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Михаил Неделчев

АТАНАС СЛАВОВ КАТО ИСТОРИК НА
БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КАТО
МЕМОАРИСТ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЛИТЕРАТУРЕН
ЖИВОТ (ОТ „С ТРЕВА ОБРАСЛИ“ ДО
„С ТОЧНОСТТА НА ПРИЛЕПИ“)
Този текст се вписва в поредицата ми „Ескизи към литературоведски мемоари“. Това е шестият текст от тази поредица. Досега са написани ескизите за Никола Георгиев, Иван Богданов, Цветан
Стоянов и Атанас Натев, Кръстьо Куюмджиев всред останалите импресионисти-критици, Богдан Богданов. Настоявам, че това са ескизи към литературоведски мемоари, защото, първо, не са цялостни
мемоарни портрети на съответните критици, историци, теоретици,
те по-скоро са вписани в някакви сюжети от общия ни литературен
живот и от участието на критиката в тези по-общи процеси. И второ,
мемоарният момент, представените лични общения и впечатления
са по-скоро във връзка с колегиалните взаимоотношения в полето
на литературата и на нейното осмисляне, отколкото в сферата на
бита. Тоест проблематиката остава – надявам се – литературоведска. Сега към тази поредица прибавям и текста за Атанас Славов...
Историята на българската литература и свидетелствата за
българския литературен живот са тема основно в две от книгите на
Атанас Славов: издадената за пръв път в Париж през 1983 г. „С трева обрасли“ (52 четени по Радио „Свободна Европа“ очерци, които
събрани образуват единно цяло; издадена вече в България в разширен вид през 1992 г. под заглавието „С точността на прилепи“)
и изследването „Българска литература на размразяването“ (правено на английски език за времето на емиграцията му и преведено
и отпечатано на български през 1994 г.). Към тези две сплитащи
проблематиката си книги се прибавят и още няколко студии и монографии – от написаната още през 1972 г., но публикувана значи10
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телно по-късно студия „Светоусещане и език в българската поезия
след Първата световна война“ до разнотипните съчинения върху
българската стихотворна култура. Всички добре знаем, че Атанас
Славов създава своите текстове без ни най-малко да се съобразява
с някакви жанрови писани и неписани канони. Почти във всички
негови изследвания научният наратив се пресича рязко от есеистични обобщения или от лично свидетелство или хаплива критическа забележка. Самите тези основни две книги с интересуващата ни
тук проблематика са писани по-скоро като критически и мемоарни
очерци и постепенно през десетилетията се превръщат и благодарение на одвъдокеанската, емигранската дистанция на създаването
в цялостни историографски визии. Оптиката на четене на произведенията на Атанас Славов се мени неколкократно. Последно, сякаш когато видяхме част от текстовете му събрани от самия него
в четиритомника с избрани произведения през първите години на
новия век, установихме колко много страници останаха извън това
избрано и как постепенно самият автор все повече и повече измества фокуса на самопредставянето си, как от учен-енциклопедист все
повече държи да бъде виждан като писател. Но това всъщност е
и едно връщане към началата на творческото му осъществяване.
Така кръгът се затваря не само с възвръщането на Атанас Славов
от Америка, но и с връщането към поезията, към поетическото, към
пределно емоционалното като изказ.
Самите тези две основни литературноисторически и литературнокритически книги той снабдява с разнотипни емоционални
паратекстове, опакова ги есеистично, епистоларно, пределно автобиографично, не ги примъква към конвенциите на научната обективистична проза. Напротив! И тях той отново, след завръщането си,
ги завлича в полето на личностното писателско себереализиране.
Така те имат някакво двойствено битие: от една страна, се схващат
от новите поколения литератори като истории, като добили стойност и смисъл на историографии по-крупни съчинения, от друга, някак непрекъснато те се изтеглят и към фикционалното, и към фрагментарното и недоизказаното, не се оставят да застинат в някаква
монументална поза. Но и самият автор Атанас Славов също не зае
след завръщането си такава поза на жив паметник на антикомунистическото несъгласие. Напротив, той ставаше все повече кискащ
се и разказващ лакардии, все повече присмехулно тананикащ, все
повече неспазващ нормите на поведение в доброто общество. И
11
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така допълнително усложняващ оптиката на четене на всичките му
по-едри съчинения. Атанас Славов играеше и със себе си, и с всички нас, разиграваше на българската обществена сцена и особения
театър на вадене като фокусник на различните си съчинения, които
някак мистификационно показваше, така че ни бе трудно да се ориентираме кое кога е направено, дали е архивно или новонаписано.
Но Атанас Славов бе играещ човек, наистина homo ludens и
във времената преди емигрирането си...
