белчева: тя вече е единственият глас, който говори от 
името и на двамата. 
Независимо от това, от началото на април двамата 
поети, както се вижда от непубликувани писма на Мара 

Белчева, започват да правят планове за заминаване, което 
ще се окаже тяхното последно пътуване. С настъпването 
на пролетта те започват да мислят за заминаване за 
„планините“: „нагоре, все нагоре, / към тихото сияние на 
вечността“ – както казва Мара Белчева в стихотворение, 
спонтанно родило се в едно писмо до Петко Ю. Тодоров. 
Първият такъв проект е да заминат за Генуа: „След 10–15 
дни отиваме към Генуа на път за Швейцария“ – пише Мара 
Белчева на д-р Кръстев на 6/19 април 1912 г. Малко по-късно 
обаче целта се променя – Ваймар, Германия: „Ний едвам 
чакаме да излетим из кафезите. Пенчо намерява да прекара 
лятото около Weimar. Не бихте ли прескочили и Вие там?“ 
– съобщава поетесата на своя доверен кореспондент П.Ю. 
Тодоров навръх Гергьовден, 23 април. След месец обаче 
двамата поети тръгват по друг маршрут: по път отсядат 
за няколко дни във Флоренция, където за първи път се 
появява целта – „Комо-Брунате“. Вече в Брунате, на 9 юни 
1911 г., само ден преди смъртта на Пенчо Славейков, Мара 
Белчева пише на Алфред Йенсен: „Скоро, след 10 дни, ще 
отпътуваме за Sils Maria“.
От чисто жизнена, прагматична гледна точка е странно 
и необяснимо това заседяване в Брунате, където Пенчо 
Славейков сякаш застива в очакване. Споменаването на 
Sils Maria ни дава ясен и неоспорим ключ към разгадаване на 
траекторията и маршрутите на последното Славейково 
пътуване: всички проекти са свързани с ницшеански топоси, 
сякаш съхранили сянката на Ницше. И наистина, Sils Maria в 
Швейцария е мястото, където немският философ обичайно 
се уединява през лятото: това е топосът на озарението 
на Ницше за „вечния възврат“; Генуа и близкият Рапало 
е топосът, в който образът на Заратустра „връхлита“ 
Ницше, според собственото му признание в Ecce homо; 
тук, на това място, по живописната пътека от Рапало към 
Зоагли, се заражда идеята за книгата.
Ваймар е градът не само на Гьоте, но и на Ницше, който 
умира тъкмо тук на 25 август 1900 г. В своя „Заратустра“ 
Пенчо Славейков спряга, свързва двете имена, завършвайки 
публичната си лекция със спомен за последната си визита 
във Ваймар година по-рано, т.е. в 1909 г., когато заедно 
с Мара Белчева посещават архива на Гьоте – „гробница 
на духа“, а след това „веселата вила на Нитче“ (иде реч 
за вилата “Silberblick“, където Ницше живее последните 
три години от живота си и в която умира) – „приветлива 
гробница, цяла потънала в слънце“. Поетът не крие 
категоричното си предпочитание към второто място, 
което за него всъщност олицетворява Ваймар; своята 
разходка от дома на Гьоте до вилата на Ницше Пенчо 
Славейков схваща символично:
„И стори ми се сега, че пътят, който изминахме, да е нещо 
като символ на пътя, що е изминала немската култура: 
улиците, уличките, алеите, кокетните къщици и старите 
хамбари: пътят от Гете до Ницше, от спокойния и ясен 
Аполон до тъмния и безумен Дионис. Животът – витият 
и бърз Илм – разделя двата хълма, на чиито върхове се 
извишават храмовете на тия два бога, храмовете на техния 
дух“ („Заратустра“). 
Брунате, на Лаго ди Комо, е оригиналното откритие на 
Пенчо Славейков: това е par exсellence ницшеански топос, 
но без сянката на Ницше. Между другото, дори имената на 
последните пристанища на Славейков и Ницше са съзвучни: 
Bellavista („Прекрасна гледка“) и Silberblick („Сребърна 
гледка“). 
Лаго ди Комо е особено пространство – на италианския 
мит: мит, едновременно насочен и навън, към света, и 
навътре, към себе си. В първия, очевидния смисъл, Лаго ди 
Комо е едно от разпознаваемите лица на Италия в света: 
удивителни пейзажи, вилите по бреговете на езерото, 
героите на Холивуд. Във втория, по-дълбокия смисъл, това 
е пространството на „Годениците“ на Алесандро Мандзони 
– епоса на нова Италия през XIX в. (Оточенто); в романа е 
обезсмъртено и езерото, и Монте Резегоне, районът на Леко.
Навлизайки в пространството на Лаго ди Комо, двамата 
български поети влизат в пространството на „Годениците“, 
на италианския мит. Същевременно Пенчо Славейков влиза в 
пространството на своята лирика, в „пейзажа на своя блян“, 
той намира своя „остров на блажените“. А така той влиза и 
в пространството на „Тъй рече Заратустра“...
Пенчо Славейков умира на 46 години в Брунате на 28 май/10 
юни 1912 г., диагнозата е апоплектичен удар. Да си спомним, 
че Фридрих Ницше получава първия апоплектичен удар в 
началото на 1889 г., когато е на 45 години, а това слага край 
на творчеството му и отключва неговото безумие.
Биографията на Пенчо Славейков не е, разбира се, 
биографията на Ницше, но тя може и трябва да се вижда 
в светлината на Ницше, да се просветва от съдбата и 
творчеството му.
Пенчо Славейков е ницшеанец не защото прекрасно познава 
книгите на немския философ, а понеже мисли, живее и твори 
като ницшеанец. И умира като такъв. 
„Ницше върна философията на поезията“ – с основание 
твърди в един свой афоризъм Пламен Антов.
Философът поет Фридрих Ницше намери в лицето на 
българския поет Пенчо Славейков свое Alter ego, своя поет 
философ.
Благодаря Ви за вниманието! 

(Със съкращения)
Пенчо Славейков 
– председател 
на Славянското 
дружество в 
Лайпцигския 
университет
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Сцена
Редактор на страницата
КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

„Дългата Коледна вечеря“ (по музика на Вивалди и 
едноименната пиеса на Тортън Уайлдър)
& „Жени в ре минор“ (по музика на Бах)

Хореограф: Раду Поклитару; сценография: Абдрей Злобин; 
осветление: Лена Антохина; художник на костюмите: 
Дмитро Курята
С участието на  международна балетна трупа на ОПЕРА 
ПЛОВДИВ
Спектакълът гостува в София на сцената на Народния 
театър на 23 януари 2023 г.

На 23 януари софийската публика се срещна с 
творчеството на украинския хореограф Раду 
Поклитару. Гостуващата балетна трупа на 
Пловдивската опера представи на сцената на Народния 
театър две негови пиеси –  „Жени в ре минор“ и 
„Дългата Коледна вечеря“.
Раду Поклитару е роден в Кишинев в артистично 
семейство – родителите му работят в Молдовския 
академичен театър и този факт предопределя съдбата 
на по-малкия им син. Раду се свързва с танца още 
на 4-годишна възраст, когато започва обучението 
си в местния Дворец на пионерите. Продължава да 
учи в Московския академичен колеж по хореография, 
Одеската балетна школа, Кишиневския музикален 
колеж и Пермското хореографско училище. Завършва 
Беларуската музикална академия като хореограф  
(1994-99). Първите му хореографски опити са още от 
1991-ва. Работата му в Националната Молдовска опера 
му носи признание и известност и Раду поема пътя на 
независим артист, канен от редица европейски театри 
и показващ продукциите си в Русия и Европа. През 
2006-а Раду Поклитару създава свой театър, наречен 
Киевски модерен балет, който намира признание и успех 
в Украйна и по света. През 2014 работи като хореограф 
на Олимпийските игри в Сочи. Поклитару е високо ценен 
в Украйна, носител е на редица звания и награди.
Войната в Украйна прекратява дейността на 
Поклитару в неговата родина. Събитията го 
принуждават буквално за часове да събере багажа 
си и да напусне страната. Но той вече има покана 
за постановка от Пловдивската опера и се озовава 
в Пловдивската балетна трупа не само като 
постановчик, но става и неин член. Като хореограф на 
Пловдивския балет той прави две постановки, които се 
приемат изключително радушно.
В двете пиеси, представени пред софийската публика, Раду 
Поклитару демонстрира своя  енергичен и изобретателен 
стил, подчинен на прецизна музикалност и артистично 
въображение. Известен със своя перфекционизъм и висока 
взискателност, Поклитару е майстор на интензивните 
и емоционално заредени композиции, изпълнени с визуални 
находки и чувство за хумор.
„Жени в ре минор“ е танцова пиеса, инспирирана от 
музиката на Й. С. Бах и пиесата на Лорка „Домът 
на Бернарда Алба“. Съчетаването на две толкова 
различни изходни позиции е рисково само по себе си, 
но хореографът решава уравнението, като подчинява 
напълно композиционните си решения на музиката 
на Бах, а визуалните заимства от пиесата на Лорка. 

В резултат се получава динамична смес от музикални 
тълкувания и пластични разработки, които изразяват 
страстите на затвореното в табутата си общество.
Раду Поклитару е опитен професионалист, чиято 
сръчност се разгръща особено внушително именно 
в ансамбловите композиции, в които се редуват 
директни битови картини с абстрактни танцови 
образи и жестове.
Основан на класическата балетна техника, 
пластичният израз се разчупва от освободени и 
театрализирани движения и съвременни композиционни 
решения, в които групата действа като  едно 
многолико тяло, обладано от общи страсти. Емоциите 
преминават през „общността“ като общ ток, 
предизвикващ поредица от силно експресивни реакции, 
които се оказват решаващи за съдбата на главната 
героиня. В решението на Раду Поклитару не виждаме 
ясно разказан сюжет или преразказ на пиесата на Лорка, 
а по-скоро резюмиран отглас от трагичната история, 
разиграла се в „Домът на Бернарда Алба“, в която 
жестокостта на обществото предопределя фаталния 
край на любовта.
Имайки предвид атмосферата, в която е създадена 
пиесата на Лорка, може да се каже, че хореографът е 
взел само квинтесенцията от нейното съдържание, 
довеждайки го до плакатна показност. В този случай 
музиката на Бах се явява много повече като ритмически 
определяща танцовото действие, отколкото като 
структуроопределящ фактор и генератор на поетично 
съдържание. Музиката обвива танцовото действие 
с плътен воал от възвишена вечност, която оставя 
профанното ежедневие да се разгръща несмущавано и 
безпардонно.
Във втората част на вечерта беше представена 
„Дългата Коледна вечеря“, създадена по музика на 
Антонио Вивалди и по мотиви от едноименната пиеса на 
американския драматург и носител на „Пулицър“ Тортън 
Уайлдър. Тук авторът ни представя поредица от сходни 
епизоди, изградени на границата между танца и театъра, 
без да се превръщат в танц-театър. Разказът се отнася 
до 90-годишната история на едно аристократично 
семейство, което се събира през годините, за да 
отпразнува Коледната вечер, проследявайки промените, 
които настъпват в живота и отношенията на героите.
В „Дългата Коледна вечеря“ хореографският израз е силно 

театрализиран и твърде директен, стигащ понякога 
до смела изобретателност във взаимодействието 
на телата, които се съчетават в провокативни и 
силно впечатляващи образи. Героите преминават 
през различни ситуации, водени от своите неособено 
възвишени чувства и въжделения. Образуват се дуети, 
триа и по-общи сцени, в които преобладават хуморът и 
добронамерената ирония към баналността на битието. 
Наслагването на сходните като събития епизоди създава 
едно общо усещане за монотонната и безсмислена 
повторяемост на живота. До каква степен музиката на 
Вивалди може да се свърже с една подчертано гротескова 
история е въпрос, който остава за възприятията на 
зрителя. Действието е обагрено с ефектни случки и 
забавна еротика и е силно занимателно за публиката, 
която съпреживява с усмивка „Дългата Коледна вечеря“.

Спектакълът на Пловдивския балет завърши с 
продължителен възторжен аплауз, който недвусмислено 
изрази задоволството на зрителите.
Освен успех за Раду Поклитару, този спектакъл беше 
и затвърждаване на успеха на Пловдивската балетна 
трупа в София, след представянето на „Ана Каренина“ 
на Новогодишния музикален фестивал в НДК. Трупата 
се намира в динамичен възход – споена, захранена с 
качествен репертоар, технически и художествено 
стимулирана. Танцьорите присъстваха с цялата си 
всеотдайност на сцената, изпълнявайки хореографията с 
лекота и артистичност.
Отварянето на българската танцова сцена към 
чуждестранни постановчици не е ново явление, 
но в последно време то се засилва и проявява в 
извънстоличните театри, което е особено радващо 
и стимулиращо за целия жанр у нас. Присъствието 
на имена от световната сцена в местния репертоар 
не само разширява възприятията на зрителя, но 
дава самочувствие както на публиката, така и 
на българските танцови артисти, показвайки 
съизмеримостта им с най-доброто от световната 
сцена. Отдавна очакван момент, в който изявите на 
българските хореографи, които нееднократно са били на 
европейско и световно ниво, могат да бъдат оценени по 
същество и действителна стойност.