Кой и какъв бе Атанас Славов всред нас през 60-те и 70-те години
Своята първа истинска следемигрантска книга „Оловното
кълбо“ (1991 г.) Атанас Славов е снабдил „вместо предговор“ с едно
„Окрито писмо“. То започва така:
„До моите някогашни приятели „полупроводници“ Енчо Мутафов, Михаил Неделчев и Светлозар Игов; и техните приятели и колеги
Николай Кънчев, Огнян Сапарев, Биньо Иванов и Коруджиев, с които
те ме сближиха (...) Обръщам се към вас по няколко принципни причини, както и по една неважна лична причина. (...) Преди всичко по
ми е удобно и приятно „да разговарям“, отколкото „да пиша“ (каквото
и да значи това „да пишеш“ (...)“. И още (цитирам откъслечно): „Второ – искам това да бъде моето завръщане към вас. И затова виждам цялата работа като слагане на книга на историите, които съм ви
разправял, и на глупостите, които сме измисляли: и за това кой как
руча кашкавалчето, и за медните проводници, и за оловното кълбо,
в което лежи световната култура, и за продаването на България, и за
нашия обяд в центъра на България – всичко с което сме запълвали
безумните дни, когато се мъчехме да се смеем, за да оцелеем.“
Свидетелствам, че всичко се случваше точно така. Нашето
повече от десетилетно близко приятелско и колегиално общение в
предимигрантските години на Атанас Славов бе и пределно сериозно като напрегнатост и интензивност на интелектуалния обмен, и
безумно смехово като един непрестанен всекидневен карнавализиращ хепънинг.
Например това с нашия обед в центъра на България бе една
подхващана отново и отново от Атанас Славов утопична история.
Идеята, която той споделяше с нас бе: да се намери наистина къде
точно е географският център на днешна България (може би някъде
около Казанлък), да се намери и една подходяща равна поляна и там
12
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на Равноденствие осем избрани мъже, истинският елит на България,
т.е. ние, да си направим един хубав обеден пир, като бъдем обгрижвани от осем красиви девойки – представителки на всички етнически общности в страната ни – българка, еврейка, гъркиня, циганка,
арменка, рускиня (може би от староверците), влахинка, каракачанка.
Но това бе само една от словесните ни игри...
Какви например бяха тези медни проводници и как ние сме
станали според Славов полупроводници. Медният проводник е този
социалистически човек, който едно към едно приема и препредава
идеите на властта; това е съгласният с всичко човек, това са добрите благообразни момчета – реални или потенциални комсомолци;
това е йесменът. И ние (пак според неговото твърдение) сме били
нещо такова при запознанството ни, но постепенно и с негово участие сме станали полупроводници, т.е. съпротивляващи се на готовите истини. Полупроводници – това е „името на мислещата материя“.
Аз мисля, че някои от нас си бяха генетически закодирани полупроводници, но истината е, че заедно ставахме все по-сложно „преработващи“ не само заобикалящата ни литературна семиосреда, но и
политическото и общосоциалното, заедно поддържахме радикалното си критическо мислене. Отново цитат от отвореното писмо: „Първи от вашето поколение разбрахте, че не може да си проводник на
идеите на силните на деня, не може да си меден проводник на чиито
и да било идеи (колкото и сияйно да са осветени) и да останеш творческа личност, пък дори и изобщо да останеш личност“. И Атанас
Славов бе наистина един от големите провокатори на всичко това.
Сприятелихме се някъде около 1966-1967 година. Атанас Славов имаше тогава своите приятели всред своето си предходно поколение, най-вече всред художниците и на първо място това бе живописецът и майстор на витражи Никола Буков, но като литератори ние
станахме неговата истинска среда, където той бе естествен лидер.
Ние бяхме групата на млади критици-структуралисти и на техните
близки приятели поети и белетристи, а за нас Атанас Славов също бе
школуван литературовед-структуралист, остранен от активна работа в
Института по литература и насилствено насочен към някакво приложно изкуствознание и към зоната на рисувания филм. Самият той често
се шегуваше със своите разнородни занимания, с енциклопедическия
обхват на интересите си и знанията си: казваше, че ние, източноевропейците, като въоръжени с краткия курс на марксизма-ленинизма
и имайки подръка и добрите западни енциклопедии, можем да съчи13
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ним всякакви съчинения за всички, ако се наложи. Имаше предвид
най-вече себе си, разбира се. Но ние виждахме, че във всички тези
„странични“ негови занимания той влага евристична прозорливост и
съвсем не стои като пришълец в чужда културна територия, а веднага
се превръща в суперпрофесионалист. Така бе например при неговите
интереси към едва тогава набиращия престиж в България дизайн, в
така наричаната „промишлена естетика“. Но за нас той бе преди всичко големият майстор на стиховедските изследвания, на анализиране
на стихотворения (заедно с Цанко Младенов и Никола Георгиев; разказал съм за тези наши лабораторни занимания у дома на ул. „Хан Аспарух“ в ескиза ми за Никола Георгиев; пак там съм разказал накратко и за перипетиите им около неслучилото се съавторство в книга за
българския словесен фолклор). Знаехме за семинарните му и клубни
проекти за изследване със студентите му от Университета по английска филология на прекрасната проблематика за цветовата гама на поезията от елизабетинската епоха.
Атанас Славов някак не даваше в тези години израз на големите си и основателни амбиции да бъде писател. Седяхме с години
и години в писателския клуб, но той почти не говореше за това. Респектираше писателите с импозантната си фигура, с елегантността си
(пословични бяха неговите сака и особено едно карминено), с остроумието си, с поведението си на аристократичен присмехулник, но той
никак не бе един от тях, от официалните писатели. Бе се оплакал един
път, че Павел Вежинов като главен редактор на „Съвременник“ му е
върнал инак с големи похвали някаква повест. Но за поезията си например въобще не споменаваше. Не знаехме за дълбочината на травмата от политическото му отстрелване като поет от самия първи човек на държавата. Аз имах цялото течение на „Литературни новини“
вкъщи (бях абониран), бях чел стиховете от скандалната публикация.