МИЛА ИСКРЕНОВА

Хореография в ре минор

„Жени в ре минор“ по музика на Бах, хореограф Раду Поклитару, Опера Пловдив, 2022

 „Жени в ре минор“ по музика на Бах, 
хореограф Раду Поклитару, Опера Пловдив, 
2022  „Дългата Коледна вечеря“ 

по музика на Вивалди и 
едноименната пиеса на Тортън 
Уайлдър, хореограф: Раду 
Поклитару, Опера Пловдив, 2022
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На 9 декември 2022 г. катедра „Българска 
литература“ на ВТУ и департамент „Нова 
българистика“ на НБУ организираха в зала 

„Европа“ на Великотърновския университет 
националната научна конференция „Изборът 

на поета“, посветена на 50 години от 
рождението на Ивайло Иванов (1972–2016). 
Участваха над двадесет представители на 

водещите академични центрове в България.
В следващите страници публикуваме 

варианти на три от предложените доклади и 
две интервюта на Ивайло Иванов, дадени за 

електронни медии през 2013 и 2015 г.
Всичко от конференцията ще бъде 

представено в специален научен сборник в една 
от академичните поредици на Нов български 

университет като съвместно издание на  
катедра „Българска литература“ на ВТУ и 

департамент „Нова българистика“ на НБУ.

Ивайло Иванов във фокуса на литературната история

Димитър Михайлов

Ивайло Иванов е Поет. За мнозина автори на 
стихотворения и стихосбирки тази дума не може да бъде 
изписана с главна буква. За него е задължително. Защото 
неговият живот беше Поезията. Вижте биографията му. 
Тя се изчерпва в няколко изречения. Роден на 4 септември 
1972 г. в Троян и завършил средното си образование там, 
а висшето си образование –  Българска филология – във 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. 
За кратко работи като вътрешен рецензент в издателство 
„Пан-ВТ“ и редактор във вестник „Литературен форум“ 
(1997–1998). И толкова. През 44-годишния живот, прекаран 
предимно в родния град, Ивайло Иванов беше безработен… 
Поет. През последните си години продаваше книги на 
една сергия в Троян. Отиде си нелепо на 30 май 2016 г. И 
истинската му биография се съдържа в неговите текстове 
– поезия (издадена и неиздадена), но и проза, и критика, 
и есеистика. Той живееше в литературата и заради 
литературата, тя беше в него, обладала неговия дух, той 
целият беше литература.
Ивайло Иванов е автор на девет издадени приживе 
стихосбирки между 1995 и 2015 г. – двадесет години 
в литературата. Но какви години, какъв интензивен 
поетически живот! А колко още неиздадени негови 
творби стоят в ръкопис, колко много негови творби са 
разпръснати в периодиката… В Ивайло Иванов бликаше 
постоянно поезия, но той грижливо подготвяше всяка своя 
книга. Затова много от стихотворенията му останаха 
неиздадени.
Ивайло Иванов е Поет с 24-каратова поезия. Чист 
лирик, както биха се изразили критиците от по-старото 
поколение. Лирик до дъното на костите. Свише дадена 
дарба. От най-малката подробност той правеше поезия. 
И преобръщаше така нещата, че винаги да изглеждат 
поетични. Поет, комуто всичко е дадено. На фона на 
днешната млада поезия той може да изглежда и малко 
архаично – със своя класически стих, с неизменното 
ритмизиране и римуване. На фона на традицията в 
българската поезия той може да изглежда и малко закъснял 
– последният мухикан на една вече отминала епоха. Но 
тъкмо той – Ивайло Иванов – обедини в едно традицията 
и първите постмодернистични стъпки на българската 
поезия през 90-те години на ХХ век. И излезе с едно ново 
наречие, в което има почит към традицията и в същото 
време – известна ирония към нея. Ивайло Иванов даде 
на традицията нови криле, като разтвори крилете и на 
настъпилия постмодернизъм. В този смисъл той е много 
важен поет, събрал в себе си и двете начала и носещ ги от 
началото до края на своя творчески път.

*
Ивайло Иванов беше мой студент. В семинарните занятия 
по българска литература след Освобождението той се 
утвърди като лидер – винаги подготвен, постоянно спорещ 
и поднасящ нови идеи. Още в първите си студентски 
години той се утвърди и като лидера в студентския 
литературен кръжок „Емилиян Станев“, който тогава 
ръководеше Сава Василев – най-силният състав на кръжока 
след времето на Анчо Калоянов. В него бяха Мира Душкова, 
Гергина и Димитър Кръстеви, Мая Ангелова (отдавна вече 

Михаил Неделчев

Няма да се занимавам в този текст с реалния 
биографически сюжет на Ивайло Иванов: колегите 
от Великотърновския, Пловдивския и Русенския 
университет са много по-вещи в интерпретирането на 
тази светла и драматична проблематика. Ще припомня 
само, че образи и реалии на политиката/политическото/
политиците нахлуват в българската поезия в последните 
години на 80-те и първите на 90-те. И това е съвсем 
естествено и по общосоциални причини. Излезли от 
сковаващата прегръдка на себепейските грижи и 
напътствия, множество български поети и стихотворци 
бяха поразени от нововъзникналата българска свобода 
и побързаха да се разделят с темите и мотивите на 
идеологизираните по комунистически псевдополитически 
заклинателни интонации на априлци. Не само Ивайло 
Иванов, разбира се, но преди това и цяла голяма поредица 
български автори насищат творбите си със същностно 
представяне на политическото. Иван Радоев и Иван 
Динков, Константин Павлов  и Николай Кънчев, Иван 
Цанев и Борис Христов, Биньо Иванов и Екатерина 
Йосифова, Златомир Златанов и Валери Станков, 
Георги Борисов и Румен Леонидов, Марин Колев и Цанко 
Серафимов, Богдан Тетовски и Николай Искъров,  Петър 
Първанов и Веселин Сариев от представителите на по-
старите поколения (списъкът съвсем не е изчерпателен) 
легитимират чрез текстовете си своите същностни и 
най-често пренапрегнати вълнения от политическото. 
Но визиите на Ивайло Иванов за политиката трябва 
да поставим в техния естествен контекст всред 
стихотворните текстове на по-новите поети. Защото 
Мирела Иванова, Ани Илков, Миглена Николчина, 
Владимир Левчев, Пламен Антов, Борис Роканов, Елин 
Рахнев, Камелия Кондова, Едвин Сугарев, Пламен Дойнов, 
Деньо Денев, Георги Господинов, Йордан Ефтимов (също 
неизчерпателен списък) вече изразяват политическото 
съвсем естествено – като неотменима съставка на 
всекидневното ни битие, като пронизващи текстовете 
властови токове.
Добре знам, че голяма част от българските 
литературоведи – историци и критици, най-често 
се гнусят от политиката, виждат я като сфера на 
профанното, така и не забелязват явяващите се отново и 
отново – особено в миналото – фигури на политическите 
писатели (случаите с незнанието какво да се прави 
с големия корпус публицистика на Яворов, как да се 
съотнесе с трагическата му поезия, с оставянето в 
послесловията на политическите теми например при 
Разцветников, Трифон Кунев, Чудомир). Не се отчитат 
в изследванията и критическите писания връхлитащите 
литературната ни култура от време на време вълни на 
политизирането – на оцветяването с него и на високи 
духовни сфери. Е, добре, такова нещо ни се случи на 
всички нас като литератори през 90-те и на прелома на 
краехилядолетието и то намери силен израз в цялостното 
творчество и по-слециално в поезията на Ивайло Иванов. 
Нужно е обаче прилагането на специфична оптика при 
четенето.
Нова политическа поезия ли е това? – можем да зададем 
така въпроса, като използваме езика от манифестните 
текстове в двете известни поетически книги на Пламен 
Дойнов „Балът на тираните“ и „Влюбване в диктатора“. 
И да, и не! Да припомним началата на два от фрагментите 
в първия манифестен текст за новата политиеска 
поезия на Пламен Дойнов: „Новата политическа поезия 
иска да споделя неща, които повечето хора обикновено 
премълчават, защото не могат или не желаят да кажат“. 
И още: „Новата политическа поезия няма специфичен 
език, няма своя поетика или стил. Нито може да бъде 
разпозната наготово в разговорната реч, нито се явява 
ей така – при нахлуването на всекидневието в лириката. 
Новата политическа поезия долавя и знае много български 
езици. Тя е тенденция, която отваря „политическата 
тема“ откъм интимността на гражданина. Оголва 
частния живот на политическия човек и публичния 
на частния човек. Представлява особена нагласа на 
поетическия разум и постановка на лирическия глас, 
когато поетът остане във вътрешната стая на 
политическото и реши да говори, да пише“. Да чуем добре 
това: „Новата политическа поезия долавя и знае много 
български езици“.
При Ивайло Иванов очевидно имаме и разноезичие, и 
многоезичие – особено в радикалната му стихосбирка 
„Песен за Бащите на Прехода“ (2010), която е основен 
предмет в моето изложение. Въпросът е, че и тук, и 

Ивайло Иванов 

университетски преподаватели), Николай Петков.
 Постепенно се сближихме, носеше ми стихотворения, 
вкъщи с часове спорехме за стиховете му. През това време 
майката на рано починалия Петко Теофилов обяви конкурс 
сред студентите от Великотърновския университет 
за поезия, като наградата беше издаване на стихосбирка. 
Участвах в журито на конкурса, и макар че беше анонимен, 
разпознах стиховете на Ивайло. Той спечели конкурса.
Дойде времето за издаването на стихосбирката. Имахме 
много спорове по нейната подготовка. Той държеше 
структурата є да бъде постмодерна, аз – да бъде обикновен 
сборник със стихове. В крайна сметка надделя той, както 
обикновено се случваше в нашите спорове. Първата 
стихосбирка на Ивайло Иванов излезе в Университетското 
издателство „Св. св. Кирил и Методий“  – „Хензел и 
Гретел. Поема“. В предтитула е отбелязана 1994 г., в 
издателското каре пише: „Дадена за набор 1994 г. Излязла 
от печат декември 1994 г.“ Но реално книгата излeзe 
през април 1995 г. Представих я във Великотърновския 
университет и в родния му Троян. Аз публикувах рецензия 
за нея във в. „Литературен форум“, а месец по-късно излезе 
и рецензията на Иван Станков в „Литературен вестник“. 
Така през 1995 г. на бял свят се появи нов поет – Ивайло 
Иванов.
Успоредно с подготовката на книгата Ивайло ми носеше 
и други стихотворения, от друга бъдеща книга, на 
която беше дал и заглавие – „Нов сън за щастие“. Така 
първите творби от „Нов сън за щастие“ се родиха още в 
студентските му години – книгата, която той писа цял 
живот, за да се окаже последната в неговия творчески път. 
Когато излезе, той ми я подари и ми припомни, че е моя 
идеята последният стих от финалното стихотворение, 
което беше готово още в студентските му години, да 
завърши така:

Е, сбогом! Съ Богомъ!...
                                    Свидно твое дете.

Сякаш с книгата „Нов сън за щастие“ поетът си вземаше 
сбогом с нас. Което за съжаление се оказа вярно.
Дипломната работа на Ивайло Иванов във 
Великотърновския университет беше… стихосбирката 
му „Хензел и Гретел“, защитена в катедра „Българска 
литература“. Първият случай на защита със стихосбирка.
Нашето приятелство продължи и след като той завърши. 
Следваха много интензивни периоди на общуване. Идваше 
в Търново, отсядаше вкъщи и говорехме ли, говорехме. 
Редуваха се и дълги периоди на прекъсване. Но никога 
не забравяше да ми подари поредната си стихосбирка. 
Последната ни среща беше през декември 2015 г. Дойде в 
Търново, беше еуфоричен. Само преди няколко месеца беше 
издал „Нов сън за щастие“, за книгата се заговори, написаха 
се рецензии, най-после мнозина разбраха, че той е Поет. 
Идваше от София, беше участвал в предаването „Нощен 
хоризонт“ на Българското национално радио, където говори 
за стихосбирката и чете стихове от нея. Пет 
месеца по-късно пристигна вестта за неговата 
смърт.

Поезията на Ивайло Иванов – книги, мотиви, поетика

Образи на политиката /  
политическото / 
политиците в поезията  
на Ивайло Иванов
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Поезията на Ивайло Иванов – книги...

*
Първата стихосбирка на Ивайло Иванов „Хензел и 
Гретел. Поема“ (1995, Университетско издателство 
„Св. св. Кирил и Методий“) е напълно зряла книга. 
Какъвто се представя в нея, такъв беше и до края. В нея 
има стихотворения, които биха правили чест на всяка 
антология на най-новата ни поезия: „За световете – с 
любов!“, „Сватбена песен“, „Когато вещите не спят, 
или апология на предметната поезия“, „Коси“. Те са 
стихотворенията, които украсяват тази книга, дават 
є представителност, правят я далновидна за послешния 
път на поета. Но в нея има и още много. Някои от тях 
са неразвити какавиди, други загатват таланта, трети 
говорят направо за талант без граници. Какъвто се оказа 
Ивайло Иванов после. Ще припомня първото:

За световете – с любов!

                          На Иван Методиев

Природата жена е, аз – мъжът.
Децата ни са световете неми:
Жълтурче свети. Две пчели кръжат
във крехката му слънчева система.

Не са отвъдни, но и в мене те
не са… (Там душно е и мътно!)
Тъй както вечер сянката расте,
край мен растат значенията смътни.

Небе от смисъл, твоят дъжд вали
и пътя му аз следвам неотъпкан.
Сред въздуха мъждука бавен лист
като забравена, самотна стъпка!

Танцува из слънчасалия двор
една въздишка бяла над цветята –
нехайна пеперуда ли е то,
или ръба на кърпичка развята?

А всяка сутрин… Голо, всяка сутрин
се буди цветето: проглежда, никне –
разтваря чашка като малък рупор,
през който цялата природа вика!

Децата ни край нас са. Явни. Зрими.
Те плачат и ни молят да ги кръстим…
Калинката на пръста ти, любима,
е всъщност най-разкошният ти пръстен.

Класика! На 24-годишния Ивайло Иванов. Тук е целият 
поет – без остатък. Годината е 1995-а. Не знам дали 
„Хензел и Гретел“ пожъна успех, но тя роди Поет.
„Хензел и Гретел“ е книга експеримент. Такива 
стихосбирки се появиха през 90-те години на ХХ век, 
но много малко от тях оцеляха във времето. А тя не 
само че оцеля, но зададе хоризонтите и на бъдещата 
поезия на Ивайло Иванов – със своята сериозност, но 
и с ироничните нотки, с безпределната вгледаност в 
природата и в небесната аура, с почит към класиката 
и с оборването є, с изразеното признание към Валери 
Петров, Николай Кънчев, Иван Методиев, Едвин Сугарев, 
Атанас Далчев, Радой Ралин, Марин Бодаков, Александър 
Геров, Константин Павлов. Това са и поетите в общи 
линии, които той до своя край почиташе. С първата 
си книга Ивайло Иванов се заяви като истински поет, 
какъвто си остана и до края.
„Хензел и Гретел“ не е поема или ако е поема, жанровото 
є определение иронично крещи разпадът на ценностите 
през 90-те години на ХХ век и опитът на поета да 
събере отломките в едно цяло. „Хензел и Гретел“ събира 
откършлеци от една разпадаща се приказка, която е не 
само невъзможна, но и абсурдна. 
Втората му книга „Искри от воденичните ми камъни. 
Сатирични строфи и апострофи“ (издателство „ПАН-
ВТ“) излезе през следващата 1996-а. Тя е посветена на 
неговия приятел Николай Петков. Книгата е много 
симпатична, в много малък формат, закачлива и 
провокативна. Съдържа сатири и епиграми, адресирани 
към тогавашния политически и обществен момент. 
Ивайло Иванов освен орфически поет беше и болезнено 
вгледан гражданин в случващото се край нас.
В последните години от живота си той ми е споделял, 
че иска да издаде сатиричното си творчество в отделна 
книга. Едно желание, което все уж го осъществяваше, 
но остана неосъществено. И колко други негови планове 
останаха нереализирани.
С тези две книги приключва студентският период 
в творчеството му, великотърновският период – 
неговият дебют, след което настъпи доста дълго 
мълчание.

*
Последваха колебливи за поета години. Няма какво да крия – 
Ивайло Иванов имаше психически проблеми, беше в болница, 
но всичко това той го преодоля. Прекалено чувствителен 
към заобикалящото го, той реагираше  както може да 
реагира само истински поет – с оголената рана на сърцето 
си. Заболяването се отрази на творчеството му, той 
продължаваше да пише с прекъсвания, но цели девет години 
след дебюта му негова книга не се появи.
До 2004 г., когато майка му Мария Йонкова, също 
пишеща стихове, не издаде една тънка книжка с негови 
стихотворения, озаглавена „Очи на дете. Ранни стихове“ 
(издателство „Линеа“, Троян). Това беше спасението на 
Ивайло, изваждането му от прекалено дългото мълчание, 
нарушаването на тъй дълго продължилата тишина. Макар 
и с издание, което съдържа неговите ученически стихове, 
първите му стъпки в поезията. Някои от тях са все още  
неукрепнали, но издават идващото раждане на поета.
След това последваха нови две книги вече с новата поезия 
на Ивайло Иванов, издадени също в Троян в издателство 
„Линеа принт“ – „Филологически поеми“ (2005) и 
„Пастирът на мухи. Поеми“ (2008). „Филологически поеми“ 
очевидно съдържа творби, писани през следването му във 
Великотърновския университет и малко след това. А после 
те са прехвърлени (с изключение на една – „Антиутопично 
писмо“) в „Пастирът на мухи“, като в нея е добавил и 
текстове, създадени и по-късно.
Поемите в „Пастирът на мухи“ не са поеми. Това са по-дълги 
стихотворения. Жанровите определения при него са твърде 
хлъзгави и разтегливи. Но по-важното е, че тук поетът 
възкръсва, и то как! По пределно поетичен начин, разпънат 
между иронията и божественото, като в тях е втъкано 
твърде фино еротичното внушение. Истинска вакханалия 
от поетически образи и метафори, от прехвърляния 
между високото и низкото, жонглирания с езика. Тук 
думите са като гумички, които във всеки един момент 
губят собствените си значения и добиват нови и нови. 
Разтеглени са атомните им числа, за да се превърнат в нови 
атоми. Истинска игра на значения и о-значения. Каквато 
е истинската същност на поезията. Поезия без поука, 
без поанта, без познание. Виртуозност свише, смесвайки 
всекидневието с небесното.
Иначе в „Пастирът на мухи“ са поместени 21 дълги 
стихотворения, които маркират втория период в 
творчеството на Ивайло Иванов, неговото второ 
проговаряне. Сред тях се открояват „Почит към 
старобългарската литература“, „Нощта преди изпита“, 
„В очакване на Беломорското течение“, „Любовта на 
глухонемите“, „Жените, от които пих вода“, „Небесни 
релси“.
През 2010 г. Ивайло Иванов издаде в софийското издателство 
„Ерго“ своята шеста книга „Песен за Бащите на Прехода“ 
– първата му обемна стихосбирка. Тя съдържа предимно 
сатирични и иронични стихотворения, писани в първата 
половина на началното десетилетие на ХХI век. Тук 
повечето творби са рефлексии на случващото се в България 
по времето на така наречения „преход“. В тях игровият 
елемент преобладава, но има и творби, които са горчиво 
доказателство колко драматично поетът преживява 
колапсите в българското общество.
По това време вече Ивайло Иванов беше поет със съзнание 
за своето място в българската литература, макар че 
предстоеше да издаде най-значимите си книги. Мъчеше го 
фактът, че критиката не му обръща достатъчно внимание. 
През 2013 г. излезе книгата му „Брачни песни“, съвместно 
издание на софийските издателства „Нов Златорог“ и 
„Литературен форум“. Тя е най-цялостната до този момент 
негова стихосбирка – и като композиция, и като подбор 
на стихотворенията, и като заявена и проявена поетика. 
И като прокрадващата се в други негови книги, но тук 
напълно проявена, вярата в Божественото начало. Тук той 
е в съгласие със себе си и с Христовите заръки, в хармония с 
поета и с природата – най-висшите ценности.
През същата 2013 г. като приложение на алманах „Света 
гора“ се появи още една книга на Ивайло Иванов – 
„Светогорски пътеписи. Книга на миниатюрите“, 
издателство „Фабер“ – Велико Търново. Тя се състои от 
три цикъла миниатюри, предимно четиристишия, писани в 
периода 1993–1997 г. В първите два („Светогорски пътеписи“ 
и „Писма до Жулиета“) поетът разчита на неочаквания 
паралел или обрат, в третия „Лице от лабиринт“ се 
проявява и християнската отдаденост на поета. Въобще 
християнската вяра в Божественото в поезията на 
Ивайло Иванов е отделна тема и тя изисква специална 
интерпретация. Също така плаче за специално тълкуване 
и мотивът за ролята на поезията и поета в лириката 
му, заявен в не едно негово стихотворение. Ще цитирам 
миниатюрата „Поезия“:

Тя е орлицата приказна, дето
от бездната в горния свят ни изнася.
А ние, докрай да се сбъдне сюжета,
с кръвта я поим и я храним с плътта си.

*
Последната книга на Ивайло Иванов „Нов сън за 
щастие“ (издателство „Ерго“) излезе през 2015 г. Това е 
най-цялостната и премислена негова стихосбирка – от 
композицията до всяко стихотворение и всяка дума. В нея 
поетът се заявява напълно и всеотдадено.

В предговора є, озаглавен „Към късна терапия на българския 
модернизъм“, поетът се представя като откривател на 
Пенчо-Славейкови ръкописи: „...Ровейки се из архивите на 
Славейков, аз не можах да не забележа наличието на цял 
архипелаг от строфи, ремарки, бележки и апострофи към 
отделни стихове... [...] Подбрах най-обещаващите от 
тези наброски. И ги дописах по свой тертип. Стремях 
се не да реставрирам някакви предполагаеми Славейкови 
„автентичности“, а обратното – да придърпам отделните 
му стихове към лирическия си глас, душа и почерк от 
началото на 90-те“. Тук той откровено играе пред 
читателя, представяйки се като дописващ наброските на 
класика и в същото време – като оттласкващ се от неговия 
стил.
Тази игра поетът продължава в друг откъс от предговора, 
където той уж характеризира тези наброски: „Тук топосите 
на пейзажа бяха синтезирани до една почти физическа 
осезаема образност, любовното чувство не бе нагнетявано 
от празните пространства на далечината, психологическите 
ескизи бяха по-скоро ведри, отколкото абстрактни и заучени 
и, което е най-странното, в повечето от тия наброски се 
открояваше един паралелен, метафизичен пейзаж на рисунъка, 
клонящ към откровена апология на християнството. 
Бащата на българския модернизъм – „таен християнин“? 
Твърде грубо, да не кажа неуместно, предположение. Но и 
твърде уместен въпрос, при това: Защо Славейков беше 
изоставил тия едва започнати миниатюри?...“. Всъщност 
тук Ивайло Иванов характеризира особеностите на своите 
собствени стихове от „Нов сън за щастие“, предполагащи 
задочен диалог със „Сън за щастие“.
Почти целият предговор е поставен в кавички с изключение 
на последната страница и половина. И авторът заявява: 
„Ето такъв предговор бих написал, ако книгата бе излязла 
някъде към 1997-а, когато бе и окончателно завършена [...], то 
най-малкото, което мога да сторя за този предговор, е да го 
поставя в кавички“. И от следващото изречение разбираме, 
че „Нов сън за щастие“ е готова през 2007 г., но предполагам, 
че и след това поетът продължава да работи върху нея. 
Въобще предговорът е написан така, че да вкара читателя в 
една игра на измислено и реално, като границата между тях е 
пределно размита, игра, която предполага двоякия ефект да 
си измисля, но и да казва част от истината.
Освен в заглавието на стихосбирката диалог между 
двете книги, и то външен, има единствено в част от 
мотивите, подети от отделните стихотворения. Най-
общо основните групи стихотворения в Славейковата 
книга са пейзажни, любовни и миниатюри за смъртта. 
Ивайло Иванов следва тези мотиви, като добавя и още 
един, свой си – включва стихотворения с християнска 
отдаденост. Затова в предговора приписва и такъв тип 
лирика на Славейков и че уж поетът се е отказал от тях 
тъкмо заради това. Но по едно двете книги много си 
приличат – по композицията. Подобно на класика Ивайло 
Иванов „разбърква“ отделните мотиви. Композицията на 
„Нов сън за щастие“ следва стриктно начина на подредба 
на отделните стихотворения в „Сън за щастие“. Боян 
Пенев нарича „Сън за щастие“ „лирическа поема“, като 
с това твърдение той подчертава нейната единност и 
цялостност. Всъщност книгата на Славейков е построена 
на принципа на музикалната симфония – подема се един 
мотив, развива се донякъде и постепенно затихва, за да се 
подеме нов мотив, който донякъде е развит и после следва 
нов или се връща към стария, и така до края. Редуването 
на отделни мотиви е характерно и за стихосбирката на 
Ивайло Иванов и оттук се получава ефектът на нейното 
полифонично звучене.
„Нов сън за щастие“ съдържа 103 стихотворения (освен 
лирически миниатюри в нея има и сонети, и по-дълги 
стихотворения, както в Славейковата книга), но за да спази 
бройката 101 от „Сън за щастие“, авторът е дублирал 
номерацията на две от тях. Всъщност и тук Ивайло-
Ивановата интуиция не е сгрешила, защото Славейков 
пише още две миниатюри, които впоследствие не влизат в 
книгата.
Лирическият персонаж в „Нов сън за щастие“ живее сред 
природата и през нея се изживява, живее с любимата и през 
нея се изразява, живее с Божествената вяра и чрез нея се 
извисява. Стихотворенията му са наистина „пейзажи на 
душата“, както критиката определя в миналото тези на 
Славейков от „Сън за щастие“. Някои от тях са поръсени и 
с капчици от авторовата ирония, тъй характерна за него и в 
другите му книги.  Иначе  стиховете му излъчват чистота, 
бистрота, прозрачност, както е заявено в следната 
миниатюра:

Да ме пронижат бистрите води!...
Бълбукащи, през мене да преминат!...
Иглице остра светлина, води
като зеница в пластовете сини!...