Но за това не се говореше; той не даваше и за четене свои ръкописи
със стихотворения, каквато бе честата практика между нас. Публикуваше и своите научнофантастически повести, но те пък бяха съвсем
далеч от нашите интереси. Не разказваше и за личните си драми – например за драматичния си брак с Вера Мутафчиева, която вече набираше скорост като утвръждаващ се белетрист. Въобще в тези години
Атанас Славов е бил за мен приятелят и по-възрастният колега с пределно активно живеене в сегашно време. (Беше си направил визитна
картичка, на която след името му пишеше само: „Съвременник“, без
адрес и телефонни номера.) Той бе винаги някак леко маргинален
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спрямо съответната среда, стоящ встрани, но и винаги същевременно превръщащ се в център на събитията, където и да се появи.
В някакви времена по неясни причини се бе поселил в къщичката на Букчето в село Герман. Това, естествено, насочи погледа му
към прострялото се Цариградско шосе и така измислиха с Букчето
и с големия майстор на стенния килим Димо Балев следната нова
игра: да тръгнат в пловдивска посока с рейс, на стоп – докъдето
могат да стигнат, и да започнат да се връщат, като спират на всяка
крайпътна кръчма, да пият по едно и така накрая да завършат с последното си питие на „Орлов мост“. Като мек вариант на тази игра
ходеха да си пият на Подуенската гара – това им създавало илюзия
за пътуване с преминаващите и пуфтящи влакове.
С Атанас Славов бяхме не само близки приятели, но в един
момент насмалко да станем и роднини. Ухажваше сестра ми Мариана, която бе негова студентка в английска филология (той им водеше хонорувани курсове); беше й направил – както се казва – предложение, ходихме с покойната ми съпруга Люлина на нещо като
сгледа в Унгарския ресторант. Но сестра ми бе в голямо колебание:
казваше, че не разбира кога този човек говори сериозно и кога се
шегува. Замина на специализация в град Лийдс – щяла да му отговори, след като се върне. След това пък ходи пак на семинар в Германия, но преди да се върне и да му отговори окончателно, Атанас
се бе вече залюбил с нейна колежка от Университета. Сестра ми бе
пределно възмутена. „А какво щеше да му отговориш?“ – запитах я.
„Щях да му кажа НЕ, но той трябваше да ме дочака!“ – отвърна ми.
Забрани ми да се виждам с него, но аз, разбира се, продължих да си
общувам без никакво нарушение в ритъма.
Седим на бордюра някъде около Телевизионната кула. Приветстваме преминаващите коли. Беседваме на кулинарни теми – току-що сме изпили доста вино с неговия прекрасен гювеч. Атанас ми
казва: „Ти не само че не трябва да си приказваш с мен, ами трябва
да ме мразиш. Постъпих така гадно със сестра ти. Трябва даже да
ме набиеш!“ „Добре – казвам му аз, – считай се за набит!“ Атанас
става, покланя се и изрича: „Считам се за набит!“ Така това считам
се за набит в нашето общо приятелско общуване се превърна в
постоянен мотив – като възмездие за някоя от поредните и многобройни Атанас-Славови пакости. Казва той някаква безобразна
фраза и обиденият (например Николай Кънчев или Иван Цанев) го
вика до тоалетната, връщат се след малко и Насо, очевидно посра15
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мен, съобщава, че се чувства набит. Продължаваме и до ден днешен да си разказваме – като за епическо събитие – за паметното
пътуване до Сливен с колата-пежо-лебед на шосетата на Пантелей
Зарев: вози ни Владо – Насо, Светлозар Игов и мен, за да подкрепим
белетриста Димитър Вълев в изпълнението на негова писателска
контрактация, по пътя Насо е неудържим в лакардиите. Пътуване
с Атанас Славов към Сините камъни – след като той толкова ни бе
разказвал за своя Сливен, какво преживяване!
И тъй като сме на Атанас-Славов ден, не мога да не разкажа и тази история. Празнуваме в голяма компания именния ден на
писателя Атанас Мандаджиев в дома му някъде около улица „Чехов“, срещу хотел „Плиска“. Непрестанно се терзая, че закъснявам
да отида на празника на Атанас Славов. Става вече съвсем късно,
преминаваме в следващото денонощие. Изведнъж решавам, че за
мен най-лесно придвижване ще бъде да предложа на цялата компания – начело с Георги Джагаров – да се премести именно у Славов.
„Съвсем не е далече, ще ни са зарадва“ – убеждавам ги аз. Така и
става. Атанас ни посреща възторжено в обширния тавански етаж
на чудесната си къща в квартала „Изгрева“. След наздравиците
всички хвалят квартала. Там все още ги няма блоковете на художниците, на музикантите и на артистите. Георги Джагаров разказва,
че като председател на СБП търси място за голям блок на писателите. Атанас Славов съвсем непредпазливо съобщава, че точно до
тях, откъм гората, е останалото от чичо му празно място. Джагаров
е ентусиазиран и още на другия ден започва преговори в Столична
община. Писателският блок на ул. „Незабравка“ е готов след само
две години. Така Атанас Славов сам си причинява неприятното съжителство – едно от нещата, прогонили го от България.