Аз нямам свое тяло, дом и род.
За мене само хоризонтът е окова.
Прозрачен съм – като мехурче кислород,
изплуващо от бездните на Словото.

Лирическото наследство на Ивайло Иванов все още 
не е критически усвоено. То има своите читатели и 
почитатели, но е време да бъде включено в канона на най-
новата ни поезия като казващо нова дума, заявяващо свой 
уникален свят.
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другаде в поезията му, политическото е някак укрито, 
прислонено, прибрано в сатирическото. Не знам дали 
така самият автор е определял модуса на създаване 
на своите творби, но в литературните сайтове те се 
поместват именно в такива дялове. И това очевидно е 
несправедливо и неоснователно, защото е също някаква 
форма на подценяване и омаловажаване – независимо 
от високата оценка, която инак можем да даваме на 
същностно сатирирически произведения (да си спомним 
историята с дълготрайното свенливо и всъщност 
„цензорно“ назоваване като „сатири“ на основни дялове 
от гротесковата лирика на Константин Павлов). Разбира 
се, и в „Песен за Бащите на Прехода“ елементите на 
сатирическото присъстват като неотменима съставка, 
но не това е основната характеристика на тези творби. 
Ще продължа да настоявам, че тук доминира именно 
политическото – дадено често в гротесков план, директно 
изобразено, не толкова с „подигравка“ и иносказание. 
А и често (особено в кулминацията на книгата „Кой 
ме накара да обикна доброто?“) се преминава в 
рационалистично утвърждаване чрез есеистична проза 
на позитивното. Ето как: „Благодаря ви, мутри, 
инквизитори и дяволи в човешки вид, вие ме накарахте да 
обикна доброто! Колкото повече вършихте зло, толкова 
по-инстинктивно аз се дръпвах към заслона на доброто и 
толкова по-тихо, светло и уютно аз се чувствах в него 
като сред утринната, трезва тишина на зимна хижа!...“.
В поетическите визии на Ивайло Иванов политиката/
политическото съвсем не са поле на „общия интерес“ 
в социума; не е представена „структура“, осигуряваща 
целостта и интегритета на обществото, където 
институциите са гарантите на този интерес – чрез 
спазването на „организирани правила на една всеобща 
задължителност“ (да перифразираме определението 
на проф. Антоний Тодоров от неговия „Трактат върху 
политическото“, с. 15-16). По-скоро това е хаотична 
територия на всекидневното насилие, където вилнеят 
не само мутри и други престъпни субекти, но и самите 
политици – „белите якички“ – участват в този разгул 
на насилието. В книгата „Песен за Бащите на Прехода“ 
самият митичен и толкова продължителен „ПРЕХОД“ е 
видян не като труден, но перспективен път към отворено 
гражданско общество и свободна пазарна икономика. 
Напротив, това е мъчителното пуфпафкане на „Влакчето 
на ужасите от прехода“ из теснини и из гори, където 
продължават да се мяркат „Батков, Батето и Тато“, а 
„из гората лази Тренче(в)“ – може би гората е омагьосана. 
(Тук имаме игрословица с името на синдикалния деец: 
„тренче“-„тренче-в“.) Защо се е случило всичко това? 
Ето един отговор отново от фрагмент с есеистична 
политическа проза: „мисля си (казва поетът – бел. моя, 
М.Н.), че цялата тази олимпиада беше умишлено начената 
и генерирана именно с куфарчетата на господин Луканов“. 
Но куфарчетата съвсем не са осигурили просперитет и 
щастие за новопридобилите ги, защото:

Куфарче Луканов подари
на авера, със ума му плитък.
Зарад също куфарче в зори –
гръмнаха го те като добитък!...

Въобще цялата тази мрачно-весела фантасмагория 
на прехода няма нищо общо със соцносталгичните 
каканижения, които продължиха да произвеждат 
стихотворци от централата на „Ангел Кънчев“ 5 (виж 
„Устав на българския писател“ и множеството закачки 
с делата и словата на писачите от казионния съюз). 
Политическото в книгата „Песен за Бащите на Прехода“ 
се оттласква радикално-конфликтно от времената и 
практиките на т.нар. „социализъм“ – в България и във 
„Великата страна на победилия социализъм“; мрачната 
и свръхнасилническа тоталитарна комунистическа 
действителност е дадена чрез разпръснатите из цялата 
книга реалии: от зловещата държава на смъртта Гулаг до 
„гладът в Русия“; разгърнати са множество сюжети от 
отминалата геополитическа действителност: „Чуй: Горби 
(Гроби!) просто го погреба!...“ – „строят наш предишен“. 
Самите имена на политици най-често са всъщност не 
толкова лични, индивидуални, така да се каже „единични“, 
а са по-скоро имена-емблеми на този преход (случаят 
с името на Луканов е най-емблематичният). Така е и 
с имената на прочутите одиозни „мутри“. А кои са 
имената на обществените персони, дадени в позитивен 
план? Това са най-вече на събратята поети и писатели: 
Ани Илков (на първо място, многократно цитиран), 
Миглена Николчина, Едвин Сугарев, Ивайло Дичев – от 
литераторите от предишното поколение; Александър 
Геров, Йордан Радичков, Борис Пастернак, Радой Ралин, 
Тончо Жечев, Свобода Бъчварова, Иван Динков – 
включително и чрез доброжелателни пародии, реплики, 
подхващания на мотиви. (Въобще не само в тази книга, 
но и в цялялата поезия на Ивайло Иванов положителният 
герой е литературата, истинската литература.) 
Стои – в духовна слава – разбира се, самият Бог! – 
стихотворните цикли „Разговори с духовния наставник“ 
и „Последен опит над непостижимото“. Но инак съвсем 
не са дадени индулгенции за делата и притворните слова 

Ивайло Иванов

Из „Търновски вечери“
Сонети 1991–1993

Обреченост

Сърцето ти открива красотата
и в страшното дори. След дъжд реката
бучи, с талази зли брега залива,
и носи върху черната си грива
дървета, трупи!... Но и цяла феерия
от светлини на улични фенери!...

Като коси, отнесени от вятър топъл,
те падат меко в черните въртопи,
оплитат се, въртят се на кълбета,
потъват сякаш във небитието,
след това изплуват. Ширнати талази
по лъскавата водна кожа лазят

спокойно вече. Страшно е красиво то!
В тоз миг обречен страшно е красивото!...

Варуша
(надписи от търновските църкви – 17 век)

Тук улиците тъй са тесни, че човек не може 
дори да падне напреки на пътя!... 
Пък и да падне, стрехите над него 
се сключват – като длани за молитва!

Христос воскресе!...
Радост донесе!...
Мен изцелише

из горкия сплин.
Жени освободише
из феминизма. Амин!

Върху камили построен е този град!... 
Баирите са гърбици застинали. 
От там – и този впесъчаващ глад 
и чувството за зной и за пустиня!...

Очите на Арабия

Върху камили построен е този град!...
Баирите са гърбици застинали.
От там – и този впесъчаващ глад
и слънчевата ласка на пустинята.

„Или, или, Лама Сабахтани!“... –
повтарям аз. „Защо си ме оставил?“...
Как тъжни бяха детските ми дни,
на наргилето с димното „Наздраве!“.

Тъй рано моят дух се прислони
под шатрата на източните дни,
край извори, отдето не сме пили.

Та днеска, щом прошепна си: „Тръгни!“,
чер бедуин ми казва: „Остани!“,
разпрегнал свойте хълмове-камили.

Търновски вечери

Блести със светлина на трезви капки 
привечер пред очите ми града!... 
Тъй, сякаш някой ръснал е за кратко 
пейзажа му със купелна вода!... 
 
И капките пред мен благоухаят 
в копнеж и нежност, в болка и тъга!... 
Дали не се оглежда всъщност Раят 
във малката пробляснала дъга, 
 
с която е покрита всяка капка?... 
Изправен пред битийната загадка, 
„Не знам!“, ти шепна. „Господи, не знам!“... 
 
И като Ной озона вдъхвам сладко, 
и Те усещам, в милостта Ти кратка, 
огрян от следпотопния Ти плам!...

Образи на политиката / политическото /... 
на служителите 
на самия култ. В 
„Устав на българския 
митрополит“ четем 
такива редове: 
„Заслуга има нашто 
Православие / за 
здравия морал на 
тази нация, но и с 
заслуга друга то се 
слави: за страшната 
є деморализация!...“; 
„Хей, брей 
Митрополит 
и змей!.../ С 
печата стар на 
Антихристьо“; 
„Лошо става, ако 
мутрите,/ някои вече 
– и във расо,/ съюзят 
си със компютрите/ 
благодатните 
гримаси“. Не са опростени и патриотарските масови 
увлечения: „Но над нас – високо – върху Камък Милин, 
свободата свива чалги и сарми“ („Българи“); „...Ето 
я държавата, бяла и заоблена, / ето ги, затръшнати, 
външните врати! / – Тук сме, ух ти, глух ли си! – в ко(н)
чината стоплена / Божидар, прасето, под снега грухти!...“. 
Силен трагизъм със статиката си излъчва формулно-
лаконичният „Плач бедния Мати Болгарии“:

Седи край реката,
на припек
1300-годишната майка,
а малко момиченце
пощи бълхите є
и чака да минат трите води:

Бяла,
зелена, 
червена!...

(Много от темите, интонациите и мотивите от 
поезията на Ивайло Иванов са съзвучни с творбите на 
един друг силен постмодерен автор – Божидар Богданов 
и особено с текстовете му в книгата „Българско 
народностно тяло“, с две издания от 1996 и 2018 г. Там 
има и едно посветено на Ивайло Иванов стихотворение 
„Мизийска мечта“, което завършва така: „А аз пък си 
мечтая да съм Омир/ и гордият Троян да бъде Троя.“)
В книгата звучи и един особен самоироничен глас от 
„дълбоката провинция“, сякаш от пространствата на 
тишината и глухотата – най-вече в цикъла „Провинциални 
празници“. От политическа гледна точка това е поглед 
„отстрани“ спрямо „центъра“, спрямо силовото 
съсредоточие на властта. Въвеждащото стихотворение 
„Вътрешна вселена“ е може би смислово-централно в 
цялата книга:

Случайно днес останах в свойта стая,
като затворник във килийка прашна,
и вгледан през решетката на залеза,
и спомних си за всички „политически“!...

Ако сами са в свойта единочка,
не виждам как властта ще ги прекърши,
защото Бог така ни е устроил,
че винаги във себе си да бъдем
най-малко двама. В диалог мисловен
със свойто Алтер его на сърцето си!

Тези празници са и празници на интимното общение, на 
любовния диалог, на едно нежно катерене по венериния 
хълм – фигуративно казано, със словата на самия поет. 
Но към всичко това, към тези провинциални празници, към 
звуците от глухите провинции, има и един друг ракурс. 
В книгата на Пламен Дойнов „Балът на тираните“ има 
и едно стихотворение – „Преброяване на вътрешните 
емигранти“ – в памет на Ивайло Иванов. Това е елегията 
на едно тъй дълго отсъствие. Ето:

Те са тук, но отдавна заминаха другаде.
Вече никой не чака да дойдат отнякъде.
От ефира не ги призовават: Върнете се!
Ако тръгнем сега към овчарските хълмове,
после – слезем в нощта на дълбоките язове
и разтворим мъглата на глухи провинции,
може пак да ги видим – прозрачни, изплашени,
как надничат в гърлата на сънени хищници,
как работят над дългото свое отсъствие,
дишат въздух, разсечен от вятърни мелници,
изорават пръстта на антични къртичини,
сладко впримчени в някакво гибелно никъде...

Самият автобиографически конструкт на Ивайло 
Иванов очевидно има множество посоки, разрояващи се 
политически измерения. И в това е едно от неговите 
богатства.

А Н Т О Л О Г И Я
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Пламен Дойнов

Диалогът, полемиките, разминаванията, съвпаденията 
и уточненията около поезията и поведението на Ивайло 
Иванов за четвъртвековното му творческо присъствие 
едва започват и могат да продължат дълго и с достатъчна 
интензивност. Използваната в други случаи формула, че 
това е поет, за когото се говори, зазвучава и обещаващо, и 
смущаващо буквално – най-после за него говорят приятели 
и изследователи, еснафи и критици, журналисти и издатели, 
връстници и литературни историци. 
Оказва се, че спорът за лирическото наследство на Ивайло 
Иванов може да придобие всякакви форми. Едни скептично 
промълвяват, че дисонансите между метафорическата 
мощ на неговия почерк и поетиката на битовото му 
поведение са толкова съществени, че размиват публичния 
му образ на изцяло отдаден на словото „безсребърник“. 
Други самонадеяно се втурват да го „възкресяват“, 
публикувайки негови издадени и неиздадени ръкописи, 
сякаш без да разбират, че нарушават и професионална, и 
морална мяра в употребите на паметта на Ивайло Иванов 
за уреждане на свои лични сметки в литературното поле. 
Трети самоуверено третират пословичната пронизаност 
на Ивайло-Ивановото писане от чуждото слово като 
проява на (не)творческо епигонство или на провинциално 
не-авторско отношение към влиятелни лирически 
модели. Четвърти са склонни да превключат в режим на 
безкритична апология, издигайки гласове оттатък небето, 
за да обявят поредния неразбран, неприобщен, непризнат, 
неръкоположен, недоосъществен, не-не-не-не... и прочее 
голям поет на България. Пети, шести, седми... И може би 
всички по някакъв начин имат право.
Защо? Първо, защото поезията на Ивайло Иванов може 
да издържи всеки опит за употреба. Надявам се да 
понесе и моите тезиси, които ще бъдат достатъчно 
оголени откъм конкретни цитати и аргументи. 
Второ, защото тълкуването на Ивайло-Ивановото 
творчество е на път да попадне направо в „едрия“ 
литературноисторически дискурс, без да е преминало 
през пълноценна оперативнокритическа фаза. Казано 
иначе, всички трябва да се справяме с една фундаментална 
неравновесност, повтаряща се периодично в историята 
на българската литература, която от време на време 
внезапно усеща, че трябва да заговори за рано отишли си 
поети, останали приживе почти незабелязани или поне 
недооткроени. Изведнъж се оказва, че за тях липсват 
литературнокритически натрупвания – рецензентите 
рядко или никак не са им обръщали внимание, а книгите 
им по правило са се разминавали и с високи публични 
оценки, и с отредените за други автори награди. В такъв 
своевременен рецептивен вакуум попада посмъртното 
говорене, което вместо да премине към спокоен режим на 
литературноисторическа работа, започва компенсаторно 
да произвежда спомени, жалейки, екзалтации и митове1. 
Типологически сходни, макар и от различен социокултурен 
и идеологически ред, са случаите с посмъртното битие 
на Дебелянов, Вапцаров, Пеньо Пенев и прочее поети, 
изпитващи приживе дефицит и на разбиране, и на признание. 
Разбира се, всяка аналогия е по същество невярна, но тя поне 
сочи посоката, откъдето може да се появи опасността от 
свръхинтерпретация. 
След късната пролет на 2016 г. говоренето за Ивайло Иванов 
и неговата поезия се изправя пред подобен вакуум. И все пак, 
въпреки влиятелните липси, има своевременни критически 
думи, макар и малко, на които да се опрем – отделни 
рецензентски жестове и кратки бележки, съпровождани 
от автокоментарни и други къси прози на самия Ивайло 
Иванов. Те поне отчасти насищат интерпретационното 
поле. Към тях може да прибавим отделни прощални слова 
и формули, притежаващи евристична сила, появили се 
непосредствено в дните след кончината на поета.
Именно върху тези фрагменти стъпват следващите 
тезиси, които се стремят да отворят още един коридор, 
който води към литературноисторическото осмисляне на 
Ивайло-Ивановата поезия.

Първи тезис
Ивайло Иванов е не просто един от емблематичните поети 
от поколението на 90-те години на ХХ век, но и сред онези 
от генерацията, при които изразително се проявява нещо, 
което бихме определили като ентелехия на поколението.
Карл Манхайм реактивира едно от значенията на ентелехия 
като „изразяване от общността на нейното „вътрешно 

1 Ситуацията при възприемането на поезията на Ивайло Иванов е 
още по-комплицирана, заради произвола при посмъртното издаване 
на неговите книги. Вж. например силно критичната 
статия по тази тема: Кръстева, Гергина. Несполуките на един 
„възкресителски“ жест. По повод лирическата книга „Което не 
чувате“ от Ивайло Иванов. Поредица „Възкресения“, под

 редакцията на Марин Георгиев. 
Литературен форум, Нов Златорог, 
2019 – Литературен вестник, бр. 9, 4 – 
10.03.2020. Статията е публикувана и 
в бр. 4/ 2019 г. на сп. „Страница“. 

Тезиси към поетиката и езиковото поведение  
на Ивайло Иванов

предназначение“ като присъщ начин за възприемане на света 
и околния свят“2. Според тази представа се изработват 
„нови съзидателни принципи и колективни импулси, 
оригинални и съответстващи на конкретната ситуация, в 
която се намира дадената общност“; така става възможна 
„реализация на вътрешния потенциал на дадено обществено 
положение“ и започва да се прояснява „нов поколенчески 
стил“, „нова ентелехия на поколението“3.
Вече сме отбелязвали:

„Ентелехията, „вътрешното предназначение“ на 
поколението на 90-те се разгръща именно чрез това 
всеобщо присъствие в събитието на свободата на 
словото и езика, където кристализират различни процеси, 
сред които се откроява възможността поколението 
да заговори – за пръв път (поне защото е в режим на 
дебют) и за себе си, за деидеологизация и аполитизация 
на литературата, за премълчавана история и снопове от 
скрити традиции, откъдето да избира свои „предходници“, 
за вплитането на българската поезия с други европейски 
литератури, в диалог с диахронни и синхронни културни 
процеси.“4

Можем за краткост да изберем думата „постмодернизъм“. 
Но така ще се стесним и поколенческата перспектива 
на 90-те, и самото присъствие на Ивайло Иванов в 
генерационната общност. Както признава на едно място 
той, за първи път чува думата „постмодернизъм“ по време 
на студентския литературен конкурс в Шумен, казано 
съвсем точно – в столовата на Шуменския университет5. 
Още в един от първите отзиви за дебютната му книга 
„Хензел и Гретел“ Владимир Шумелов ефектно прогласява, 
че „Ивайло Иванов е от поетичния поток на 90-те“, „част 
от „действителното“ младо поколение, което „разкатава 
фамилията“ на изоставащата литературно-теоретична 
мисъл“6.
Изразителността на Ивайло-Ивановата поколенческа 
представителност се състои в по-широкото разбиране 
на условията за „нов контакт“ с традициите, но и във 
високата пропускливост в неговия почерк между високи и 
ниски равнища на словесността, съчетани с несекващ порив 
към концептуализъм. Дори да не става дума еднозначно 
за „постмодернизъм“, писането на Ивайло Иванов изцяло 
съответства на постмодерната ситуация от 90-те – среда 
и идеи, които изграждат неговата несъмнена генерационна 
идентичност. И каквото и да се случва по-късно, идеалната 
общност на поета остава разположена и обусловена там – в 
десетилетието на 90-те.

Втори тезис
Нека още повече приближим общностния хоризонт. Ивайло 
Иванов принадлежи към търновската група в поколението 
на 90-те. Това се доказва както от библиографски единици 
като сборника „Живите думи“ (1993) и три броя на 
алманах „Пир“ (кн. 1/ 1994; кн. 2/ 1996; кн. 3/ 1997) на млади 
автори от университета във Велико Търново, така и от 
следите, оставени от специфичните „колективни форми 
с постфолклорно битуване, изразяващи се в публични 
четения, спектакли и хепънингови изяви“7, характерни и 
за студентския литературен клуб „Емилиян Станев“ във 
Великотърновския университет. 
И това не е просто общността на появяването и 
израстването на поета, а пространството на сбъдването и 
състоятелността. Тъкмо тази микроединица за колективно 
преживяване на литературата се превръща в утопичното 
рождено лоно на литературния човек Ивайло Иванов, по-
късно възприемана и като ретроутопия – невъзвратимо 
„златно време“ и място. Така  Велико Търново от 90-те се 
превръща в богато пространство на творческо сбъдване. 
Ето какво си спомня той в един текст от 2012 г.:

„Когато през 90-а отидох да уча във Велико Търново, от 
четирите краища на родината тук се бяха събрали, или 
вече се стичаха, цяла кохорта от щастливи млади имена, с 
които предстоеше да изживеем най-романтичния период 
от живота си. Връстници на промените. Неподозиращи 
за тъмния капан на времето, който ни чака зад завоя, 
там напред, зашумолен с тръните и листака на добрата 
демократична реторика. Такъв шанс се дава на няколко 
поколения веднъж. И мисля си, че има за какво да 
съжаляваме!... Не само че сме го пропуснали като нация, но 
и че емоционално сме катастрофирали, в личен вариант. 
Никога няма да се върнат тези златни времена!...“8

2 Мангейм, Карл. Проблема поколений – Новое литературное 
обозрение, № 30/ 1998, с. 13. 
3 Пак там, с. 18–33.
4 Дойнов, Пламен. Българската поезия в края на ХХ век. Част 
първа. Просвета. С., 2007, с. 116. 
5 Вж. това свидетелство в: Иванов, Ивайло. Епифания от 
шуменския конкурс. – Литературен вестник, бр. 20, 29.05 – 
4.06.2013. 
6 Шумелов, Владимир. Поклонение пред оброчището на 
поезията. – Литературен вестник, бр. 17, 24 – 30.05.1995.
7 Вж. за тези форми в: Дойнов, Пламен. Българската поезия в 
края на ХХ век. Част първа..., с. 128–129. 
8 Иванов, Ивайло. Морско пътешествие. Осмоднев. Литературен 
репортаж – Литературен вестник, бр. 16, 2 – 8.05.2012.

После обръща носталгичния си патос срещу новата 
ситуация от началото на ХХІ век:

„Какви жени имаше тогава, какви романтични 
момичета!... Дори две лесбийки имаше в Търново, 
за които по-късно разбрахме, че са такива. Живееха 
си наедно. Ранен предвестник на софийското 
академично съжителство. Нямаше мутри край 
„Полтава“, нямаше полицаи денем по ъглите, да 
ти искат картата, никой не искаше да прави 
Путин „хонорис кауза“, никой не искаше да бие и да 
разснопява никого. (И Антихристът бе още далеч!) 
Дори и епиграмите ми от този период са заредени с 
романтичен комизъм.“9

Разбира се, тук личи и обикновената носталгия по чистия 
автентизъм на ранната младост. Но в случая е важен друг 
порив – неутолимата жажда за общност, за споделяне на 
литературата в измерението на едно идеално колективно 
битие. Този белег остава върху поведението на Ивайло 
Иванов завинаги. Затова в траурния си текст за него Сава 
Василев отбелязва:

„Сега си мисля, че това неистово желание на Ивайло да 
пътува и общува, да се среща и разговаря до късните 
часове на нощта, е било съдбовно. Било е предопределено. 
Странно, почти библейско разселение, само че от един 
човек във всички отечествени посоки. Начин да изпълваш 
пространството телесно и вербално, да оставяш 
отпечатък с образ, интонация, жестове в съзнанието на 
колкото е възможно повече хора. За да не пропуснеш някой 
важен.“10

Към края на 90-те Ивайло Иванов трескаво започва да 
търси своята изгубена „търновска група“ навсякъде – в 
София, в други градове и пространства, по-късно – в 
интернет и социалните мрежи, само и само да удържи 
смисъла на споделянето. Както възкликва в друг траурен 
текст Юлиан Жилиев:

„Трудно мога да опиша жаждата му да общува, да се 
запознава с нови автори, да разменя книги, да споделя 
мисли с четени съвременни поети, без да се сетя за онзи 
копнеж на Нервал да види живия Гьоте, докато превежда 
„Фауст“.“11

През ХХІ век Ивайло Иванов започва да конструира своя 
– вече национална – общност от съвременни поети. Така 
търновският или троянският лирик рязко надраства 
регионалното, превръща се в национален поет, без да забравя 
началото или началата на 90-те. През 2013/2015 г. той има 
възможност няколко пъти да коментира формиращата 
мощ на своята „търновска младост“ – негов духовен дом12, 

9  Пак там.
10 Василев, Сава. Литературните градове осиротяват. – 
Литературен вестник, бр. 23, 8 – 14.06.2016.
11 Жилиев, Юлиан. Страстите български. – Литературен 
вестник, бр. 23, 8 – 14.06.2016.
12 Вж. интервю на Ивайло Иванов за телевизията на 
Великотърновския университет по случай 50-годишнината от 
основаването на университета, октомври 2013 г.: https://www.
youtube.com/watch?v=6EyxMNhFrJU [посетен на 11.12.2022 г.]. 
Там поетът казва: „И тази моя емоционална и фактическа 
памет от времето на търновската ми младост повлия в 
огромна степен за окончателното формиране на личността ми. 
Най-добрите спомени, които са гаранция за едно онтологическо 
психологично здраве на личността се коренят в паметта, при 
мен конкретно – в тази памет от 90-те, от Търново. Понеже, 
ако настоящето е свирепо на дадена личност, тя трябва да 
има убежище поне в спомени. Те са гаранция за едно изцеление, 
за една пълноценност. Повлия ми в огромна степен. Тя ме е 
формирала тази моя търновска младост. Цяла стихосбирка 
имам със сонети, чиято първа част се казва „Търновски вечери“. 
Изобщо паметта, домът ми, духовният ми дом – това са 
спомените от времето на 90-те в Търново.“
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но и Едемска градина, райско място, вместилище, лоно, 
територия, от която е тръгнал – три години и половина 
от неговото следване13. Нещо повече, при Ивайло Иванов 
можем да говорим не само за тръгване от търновските 
90-те, но и за своеобразно оставане там, за специфичен 
„резервоар на 90-те“, откъдето той черпи до края на 
писането си: непрекъснато взима от него, обновява, дописва 
и прекомпозира стиховете си от 90-те. Смело можем 
да предположим, че 2/3 или дори 3/4 от емблематичните 
му лирически текстове са създадени още там и тогава – 
във Велико Търново, в края на ХХ век. И поетът знае, че 
винаги може да разчита на своето търновско лирическо 
наследство. Затова натрупаните в миналото ръкописи 
чакат като метафорични съкровища появата си в новия 
век – да представят след години на кризи и изчезвания 
истинския Ивайло Иванов.