Най-внезапно Атанас Славов заминава за Америка, за участие в някаква международна конференция. Запознал се е преди
това с Роман Якобсон в Полша и е получил покана. Връща се някак
преди края на командировката си – трябвало да предаде и отчете голям прогностичен проект за развитието на българската и световната култура или нещо подобно. Не е било възможно да остане
работата несвършена докрай, да не изпълни задължението си. Но
това ще го знаем по-късно.
Сега се разхождаме с Атанас Славов в гората над Семинарията. Той е някак много тъжен. Говори, че е вече много стар, уморен.
(Бил е на 46 години.) Предлага да ми подари всичките си годишнини
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на стари списания, вече нямало да му трябват. Отказвам категорично
– как така няма да му трябват, има толкова несвършена работа. Не
съм разбирал какво ми казва – че се прощава. Наскоро след това разбираме, че е заминал отново за Америка – този път завинаги, така мислим тогава. Примамен е от несбъднато обещание на Роман Якобсон
да му помогне да направи кариера в Щатите на институционализиран
академически изследовател.
Така вече чувахме по чуждестранните, враждебни на социализма радиостанции двама от най-близките ни приятели – Румяна
Узунова и Атанас Славов. И това, разбира се, подсилваше определението, което ни бе дала завинаги Държавна сигурност като привърженици на враждебни буржоазни теории. Но Румяна поне се обаждаше
редовно с по една пъстра пощенска картичка от всякакви екзотични
места в света (пътуваше всяка година околосветско, замайваше ни
се главата), докато Насо бе потънал някъде в огромната страна. Бе
станал, както се оказа впоследствие, окончателно писател и публицист. Изпрати ни през 1983 г. от Париж голямото си послание.
Как се мисли близката ни литературна история и как се вижда
литературният ни живот в „С трева обрасли“
Не искам да подценявам есеистиката и народоведските му
съчинения, но за мен „С трева обрасли“ (прераснала впоследствие
в „С точността на прилепи“) е най-силната, съдбовна книга на Атанас
Славов. Знаем, в нея мемоаристиката с политическа проблематика
(най-вече трагическата история на бащата и на чичото след Трайчо-Костовия процес, но и налагането на общата социална промяна
в България през юношеските години) и мемоарното повествование
за литературни участия се преливат някак съвсем естествено, не стоят като различни и несъвместими повествователни потоци. Всичко
това, което се опитах да разкажа като атмосфера на всекидневния
празничен литературен и общокултурен бит около Атанас Славов там
го има в много по-голяма степен и много по-експресивно разказано.
Но има и един имплицитен литературносторически конструкт, който
с „отлежаването“ на текста, с нарастването на дистанцията, става все
по-отчетлив, по-видим. А – подобно на „Задочни репортажи“ на Георги Марков – това е и мощна литература на факта, с общосоциален
смисъл, ярка панорама на България за четвърт век от трагическата й
история, за това как „само за двадесетина години всичко се обърна
17
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с главата надолу“ (цитат от предговора). Разказани са десетки и десетки биографически истории – като за разлика от белетризиращия в
пластично отношение Марков, тук по-скоро гледната точка се удържа
заради идейното израстване или падението на персонажите.
Не помня кога съм придобил тази книга. Все си мисля, че някой я бе донесъл от Париж още далеч преди 1989 година. Но може
и да съм си го въобразил. Знам обаче, че вече много дълго време
общувам с нея; помня и как звучаха някои очерци по „Свободна Европа“. Най-характерното за „С трева обрасли“ е според мен как доминира тук поколенийното литературноисторическо мислене. Нещо
повече: поколенийното пристрастие. Пламен Дойнов е напълно
прав, когато посочва, че всъщност Априлското поколение отхвърля,
отписва, изключва Атанас Славов от своя все повече официализиращ се като преден и предан на класата и Партията отряд. Нещо
повече, аз мисля, че той никога не е бил истински включван, докато
Константин Павлов първоначално е всред ядката, след това също
дълго време е изключен, за да бъде отново полуприобщен през 80те години. Но книгата „С трева обрасли“ сякаш не го знае всичко
това. С целия си статус на прозападен интелектуалец, на потомък
на тези тежки сливенски и свързани с Бялото братство фамилии,
Атанас Славов е нещо твърде различно от основните играчи на Априлци. (Може би само Цветан Стоянов донякъде му е близък, но той
избира съвсем други стратегии за реализация.)
Очевидно авторът на „С трева обрасли“ силно надценява
силата на критическото съзнание на поетите на Априлското поколение, които повечето са си истински медни проводници (ако използваме по-сетнешната му терминология), чийто идеен хоризонт
стига възможно най-далече до някакъв мек вариант на социализма
с човешко лице (чешкият им се оказва прекалено хард), които не са
в състояние да осъзнаят докрай (или не им изнася), че комунистическите идеи неизменно ще се материализират навсякъде в някакъв
вид тоталитаризъм.
Без някак винаги да го съзнава, мемоаристът Славов ни се
представя по съвсем различен начин. Той очевидно уважава т.нар.