Трети тезис
Ивайло Иванов се откроява като най-автентичният и 
последователен изразител на тенденцията за пренаписване 
на традициите от края на ХХ и началото на ХХІ 
век. Такова присъствие надхвърля иначе коректното 
наблюдение, че „поетическото поколение на 90-те в 
България осъществява в детайли идеята на Манхайм за 
„новия контакт“, който всяко поколение установява с 
културното наследство“14, както и констатацията, че 
„като никоя друга генерация, поетическото поколение 
на 90-те демонстрира изключителен интерес към 
историята и традициите, към предишни стилистики и 
езици, към примери за автентично езиково поведение и 
индивидуалистични идеологии от миналото, към диалогични 
взаимодействия с културни стереотипи от античността 
до високия модернизъм и неоавангарда“15.
Да го кажем и с думите на Гергина Кръстева:

„С рядко срещана убеденост може да се твърди, че 
поезията му се вписа особено адекватно в най-релефните 
тенденции от тази част на десетилетието, при това с 
неподозирана автентичност и лекота на писането.[...]
Едва ли има друг съвременен поет от дебютиралите през 
90-те, който, без да превръща паметта си за усвоена 
традиция в публично активна и изпробвана на различни 
нива концепция, да притежава подобен рефлекс към 
написаното в българската поезия в десетилетията на 60-
те, 70-те и 80-те години. Да го кажем простичко – Ивайло 
Иванов е четящ поет, който притежава изумителни 
сетива към онази литературноисторическа отминалост, 
върху която вече е наслоен (въпреки тоталната 
отвореност на интерпретациите и цялата условност 
на оценките) печатът на стойностното лирическо 
присъствие.“

Още в тези думи се набелязват все пак предпочитани 
традиции и времена за пренаписване – поезията от 
втората половина на ХХ век (между 60-те и 80-те години), 
а нека прибавим и целия лирически модернистичен пласт от 
началото на същия век, както и влиятелната „предметна“ 
и „градска“ поезия – от Далчев до Геров, Радой Ралин и 
Валери Петров. Разбира се, това не са просто автори, към 
които Ивайло Иванов има афинитет, а езици, чрез които 
неговите творби създават свои светове.
Още в надгробното си слово, произнесено на 1 юни 2016 г. 
в новите гробища на Троян, Иван Станков назовава този 
стремеж към концептуалност и съграждане на цялостен 
лирически свят:

„Ивайло не редеше стихосбирки, а правеше премислени 
книги – всяка със свое лице, интонация, речник и 
композиция.“16

Днес ясно можем да доловим: на микроравнището на 
стихотворението се състоява диалогът с отделни 
гласове на традицията, а на макроравнището на книгата 
този диалог се превръща в полифоничен полилог – с други 
книги (от Светото писание до „Сън за щастие“) и с 
цели тематични и смислови полета в литературата. 
Открояващата се тяга към концептуализация се запазва от 
дебютната „Хензел и Гретел“ нататък.
Ивайло Иванов сам го е казал в предговора си към „Нов сън 
за щастие“:

„…какво беше това наше толкова кипящо и озонирано 
време на 90-те, ако ли не, освен всичко друго, и едно 
любовно-иронично „превъртане“ на същото десетилетие 
отпреди век, и колко струват сънищата на словесното ни 
щастие, ако не им бъде позволена явственост и социален 
статус в шанса да се сбъднат, да се продължат или поне да 
досънуват своя „по-надежден смисъл“?...“17

И още по-ясно:

„Стремях се не да реставрирам някакви предполагаеми 
Славейкови „автентичности“, а обратното – да 

13 Тази аналогия между „търновската младост“ и Едем Ивайло 
Иванов прави в интервю, взето от Михаела Илиева за Радио 
Велико Търново през ноември 2015 г.
14 Мангейм, Карл. Цит. съч., с. 21–22. 
15 Дойнов, Пламен. Българската поезия в края на ХХ век. Част 
първа..., с. 117.
16 Станков, Иван. Памет за Ивайло Иванов – Литературен 
вестник, бр. 23, 8 – 14.06.2016.
17 Иванов, Ивайло. Към късна терапия на българския модернизъм – 
В: Нов сън за щастие. Стихотворения. Ерго. С., 2015, с. 9.

придърпам отделните му стихове към лирическия си глас, 
душа и почерк от началото на 90-те.“18

При Ивайло Иванов пренаписването на традицията рязко 
надраства обикновения интертекстуален механизъм, който 
сглобява поредица от проговарящи заедно свои и чужди 
слова. Диалогът с миналите текстове не сработва като 
проект, а като битие в словото на традицията. През гласа 
на поета сякаш проговаря цялата поезия – от вчера и от 
днес.

Четвърти тезис
По повод стихотворението на Ивайло Иванов „Сбогуване 
с книгите“ Владимир Попов отбелязва характерното 
„майсторско преливане от природния към творческия план 
и обратно“19. Ятата грабливи книги отнасят със себе си 
литературата, за да се открои природната безсловесна 
чистота на простора, който остава сетния престол на 
лирическия Аз.
Този основен творчески принцип всъщност е в основата 
на Ивайло-Ивановата поетика. Той, разбира се, надраства 
обикновеното „подражание на природата“ в смисъла на 
Аристотел, за да предложи особен тип тотален мимезис – 
съответстващ на естествения ред, следващ неумолимата 
граматика на природата, която се превръща в сечиво за 
(пре)създаване на свят, изплетен от писменост. Така е 
съвсем картинно дадено в едно ранно стихотворение:

Природата е винаги неточна 
в безкрая си от намеци и от значения.
Зърната във пръстта са многоточие 
на някакво посято изречение.20

Тази приблизителност на подражанието е по предусловие, 
доколкото мимезисът е взаимен – поезията също си набавя 
действителност, както е представено буквално (почти 
манифестно) в друго стихотворение:

В долината, сякаш в шепа, селце, 
пейзажа си бистър опазило.
То – спомен усмихнат, изящен мъртвец 
и... донор за мойта фантазия.

От там аз присаждам є късове свят – 
дворове, градини... парчета, – 
когато потърси действителност тя 
за своите книги прочетени.21

Това взаимно моделиране на културата и природата, 
на словото и действителността при Ивайло Иванов 
се състоява и като типично оголване на похвата – 
постмодерна игра на първоначалата, в която се губи тъкмо 
„произходът“ на вдъхновението и се постига пародийно-
ироничен ефект във винаги неточното уподобяване, т.е. в 
постоянното изплъзване на съвършения мимезис.
Гергина Кръстева твърди, че „най-цялостното, най-
постигнатото умение в тази поезия е нейният 
метафоризъм“, определен като „несвършващ“, заради 
онази особена анжамбманност – не толкова като техника 
на писане, колкото като мисъл на езика, в която всеки 
новопоявил се образ никога не е окончателно привършен“. 
Тъкмо „в тази спираловидна гъстота поезията на 
Ивайло Иванов илюзивно наподобява модела на пиететно 
следвания от нея смислов ефект на непостижима 
сакралност“22.
Вече се разбра, че приликата между природа и изкуство 
е така метафорично изградена, че едното (изкуството) 
започва да означава другото (природата) и взаимно да се 
потвърждават, да се сочат като цялостен свят. Творбата 
се домогва да статута на самостоятелен „природен“ 
обект, който непрекъснато се развива в система от 
следващи, прорастващи един от друг словесни артефакти.
Зад всичко обаче преминава сянката на Бог, който сякаш се 
оглежда в езерото от „Спи езерото…“ на Пенчо Славейков. 
Според почерка на Ивайло Иванов това е едновременно 
литературно и реално езеро – алегория на приблизително 
огледален и уподобяващ, но и опасен невидим свят под 
леда, в чиито дълбини дебнат чудовищата на края. Затова 
лирическият Аз в стихотворението „За фигурите“ 
самоиронично настоява, че съвсем нарочно изписва по-
скоро виртуозни, а не дълбоки стихове, за да не пропадне в 
„бездната на смисъла“ и да не изчезне завинаги в езерото 
под пързалката на белия и леден лист. Съдбовността на 
писането отново е едновременно крайна, трагическа, но 
и плод на езикова прищявка, на игра на стил, изискващ и 
майсторство, и посвещаване.
Ето защо Изкуство и Природа при Ивайло Иванов се 
сплитат като освещаване на съществуването чрез 
поезията – един оксиморонен християнски пантеизъм, 
в който природата е равна на Бог, а Бог се надвесва над 

18 Пак там, с. 7.
19 Попов, Владимир. Сбогуване с Ивайло. – Литературен вестник, 
бр. 23, 8 – 14.06.2016.
20 Вж. това стихотворение без заглавие в: Живите думи. Лирика. 
УИ „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Търново, 1993, с. 28, 
както и по-късно като фрагмент 33 в: Иванов, Ивайло. Нов сън 
за щастие. Стихотворения. Ерго. С., 2015, с. 43.
21 Фрагмент 39 в: Иванов, Ивайло. Нов сън за щастие..., с. 49. 
22 Кръстева, Гергина. Дарбата на нестихващата пастирска 
будност. – Страница, кн. 4/ 2009. Тук се цитира по публикацията 
в Електронно списание „Литернет“: https://liternet.bg/
publish20/g_krysteva/iv_ivanov.htm [посетен на 5.12.2022 г.].

природата и човека, за да ги защити и проговори заедно с 
тях.
В тази перспектива не е случайно, че Ивайло Иванов 
вижда  в лирическата реинтерпретация на „Сън за 
щастие“ истински нов шанс за българската поезия от 
началото на ХХІ век, доколкото „в повечето от тия 
наброски се открояваше един паралелен, метафизичен 
пейзаж на рисунъка, клонящ към откровена апология на 
християнството“ и открива в пренаписването възможност 
за връщане „към наследството на една вечно неотшумяваща 
поствизантийска религиозна образност“23.
Поетът се изправя в края на ХХ и началото на ХХІ век 
като автор с особен статут – епицентър на снопове 
от традиции, проговарящи заедно през него предимно 
в класическата форма на лирическото стихотворение, 
отиграно едновременно с християнско вглъбение и с 
постмодерна (само)ирония.