„ляв идеализъм“ (от този на Христо Радевски до едва ли не на дисидентстващите всред комунистите Яко Молхов и Христо Ганев), но
съвсем не го изповядва. Все пак обаче те някак остават неговите
български хора, друг избор на идеални и активни българи в сегашно
време той никак не намира. Е, като изключим поети като Констан18
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тин Павлов и Христо Фотев. Атанас Славов остава верен и на илюзията на цялото им поколение за това, че може и трябва да се говори
и на комунистическата върхушка, че може да им се въздейства на
тези недосегаеми. Затова и дори в тази си емигрантска, тамиздатска книга той някак не къса евентуалния си диалог с тукашните високо стоящи в йерархията люде (разбира се, това не им пречи да го
осъдят задочно на 9 години затвор).
Именно от тази книга ние узнахме колко силно е авторовото
му самосъзнание като поет, колко важни са за самия него тези му
творчески проявления – въпреки добре познатата ни всепронизваща самоирония. И толкова по-болезнено е било за него това случило се маргинализиране като поет.
Завърналият се Атанас Славов
От историята на емигрантските политически интелигентски
движения, на самата емигрантска литература знаем колко проблематично и болезнено е много често завръщането в родината и в
родното културно пространство, в собствения си език окончателно.
Епическото триумфално завръщане в Русия на Александър Солженицин или дискретната слава и нешумното обожание на poeta
laureаtus Чеслав Милош в Полша, в Краков са по-скоро изключение.
Завръщането на Атанас Славов в България след повече от десетилетното изгнание всъщност бе изключително щастливо; състоя се
пълноценното му утвърждаване като писател (не като поет обаче);
видян бе в общонационалната публичност като една от най-неординерните, гениално-талантливи личности на съвременна България. Сливен го прие с почит, като най-виден съгражданин. Но това
бе външната страна на това завръщане. Инак вътрешните му драми
бяха разнородни и перманентни.
Видяхме се за пръв път с Атанас Славов през новите демократични времена във Вашингтон през Лукановата зима. Дойде да ме
вземе от хотела, раздразни се от шератонския разкош – обясних му,
че сме гости на богата фондация. Срещата ни се получи нервна, макар да имах чувството, че някак вчера сме се разделили. Седнахме да
се почерпим в един светъл пъб точно срещу резидентните комплекси
на фамилията Кенеди. Стояхме на бара, в един момент в заведението
нахлуха прекрасни рижи момчета и момичета, празнуваха може би някакво завършване на курсове, затанцуваха рокове. Наслаждавах се
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на света-чудо наоколо, а Атанас Славов се оплакваше от безрадостната си емигрантска ситуация. Сигурно имаше право, но аз му предлагах да помълчим и да гледаме забавленията на красивите млади
същества. Бях депутат тогава. След завръщането ми Атанас Славов
започна да засипва и мен, и цялата ни Радикалдемократическа партия, и председателката ни Елка Константинова с километрично дълги факсове. Имам много метри запазени – ще ги присъединя един
ден към общия му архив. Отначало искаше да съдействаме да стане
нещо като културно аташе, като културен представител на България
– но не във Вашингтон, не под ръководството на посланика, а някак
като автономна дейност. Не искаше обаче да си губи американското
гражданство. Не приемаше нашите аргументи, че това не е възможно
да се случи. Вече за периода на 36-ото Народно събрание, когато бях
председател ва Комисията по радио и телевизия, поиска да го направим шеф на телевизията. Обясних му, че след директорстването на
Филип Боков и на Огнян Сапарев вече сме заявили, че телевизията
трябва да се управлява от човек, идващ отвътре и че сме го поставили като условие при конкурса (така избрахме и отличния директор
Асен Агов). Атанас обаче бе убеден, че не искам да го подкрепя, да му
осигуря престижното завръщане.
Поуспокоихме го с това, че стана наш любим сътрудник на
списанието ни „Демократически преглед“. Получи годишна награда
на нашето дружество „Гражданин“. Издадохме в негова обработка
сливенската книга-муска. Гостувахме с Мария в реституираната
достолепна сливенска къща, където около един истински салон бе
разположил цяла система от свои тематично посветени кабинети с
книги и архивни папки. Президентите Желев и по-късно Петър Стоянов го уважаваха и се съветваха с него. Участвах през 2000 г. в грандиозното юбилейно честване на седемдесетгодишнината му някъде
край Сливен, с музиката на оркестър „Карандила“ – едно монументализирано осъществяване на идеята-мечта за празненство в центъра на България. Но от време на време го обхващаха бесове; изригваше и хули срещу разнокалибрените активни нови българи. Самите
му съчинения често бяха прекалено нервни, скокливи и като стил, и
като логика. Така при една невинна следобедна разпивка на тераса
на носа на Стария град в Созопол се стигна до разрива помежду ни.
Темата на нападките му бе, общо взето, че съм ограничен в националните рамки интелигент, че нямам отворени световни хоризонти.
Бе се скарал и с още редица от старите си приятели. Още преди това
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в някакъв момент напусна дядовската си къща, премести книгите
в някакъв апартамент. Настъпиха бъркотии и в личния му интимен
живот. Но Атанас Славов бе гениален във всичко. Без да общувам
с него, не се настроих против. Беше ми важно и интересно да чета
новите му и стари съчинения, да следя новите му литературни приятелства с писателите от Ямбол Христо Карастоянов и Любимир
Котев, с автора на култовото стихотворение „Безансон“ Георги Вл.
Попов, с моя дългогодишен политически съмишленик Аспарух Панов, чиято книжка-анкета с Атанас Славов дружество „Гражданин“
преди това също издаде. Но непомерно бе себелюбието на този наш
изключителен съвременник. Във в. „Култура“ бях напечатал крайно
критична статия за Богомил Райнов и сталинистката му неразкаяност и в поезията, и в живота. Атанас Славов ме нападна остро в
същия вестник за тази статия. Когато тръгна да ми предлага да се
сдобрим с посредничеството на Йордан Ефтимов, той ми изпрати
чрез него приблизително следното уж примирително писмо: „ти си
идиот и говедо, но аз ти прощавам“. Отказах тази форма на сдобряване, но това не означаваше, че не продължавам да обичам този
абсолютно неординерен човек.
Удивителното завръщане на Атанас Славов се състоя за
всички нас!
Получихме ли посланието на „Българската литература на размразяването“
Отговорът на този въпрос е по-скоро „не“. Защото тази книга,
която трябваше да съдържа една вече обобщена визия за историята на българската литература на 60-те и 70-те години, всъщност не
бе предназначена за нас. Преведена от английски, тази издадена на
български през 1994 г. монография всъщност е направена по-скоро
за един евентуален чуждестранен читател. Тя очевидно обобщава в
някаква степен и въпросното предемигрантско изследване за развитието на българската култура. Много нейни страници са за киното,
живописта, дизайна и пр. Книгага прави и твърде едри и немотивирани свързвания на личности и малки общности, изравнява позициите на твърде различно мислещи творби и теоретици. Но основното
ми възражение е, че тя задълбочава литературноисторическия и
общокултурния конструкт с настояването за свръхзначимостта на
т.нар. „разведряване“, за неговата интелектуална, духовна, креатив21
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на мощ, че отново (както е в „С точността на прилепи“) се настоява
за творческата свръхпотентност на Априлци и на техни спътници от
предходни поколения.
В пазения в Нов български университет архив на Атанас Славов се пази един машинописен текст (8 страници) с множество ръкописни преработки, назован „Моята книга Българска литература
на размразяването“. Тук е още по-ясно изразена странната теза за
осъществяването, за извирането от самите недра на комунистическото вероизповедание на така наричаното разведряване още преди
Хрушчов да произнесе речта си, за дори Сталинови жестове в тази
посока, за обективистичната задължителност да се извършат тези
освобождаващи цялото общество процедури. Ето например един
търде проблематично звучащ пасаж от този недатиран текст: „Традиционното руско културно месианство, авторитарното мислене на
руския интелигент, при размразяването се устреми към изграждането на нови духовни водачи – страдалци за правда, великомъченици
на духа, които да водят масите. То се свърза с новата митология на
четящите стихове на площад „Маяковски“ Евтушенковци и идващите
от мъртвите Сибирски полета Солженициновци с готовите им рецепти за всички злини на света. Исторически обусловеният демократизъм (по-скоро „популизъм“) на българската интелигенция по време
на размразяването постави пред нея за цел да създаде нови гении,
а обратното – да демитологизира новоизградения партиен Пантеон
с неговите социални и духовни привилегии“. Вътрешно противорчив
пасаж – така, както е и цялото това обяснение на посланието на тази
непрочетена истински книга. (Ще добавя, че тя неслучайно не намира място в четиритомника на избраните произведения.)
Атанас Славов – каква вселена!
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Пламен Бочков

АТАНАС СЛАВОВ КАТО ЕТНОЛОГ

Моето изложение повежда в една друга посока от заниманията на Атанас Славов. Кръстил съм го „Атанас Славов като етнолог“,
макар че той има занимания и с фолклористика и с етнография, но
заглавието е такова, защото то се базира на една книга на А. Славов
– „Кратка история на циганите“, която излиза, естествено, в Ямбол
през 2002 година. Благодарен съм за поканата да участвам в тази
конференция, понеже това ми даде възможност да се запозная с
тази книга, която е незаслужено пренебрегвана от българските етнолози. Ще се спра на приноса на А. Славов по отношение на културата на тази общност. Действително 1990 г. е граница за българската етнология, която дотогава съвсем срамежливо съобщаваше
за етническото и културно различие на определени общности, за
тяхната история; докато 1990 година като че ли отприщи един бент
на интереса на много хора и се започна едно масирано публикуване на тези различни, толкова забравени дотогава общности – сред
които циганите не правят изключение. Аз споделям патоса на А. С.,
че действително имаме български етноним за тази общност – цигани, и не бива да го маргинализираме само заради това, че в световен мащаб се използва термина „роми“. Повечето от официалните
публикации и в България настояват на това название, но естественото, близкото до българската културна общност е цигани и аз ще
използвам именно това название. Може би първите и най-сериозни
публикации бяха на колегите от Института по етнография – Елена
Марушиакова и Веселин Попов, които посветиха много свои изследвания, статии, студии, монографии на български и английски
на спецификата на циганските общности в България. Всъщност техният най-голям принос е да покажат и на българската публика, и
на световната наука голямото многообразие на цигански общности
в България. Във всекидневното мислене и говорене на българите
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циганите представляват една цялост, но това далеч не е така нито
религиозно, нито културно. Първите изследвания върху циганите в
България са именно в тази посока – една стройна и задълбочена
класификация на циганските общности в страната. В средата на 90те се появиха етноложки и социологически изследвания, свързани
със съдбата на циганските общности – тяхната социална структура,
проблеми, адаптацията (например книгата на Алексей Пампоров
„Структури на ромското всекидневие“ – едно задълбочено проучване), появиха се и по-екзотични съчинения, свързани с фолклора на
циганите, например „Душата плаче – песен излиза“ на Лозанка Пейчева за циганската музика. Това е специализирано изследване върху най-разпознаваемата част на ромската култура – става въпрос
за етномузикология. И А. Славов се спира, но накратко върху този
аспект на циганския живот. Други изследвания в този период, отпреди неговата книга, най-значимото сякаш е големият колективен труд
на „Отворено общество“ – „Ромите в България“, с много статистика,
разположена в историческа перспектива. Както и „Студии Романи“
(изд. на фондацията на Сорос), над 10 тома, само с артефакти на циганската култура – легенди, предания, обичаи, ромската версия на
фолклорния балкански сюжет „вградена невеста“, триезични текстове. Книгата на Атанас Славов стои доста самобитно, при него е трудно да говорим за жанр. Това не е научно изследване в собствения
смисъл на думата, но не е и публицистично. Не е и мемоар. Макар и
да започва като мемоар, за неговите съседи цигани в Сливен, по-нататък се разгръща като историческо изследване. Но не е и съвсем
историческо, понеже непрекъснато връща и към съвременното състояние на циганските общности. Затова аз няма да го определя жанрово, но ще кажа, че тази книга, макар да стои малко встрани, има
своята ценност и специфично място. И аз поставям три акцента.