Пети тезис
Миметичните метафори в поезията на Ивайло Иванов 
не просто подражават на вселената, а я пресътворяват 
и повтарят. След подражанието именно повторението е 
другата ключова парола в неговата поетика. Това означава 
не насищане на текста с буквални повторения, а смислово-
риторическо ритмизиране, при което стихът потвърждава 
реда на свързване и устройство на човека и света. В 
резултат се получава особен тип ритуализирано слово, 
укрепващо споделянето на мирозданието между хората.
Макар Иван Станков да отнася тази характеристика 
по-скоро към всекидневното езиково поведение на Ивайло 
Иванов, тя пронизва и почти цялата му поезия:

„Начетен до неприличие, с феноменална памет, бърз ум и 
точна оценка за сложните литературни явления, никога не 
се натрапваше. Иво не общуваше, той свещенодействаше. 
Превръщаше и най-незначителния разговор в посветителен 
ритуал.“24

В поезията това се превръща в истинско леене на лирическо 
слово – стихия, която Ивайло Иванов организира в 
поетически фигури на ритуалното общуване. Сякаш се 
дегизира в словесните одежди на церемониалмайстор, който 
иска да въведе нова традиция на изричането на поетически 
фрази. 
Голямата идея на такъв тип изричане е непрекъснато да 
предлага последователност от думи и жестове, които в 
метафорични връзки и преноси да потвърждават (именно – 
правилно да свързват в единно цяло) смисъла на поезията. 
Ивайло Иванов е един от най-отдадените служители на 
този ритуал.
Какъв точно е този ритуал?
Той е изпълнен от пеещо същество, обърнато винаги 
към някой друг, към човек или общност. Дори да не са 
непременно във второ лице, повечето творби на Ивайло 
Иванов търсят събеседник. В тях има имплицитна 
вокативност, въведена индиректно или пряко. Лирическият 
глас търси, зове някого – Бог, любима, майка, приятел, друг 
поет, битието, себе си, някое друго себе си... Затова не са 
малко стихотворенията с посвещения или с епиграфи – все 
знаци за несекващ порив към разразстване на ритуала.
Лирическото общуване при Ивайло Иванов е подчинено 
на особен етикет – галантно-ироничен, дистантен, но 
доверително-интимен и по презумпция възвишен. Дори 
в снизяващите тематизации на битовото и телесното, 
творбите му ритуализират всяка лирическа сцена, 
залагат човешкото тяло върху вертикала на разбирането, 
милостта и опрощението. И отново намират Бог.

*
Предложените тезиси се основават предимно върху 
издадените приживе стихотворения и авторски книги 
на Ивайло Иванов – от „Хензел и Гретел“ (1994) до 
„Нов сън за щастие“ (2015). За съжаление, появилите се 
посмъртно издания – особено „Което не чувате“ (2019) и 
„Дихания за живот“ (2020)25 – представляват ненадеждни 
източници заради установеното погазване на авторската 
воля, чуждите намеси и множеството редакторски 
и коректорски грешки в текстовете. Става дума за 
спекулация, извършена или от недобросъвестност, или от 
меркантилност, или от непрофесионализъм, или от трите 
заедно.
Ето защо в началото на литературноисторическата 
фаза, в която навлиза творчеството на Ивайло Иванов, 
професионалните текстолози и литературни историци 
са призвани да не допуснат изкривяване на автентичния 
образ на поета, да се позовават на текстовете и на 
книгите му във вид, който отразява достоверно волята 
и възгледите му на автор. Литературната история е 
и за това – да разобличава търгашите на памет и да 
възвръща присъствията на поетите в светлината на 
автентичността и разбирането.

23 Иванов, Ивайло. Към късна терапия на българския модернизъм..., 
с. 5–6.
24 Станков, Иван. Памет за Ивайло Иванов...
25 Иванов, Ивайло. Което не чувате. Поредица „Възкресения“. 
Под редакцията на Марин Георгиев. 
Литературен форум, Нов Златорог, 2019; 
Дихания за живот. Непубликувана поезия. 
Литературен форум, Нов Златорог, 2020.
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Завърших през 95-та година, преди толкова много време, 
чисто емоционално и психологически погледнато. А 
спомените ми са високи, трогателни и романтични, при 
все че тези думи относително рядко се употребяват, 
но така е. По време на моята младост имаше много 
романтика в атмосферата на Търново, в пробуждащата 
се за либерален живот атмосфера на цяла България 
и ние просто случихме на време и донякъде един на 
друг. Случихме на себе си, така че младостта ми беше 
пълноценна. След това обаче животът на България, на 
обществото ни и персонално, понякога върви по много по-
трънливи и грапави пътища. 

А как Търново повлия на Вашето развитие като 
поет?
Едвин Сугарев има един стих: „Но паметта не е душа, 
макар че я подхранва и създава“. Паметта наистина не е 
душа, тя е едно от качествата на душата, но без памет 
човешката личност е много по-малко пълноценна. Тя е 
с ущърбена състоятелност. И тази моя емоционална 
и фактическа памет от времето на търновската ми 
младост повлия в огромна степен за окончателното 
формиране на личността ми. Най-добрите спомени, 
които са гаранция за едно онтологическо психологично 
здраве на личността се коренят в паметта, при мен 
конкретно – в тази памет от 90-те, от Търново. Понеже 
ако настоящето е свирепо на дадена личност, тя трябва 
да има убежище поне в спомени. Те са гаранция за едно 
изцеление, за една пълноценност. Повлия ми в огромна 
степен. Тя ме е формирала тази моя търновска младост. 
Цяла стихосбирка имам със сонети, чиято първа част се 
казва „Търновски вечери“. Изобщо паметта, домът ми, 
духовният ми дом – това са спомените от времето на 
90-те в Търново. 

Ивайло Иванов

Из „Търновски вечери“
Сонети 1991–1993

Спомен за Академ

Минавах за „Училище“ през парка,
когато в странен час ме озари
една внезапна сензитивност ярка
и  в този миг почувствах да гори

над мене слънцето – Халеева комета, –
и диска му в небесния атлаз,
трептеше над зелените дървета.
като в лазура на иконостас.

И сетих аз: Бушуваше пръстта
в световъртежни пролетни копнежи,
сякаш мъртвец издън земя се моли.

А светлината във зелените листа
шумеше и в прозрачното кипеше, 
подобно кислород във алвеоли.

Извиваше изящната алея,
подобно тънка линия на длан.
И очарован, аз поех по нея, 
и тайнството след миг остана там,

далече зад гърба ми, нейде в парка,
където щом обърнах се – смутен,
една дъга, във триумфална арка,
видях да се издига подир мен.

Алегория

Декември. Зимата с продрани вени
разсипва остър скреж от небосвода.
И две листа потрепват – пеперуди, уловени
сред паяжината от оскрежени клони.

Тук слънцето е рахитичен паяк. Сутрин
скрипти коравото небе под пипалата му.
И те се впиват в листите – и смучат
от багрите, заети им през лятото.

А утре като смях филизи ще зашумолят,
ще се развие в клоните Духът,
напук на всяка земна алегория.

И от пашкула пеперуди две ще полетят,
и ще се вият над безкрайния си път,
с дамга от страх и белег от история.

Заспиване 

Заспивайки в тревите, той дочул е
как мравките говорят общ език.
Ала защо и в сетния му миг
стърчат мравуняците като Вавилонски кули?...

И неразбиращ, свива се духът,
навеки скритото останало е скрито,
преди Мигът, преди да се сплетат
косите му със корените на тревите.

А огорчена вдън душата си, душата
напуска обществата от условности и думи
и бавно тръгва тя по стъпалата

на стълбата, опряна в небесата,
под тънката мелодия, която
щурците свирят на цигулките от гласните му струни.

А Н Т О Л О Г И Я

Ивайло Иванов пред ВТУ TV 
Интервю по повод 50-годишнината от основаването на университета

Изглед към Великотърновския университет

Духовният Ви дом е Търново, а кое е специалното на 
този град?
Атмосферата е уникална, специфична, хоризонтът е, 
и друг път съм го мислил това, разбира се, като ръба 
на някаква огромна чаша, в чиято вътрешност, ние, 
Университетът, хората, студентите, се помещаваме. 
Има уют, има затвореност, има романтика и има нещо 
специфично, което е характерно само за Търново. Една 
особена болезненост, защото ако мислим през същата 
метафора за хоризонта като ръб на чаша, то този ръб 
е остър и има една болезненост на духа, на душата, 
която се опитва да го прекрачи, да го провъзмогне, да 
намери себе си в национален, в по-широк план. Има една 
болезненост, но без тази болка също не може да се живее. 
Човек, който не страда, той  е непълноценен човек. Така 
че има го и доброто, и романтиката, и страданието, 
което страдание също е част от човешкото добро. 

Вие лично как поддържате огъня към писаното слово? 
Като не се занимавам с неща, които ощърбяват 
личността ми, които я уязвявят и причиняват 
драстични поражения. В смисъл, че основното в живота 
ми е литературата, четенето, писането, живот в 
литературата и всичко друго е периферно спрямо тази 
генерална линия на живота ми, разбира се, доколкото 
тези неща са в моя власт. Но винаги това ми е било като 
константна цел – пътят, който следвам, да бъде пътят 
на литературата. 

Какво е състоянието на днешната литература 
според Вас в България? От какво страда тя?
Страда от липса на социален резонанс, на социална 
ефективност и състоятелност. Литературата я 
има като текстове и тези текстове не са по-малко 
талантливи от стиховете, драмите, прозата на 
литературата от който и да било период. В много 
други периоди в нашето развитие литературата 
се е чувала повече, имала е по-пълноценен социален 
резонанс. Хората са знаели кои са големите писатели 
и са търсели техните книги. В момента българското 
общество е в такова духовно състояние, че има една 
онотологическа невъзможност човек пълноценно и 
истински да се заинтересува от човека, камо ли пък 
от негова по-странична деятелност. И в този смисъл 
хората не могат емоцоионално и от сърце да се 
заинтересуват от друго, което не е тяхна прагматика, 
не го ползва в практическия смисъл на думата. Не могат 
да се заинтересуват, те са убити донякъде духовно 
и отделните сфери на професионална деятелност, в 
които сфери е и литературата, са се самоограничили и 
капсулирали в себе си. 

Вярвате ли, че може да има духовно прераждане?
Да, духовно съживяване. Може да има, разбира се. Духовно 
възкресение може да има и на личността, и на народа, но 
просто обществените условия и обстоятелства трябва 
да се променят радикално, коренно. Как да го кажем? Все 
едно в стая, в която е бил изпомпан въздухът, който 
толкова се е замърсил, че не може да се диша, изведнъж 
така да се отворят прозорците, че да бъде из основи 
пречистен целият кислород, целият въздух да бъде 
заменен с кислород. И в този смисъл България и хората 
знаят от какво страда обществената атмосфера. В 

България и ние като народ, като общество да успеем да 
излекуваме родината от тази нейна болест и аз мисля, 
че ще настъпи това възкресение. Много от дейностите 
на човека носят много по-голяма практическа полза, но 
ако той наистина е роден с талант, би трябвало да го 
следва него. То е като любовта. Може човекът, който 
сме обикнали да е беден. В много от аспектите на своето 
съществувание той да е в нищета, но ако ние го обичаме, 
ние сме някак си вече венчани за жаждата си по този 
човек и ние сме му верни на едно емоционално ниво още 
предначално, преди всякакви връзки по-нататък. Трябва 
да има една вярност, както в любовта, както във факта, 
че Земята е венчана за Слънцето и е негов спътник и не 
може да се отмени тази първоосновно отдадена величина 
на нещата.

Какъв е ликът според Вас на съвременната българска 
литература?
Красив, но не много добре гримиран, в смисъл че 
има разфокусиране и разцентроване. Обаче това 
разцентроване не е някаква обективна даденост, а 
е въпрос на рефлексия, сиреч на наше възприемане. 
Литературата не е това, което го има, а това, 
което даден читател или критик мисли за нея. То не е 
фактология, която я знаем каква е, а е въпрос на наше 
осезание и тълкувание. В този смисъл това по-скоро 
беше моята лична рефлексия. Но литературата ни е 
пълноценна. Текстовете са талантливи, интелигентни 
със съответните високохудожествени качества. 
На литературата ни є липсва интерес от страна на 
обикновения човек. Тя не достига до хората и причината 
за това не са самите хора, а причината за това е 
специфичната квазинормална обстановка в България. 

октомври 2013 г.

Източник: https://www.youtube.com/
watch?v=6EyxMNhFrJU
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Ивайло Иванов: Стихосбирката отдавна беше готова 
в нейният протовариант и от памтивека, сиреч още 
от 93-та година, тя си стои, тя си остана с това 
заглавие „Нов сън за щастие“. Дори на упражнения 
като научихме и говорихме за Славейковата книга 
„Сън за щастие“, аз постоянно бърках и казвах, вместо 
„Сън за щастие“, „Нов сън за щастие“ и т.н. Помня, 
че беше доста смешна и щекотлива ситуацията при 
тогава главен асистент Димитър Михайлов, сега 
доцент по нова българска литература. „Нов сън за 
щастие“ съм го нарекъл, защото това е един сериозен 
и посвоему амбициозен диалог с едноименната книга 
на Пенчо Славейков, излязла през 1907 година – „Сън 
за щастие“. Жанрът е същият – това е жанрът 
на лирическата миниатюра и броят на тези малки, 
кратки стихотворения също е 101. Аз също пазя тази 
константа, която виждам и в първата книга на Пенчо 
Славейков – 101 лирически миниатюри. Опитвам се да 
уплътня предговора и да осмисля и да рационализирам 
този задочен диалог, този семантически мост, 
който се прехвърля през времето и как да кажа, без 
съмнение, както е казала Биляна Курташева във 
втората анотация към книгата, това продължение 
е дописване на една от образцовите лирически книги 
в българската литература – „Сън за щастие“. От 
друга страна обаче това е диалог, който артикулира 
своите възражения, сиреч без да искам и по един почти 
невидим начин аз дебатирам върху един от важните 
въпроси за народа ни и неговата душевност, а именно: 
какво би станало с манталитета, с психологията и 
душевността на народа ни, ако нашата национална 
култура не бе тръгнала по този път на модерността, 
по който важен и крайъгълен камък е кръгът 
„Мисъл“ и Пенчо Славейков, а би тръгнала по други 
религиозни, християнски, така да се каже, славянски 
пътища. Защото има и такава опция. Ние виждаме 
руските религиозни мислители в Сребърния век на 
руската философия и литература, така че винаги 
има множество пътища и визии пред един народ и за 
неговото социално устройство, и за манталитета и 
душевността му и много компоненти влияят върху 
тази душевност. Тя влияе на множество фактори в 
обществения живот. Така че тогава сме били на нещо 
като кръстопът – или тръгваме по тези пътища на 
отчуждението, на постдекаданса и на ницшеанския 
скепсис към заварените ценности и представи, или 
продължаваме това, на което сме вековни наследници 
и ние. Тук експериментирам чрез поетиката и 
смисъла най-вече на лирическите миниатюри – какво 
би станало, ако бяхме поели по втория път. Това е 
дебатът, който е невидим в контекста на самите 
лирически миниатюри и който се подава като 
кит, като подводница от морето на предговора, 

от идейното, мирогледното море на предговора, 
дотолкова доколкото и тук имаме една визия, една 
рефлексия върху пейзажа, върху психиката на човека, 
върху любовта.

Михаела Илиева: Има съзерцание?

Ивайло Иванов: Да, именно, съзерцание. Човекът, 
който говори в тези стихове, лирическият говорител, 
както го нарича Никола Георгиев, е просмукан от 
чистотата и дълбочината на пейзажа. При мен обаче, 
това съм го подчертал в първата част на предговора, 
която де факто е постмодерното, мистифицираща 
част, че  за разлика от Славейков, тук имаме една 
метафизика на пейзажа, която е с християнски 
оттенък и едно осезание за метафизичната родина. 
Аз не вярвам това да го няма и при кръга „Мисъл“, 
но човекът, който открива за българската култура 
метафизичната родина, това без съмнение е Димо 
Кьорчев и авторите около него и неговото списание. 
Така или иначе обаче тук имаме една християнска 
визия, една метафорика, която отвежда към 
православната, иконографска образност, която 
действително е културен фактор с огромни и 
вековни мащаби и е оплождала не една и две култури 
в същата тази действителност в мащабна степен. 
Имаме любовното чувство и такива миниатюри на 
интимна тематика, които формално погледнато 
пазят същия мотив, както и при Пенчо Славейков, 
обаче тук той е завъртян и трактуван, той е 
префункционализиран и трактуван по друг начин. Де 
факто това е сбъднатата любов, близостта, която 
обединява и прави двете личности на любовта един 
еон, не капсула, разбира се, едно семейство, тъй като 
семейството е дълбока категория и не значи винаги 
брак. Един еон – с това понятие да го обозначим. При 
Пенчо Славейков, разбира се, мотивът е биографичен, 
докато при мен е професионален. А там имаме едно 
умишлено раздалечаване – когато говори за себе си 
и своята спътница в живота, той казва: „На нас 
пространства трябват, за да греем“. Сравнява себе 
си и любимата, чийто прототип вярвам, че е Мара 
Белчева, с две звезди и казва: „Ако се прегърнем, 
ще изгорим. На нас пространства трябват, за да 
греем“. Тоест имаме една дистанцираност, изобщо 
мирогледният свят на Пенчо Славейков и на тези 
от днешните автори, които поддържат линията, за 
която току-що говорих, те са принципно различни 
светове. Аз не се съизмервам като стойност, като 
равнище, като място в националната култура – 
това е смешно да си го помисли човек, аз не съм си 
го и помислял. Но ние имаме, доколкото сме хора, 
личности, мислещи същества, имаме право и призвание 

понякога да дебатираме пътищата на националната 
духовност и култура. А те могат да бъдат най-
различни. Ние не сме задължени, както се казва, да 
следваме западноевропейските културно-исторически 
епохи, отглас от които се явява и дейността на кръга 
„Мисъл“...

Михаела Илиева: Откъде дойде вдъхновението Ви? 

Ивайло Иванов: От Едемската градина на моята 
младост. Винаги е хубаво, когато един поет има 
наистина един Едем в началото на творческия си път. 
За мен такъв Едем бяха първите три години и половина 
във Велико Търново. Без съмнение това го наричам 
благодатната година, тъй като три години и половина 
имаме обществена, проповедническа и сакраментална 
дейност на Христос, обаче евангелистите, които 
пишат за него, не обозначават този период като 
три години и половина, а като една компактна маса 
от време, като компактна отсечка от време. Тя е 
обозначена с понятието „благодатната година“. И аз 
от своя страна имах две такива благодатни години, 
които по една случайност, шеговита случайност, 
съвпадат с точно този богословски отдавна определен 
период – три години и половина. Това са моите 
благодатни години – едната беше относително 
наскоро в Троян, където живея от 2001 година насам, 
а другата бяха първите три години и половина, най-
общо казано, във Велико Търново. И тогава се родиха 
миниатюрите, за които казах, в тази Едемска градина, 
за която преди малко споменах, а именно в първата 
ми стихосбирка – това е поемата „Хензел и Гретел“. 
Тя също функционира и разгръща своите принципно 
различни значения върху заглавието от едноименната 
приказка. За мен Едемската градина, волното, това 
действително едемско, райско място, вместилище, 
лоно, територия, от която съм тръгнал, това е три 
години и половина от моето следване и лирическите 
миниатюри, които са се появявали тогава и които 
ги включих в стихосбирката, в поемата „Хензел и 
Гретел“. Това е моят рай. Това е Едемската градина. 
В тази книжка „Хензел и Гретел“ имаше и такива 
миниатюри от по две строфи, три строфи, които след 
това, когато моето творчество, така да го наречем, 
се пръскаше по жанрови показатели, те отидоха вече в 
„Нов сън за щастие“ и в идеята за тази книга. Имаше 
тристишия, които отдавна са на друго място. Може 
един ден да излязат в книга с такива миниатюри, 
тристишия. Определено не са хайку, а тристишия. 
Мои са си. Както и с всеки съвременен, държащ на 
себе си български поет, тристишията са си неговите 
тристишия, а не хайку. Ние хайку не се чувстваме 
призвани да пишем.

Михаела Илиева: При разгръщането попаднах 
на този стих: „…преди да съм прогледнал, съм 
прописал“. 

Ивайло Иванов: Това е по-скоро част от визията 
върху себе си, че при човека има неща, за които е 
призван и които са плод на семенцата, които са 
положени в почвата, в чреслата му, на цялата му 
личност, тъй като аз не смятам, че дарбата е 
само за душата. Изобщо личността е по-дълбоко и 
потресаващо нещо от едната душа. И аз вярвам, че 
този библейски образ – чреслата – са онтологията, 
началата на човека, да не конкретизираме вече 
типографски в тялото, там е вместилището на 
какво ли не и метафорически казано, вярвам, че 
има семенца, които са положени по рождение и по 
незнайните пътища на гена и кръвта човек е призван 
да сбъдва тези дарования. Ако не звучи претенциозно, 
той е призван да се грижи за своите дарби, както 
съвестният стопанин, и да ги развива. Това съм се 
стремил да правя, когато съм можел в своя живот.

ноември 2015 г.

Текстът се публикува по запис от личния архив на 
Михаела Илиева.

Ивайло Иванов пред Радио Велико Търново
Интервю по повод излизането от печат на книгата „Нов сън за щастие“

Ивайло Иванов
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Г Е О П О Е З И Я

Юри Талвет

Юри Талвет (1945, Пярну) е известен естонски поет, 
академик, дългогодишен преподавател и бивш ректор 

на университета в Тарту.  

Влакове   

1

Качвайте се във влака! Качвайте се!, крещеше 
нашият скъп колега. Всички
се бяха качили: усърдните сънародници,
министри, поети,
красивото родословие на човечеството – на борда
на експреса Париж – Ню Йорк! Приятно пътуване, 
Бог да ви пази! Моята латвийска прабаба, 
която никога за нищо не се
беше сърдила през целия си
живот, казваше на моята съвсем мъничка
естонска майка, седнала в скута є
сред изпаренията от руини
на Първата световна война, когато
сутрешното изсвирване прекосяваше
плътта и костите на Мойсакула: 
„Тоз кон бездруго няма да чака!“

2

Ставаше дума за един друг влак. Който се разтакаваше,
напредвайки бавно, душейки аромата на пасищата,
спирайки съвсем за кратко 
на граничните села. 
Той се устремяваше причудливо срещу
облаците, дълбаеше в почвата
гробища, бавеше се на дъното на морето
насред стада от риби, 
събираше по гарите 
закъснели пътници, любовници и 
ония младежи с пламенни очи, които чакаха
прави на пероните;  
той прибра и тебе, която довчера 
беше изгубена в щастието:
приседнала на кухненската маса ти си тананикаше
парче на abba, докато барабанеше
с пръсти върху коленете, 
с очи с цвят на водорасли 
и зъби от нежен папур.  

Излизайки от зеленото 

Да не би да се страхуваше да кажеш, че борът е зелен,
или че пролетният кестен е катедрала,
украсена с канделабри?
или може би се страхуваше, че ще те объркат 
 с борова игличка
или с бодливата чашка на кестена?
не се страхувай. за всеки случай, те са такива. 
за всеки случай, ти си това. 

(не се плаши, невъзможната любов 
 – още келтите са разбрали това –
е за всеки случай единствената възможна любов)

Един литературен конгрес 
на горещия континент

В един студ от петдесет градуса под нулата над 
oблаците ниe доплавахме по въздуха Ревът
на лъвовете ни посрещна Ние
размразихме устните си в пустинята Калахари
Подхвърлихме на вятъра един милион думи 
 по отношение на 
„границата“ и на „другия“ Африка  
цвилейки от смях Африка се изпика върху тия наши 
 думи
Така че напъхахме листовете обратно в чантите си 
 И отплавахме
отново в един студ от петдесет градуса
под нулата Лъвовете ни изреваха своето „сбогом“

*
Все по-празна и по-празна става
тази къща, когато зимата идва
и вятърът отнася на юг
последното ято лебеди

Голяма купчина сняг я поема в прегръдката си
под трептенето на слънцето – 
тази къща където душата вика душа
нощ след нощ
сега когато зимата се е възцарила

*
Тя спи, тя спи, тя спи. 
Тя вече не ме разпознава. 
Моята мила майчица спи. 
Гласът є достига единствено съня. 
Тя спи.

Към сивия сняг протяга още ръцете си. 
Очите є блъскат стените на съня. 

Ела в подслона, мила майко, ела
от нощта в снега на моите спомени.

8.XI.2007

*
Навън снегът се топи Прониква в теб
Майко но ти отваряш
вратата хвърляш един поглед в стаята  – стара,
млада, без патерици!
Ти днес не си ли на училище?
Снегът пада в теб Не те ли
е страх от студа, Майко?

*
На втория ден от Коледа в Тарту 
заваля сняг.

На душата є олекна. 

Старата Роза, която по чудо
беше оцеляла от Аушвиц,
обичаше безкрайно цветовете на живота,
но тъй като бе ослепяла, тя ни написа от
Fort Washington Street, че дори и тънеща
                                                               в мрак,
може да различи светлината от сянката.
И че благодари на Бога. 

Цялата Земя и всичко, което населява лика є,
е застлано в светлина.

Сняг и душа. 
Душа и сняг. 

Deutsche Philosophie

Навярно съм карал колелото в насрещното движение
по велоалеята Въпреки че набих спирачките,
аз все повече се смалявах
уловен в онова тясно поле на действие подобно на
мишле, затворено в клетка. Das ist
fAlsch!, изстреля младото момиче,
чийто велосипед се беше изпречил на пътя ми. 
Звукът А проехтя за известно време, задъхвайки се в
небето, като онези компаси, с помощта на които 
 само немците
знаят как да теглят идеални линии с двете си лапи 
 върху
стомаха на земното кълбо, указвайки от коя страна 
 на линията
е движението, кой трябва да мине отдясно,
кой да си стои отляво.

Германия, 2002 г.  

Да, мъглата, тишината, самотата, макар
и реални или предадени от теб на
действителността, 
преливат една в друга. Как да обясним тогава
това падане
към високото, това море, което
не разбира
море ли е, или Бетовен. Само
тишината сега
може би няма нищо за криене. 
И само туркините с руси коси 
кимат заедно в такт, правейки така, че да шумоли 
 зад тях
и да се разкрива един вид гора от обещания.

Превод от френски: ЕКАТЕРИНА ГРИГОРОВА

Предложените преводи са от сборника с избрана поезия на 
Юри Талвет „Élégie estonnienne et autres poèmes” (Естонска 
елегия и други стихотворения, 2016).   

Юри Талвет