Първият е личният – действително той успява необективистично да представи някакви факти относно циганите в България и
Европа, каквато е неговата тема, а тя е амбициозна, защото се опитва да ни разкрие един начин на живот въобще, затова се и нарича
„Светът на циганите“. Това той го казва съвсем на финала – циганите не са други българи, техният начин на живот си е различен свят и
се различава не само от този на българите в България, на унгарците
в Унгария, на французите във Франция и пр., не, той е свят, който
попива тези светове и същевременно е един от тях. Тази амбициозна задача обаче той решава по един личен начин. И това е една
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отлика в сравнение с всички останали, които пишат за циганите и се
стремят да покрият някакво изискване за политическа коректност,
като не въвличат никакъв личен елемент в изследванията си. Точно обратното прави Атанас Славов, за когото – вече се каза – това
въобще е маниер. Той разказва за хора, които познава, за своя град,
който, разбира се, може би е най-подходящото място да се говори за
циганите. Безспорно и до ден днешен Сливен и Ямбол притежават
най-големите популации на цигански общности. Та, започвайки от
Сливен, от съседите си, той през целия текст поддържа една червена нишка, независимо за какво говори – дали за занаятите им, за
разселването им в Европа, за тамошното им живеене, за семейната
структура, или за социалните йерархии, той намира възможност да
даде личен пример с човек, семейство или емблематични за Сливен личности, които лично познава. Например прочутият ромски
бос Чикагото. И докато разказва неговата история, писателя Славов
проследява един дълъг процес на загуба на колорит, артистичното
в техния живот доскоро; или за баничаря Цено, чиито сутрешни възгласи събуждат сливналии и апетита им. Така и завършва книгата,
която е белязана от лични спомени, с пределно личен епилог.
Второ, специално трябва да се подчертае, че това не е книга за
циганите в България, макар да може да бъде гледана и от тази перспектива. Как те идват – с двете основни хипотези, едната египетската, другата – индийската. И двете имат до ден днешен своите последователи. Атанас Славов коректно ги представя и с много добро познаване на материята той привежда източници, за да проследи, във
всеки един момент от историята на Европа какво място всъщност
са имали циганите. До тази прекрасна част през 19. век, когато вече
окончателно са се разселили навсякъде, но настъпват драматични
промени в начина им на живот. За мен като човек, който се занимава с фолклор, етнография, етнология тази част е най-ценна, защото
тя ни дава погледа и знанието за това какво точно се е случило в
този период за около 200 години, когато циганите се „превръщат в
проблем“ за всички, където и да са те – като до този момент са една
сред многото традиционни общности в Европа. Проблем по-голям
от войните, от етническите сблъсъци, ето какво се опитва да разкрие Атанас Славов. И неговата теза е много симпатична, проста и
без да има нужда от кой знае какви теоретични основания – това
е съвсем различната концепция за култура, която имат циганските
общности, различният начин на живот, различната социална струк26
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тура. Това, което европейските етноси приемат за норма и за цел на
своето социално развитие, те не приемат. Т.е. те въобще не разбират
аргумента, че трябва живеенето им да е по-добро. От коя ценностна
система е заявено? Говорим за две различни ценностни системи.
За тях е по-важно добруването на цялата общност в непосредствени, спонтанни и горещи отношения един с друг. Тези отношения А.
Славов показва и през обичайната система – сватби, любовни отношения, свързаността им с музиката и танца. Един своеобразен хедонизъм (без той да го нарича така) пронизва целия им живот. Той го
подкрепя с факти навсякъде.
Трето, той се стреми да ги представи по-скоро така – циганите като част от европейските народи повече, отколкото като част
само от българското общество. Тази книга е една от малкото, които
ни дават такъв широк културен контекст и толкова примери за това
какво се е случило, особено след ХІХ век, когато циганите приключват с номадския си период (загубват своята невинност), а европейските държави са национални (и искат да ги дисциплинират, но и те
са желали да се интегрират). Тази европейска гледна точка прави
изследването на Атанас Славов особено ценно, защото то ни показва къде ние сме сбъркали, а други държави са успели при включването на ромите в обществения живот. Тук я има българската гледна
точка: циганите вероятно са били най-щастливи в Османската империя – огромно място, където тяхното придвижване, а и социален
статус са имали важна роля за съхраняването им.
Атанас Славов и в това свое изследване, както във всичко, с
което са заема, е безкрайно оригинален. Има свой личен отпечатък
върху темата. Има важни приноси извън личните му наблюдения
над сливенската циганска общност и извън опита му да даде една
европейска перспектива. Изследването му е придружено с една
много сериозна библиография, макар и да не претендира за чисто
научно изследване.
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Яни Милчаков

СТИХОВЕДЪТ ХАЙМАНА:
АТАНАС СЛАВОВ КАТО ИСТОРИК НА
БЪЛГАРСКАТА СТИХОТВОРНА КУЛТУРА
Скъпи колеги, много се вълнувам от чудесната инициатива на
Нов български университет, за възможността да почетем текстовете
и теоретичното наследство на една изключителна културна фигура.
Tова, което ще споделя с вас за Атанас Славов – като историк и теоретик на българския стих, е част от една доста по-голяма
работа, която носи заглавието „Идеали, знаци и илюзии на точността на литературознанието в 20. век“. Тя съдържа преглед на всички
опити цифрите да обяснят художествената специфика: от Златното
сечение и Шифъра на Леонардо, до опитите на Жолковски, Шчеглов,
математическата поетика, която се развива 60-те години. Tова, което ще говоря, е структурирано в няколко пункта. При присъствието на уважаеми български литературоведи, които са го познавали
лично, а аз нямах тази чест, но с името на Атанас Славов е свързан
един епизод в кариерата ми на литературовед, когато, във вече преломната 1989 година, книжката ми „Стих и поезия“ влезе в редакцията на „Просвета“. И там становището на Атанас Славов за близо
трикратното нарастване на троичните размери в поезията на 20-те
години – че още като споменем 20-те години, и пред нас не зазвучава „Две хубави очи“, а „…Конници, конници, конници…“, „…а гърмят на
небето…“. И тази хипотеза на Атанас Славов беше цитирана от мен
точно според изданието от Zarys wersyfikacji bułgarskiej, Dział III, Tom
VIII, Część 2 и т.н., от голямата и впечатляваща серия Wersyfikacjа
(„Поетика“). Но в 1989 г. един редактор каза (няма да споменавам
името му – жив е, и жив и здрав да бъде да дочака стоте!): „А бе,
Милчаков, ти не го ли знаеш този, че той е…“. Казвам „Това е стиховедско изследване, издадено през 1975 г. в Полша и едва ли… Освен
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това цялата глава е изградена на анализ на тези троични размери,
които Атанас Славов изследва в поезията на 20-те години”. „Не, не,
не, не. По-хубаво да остане – „Според едно становище“ – ти му намери цаката…“. Викам „Не мога да му намеря цаката“ и си тръгнах. Обаче когато книжката „Стих и поезия“ излезе, видях, че нечия веща редакторска ръчица го е променила все пак на „Според едно мнение…“
и Атанас Славов и неговата „Версификация булгарска…“ така и не
успяха да бъдат библиографски почетени, което, признавам, чувствам като мой грях, че в моя книга не е споменат този изключителен
български стиховед. Но вината не е моя! И тук следва вече по-големият въпрос – какво толкова в една хипотеза за скока на троичните размери в българския стих от 20-те години може да заплаши
интегралността на идеологията, още повече, че юни 1989 г. на тази
власт вече очевидно ѝ се клатеха краката. Това можем да го разберем в контекста на 60-те години, когато вдъхновените от Мирослав
Янакиев млади, бунтуващи се и демонстративно броящи различни
езикови единици български филолози, въпреки своя колективен
структуралистки ореол сред научната общност и колегиални междуличностни връзки, не формират условно или дословно разбирана
школа с обща изследователска програма. Атанас Славов, Никола
Георгиев и Цанко Младенов работят през 60-те и 70-те години с ентусиазма, идеалите и апаратите на точността в хуманитарните науки,
които се развиват в този период и на Запад, и на Изток в идеологически модернизирани климати: като най-общ съвкупен резултат
от Хрушчовото затопляне, Франкфуртските ревизии на марксизма
и еврокомунизма, реформаторския полъх от Прага, югославския
пример на „Праксис“ и пр. Особеният статут на тези литературоведи
– между Сцила и Харибда – наистина е достоен за една драматична интелектуална биография на това поколение. Техните занимания
имат много сериозни антагонисти, начело с Тодор Павлов, които, от
една страна, олицетворяват марксистко-ленинската стража срещу
формализма и буржоазната лъженаука кибернетика; от друга страна обаче, точните литературоведи стават прицел на нападателното
дилетантство, възприемано тогава също като нонконформизъм, на
някои народопсихолози, есеисти в техните импресии, болки и тревоги за котловинната изконност на неуловимото в нашата литература
в иначе тяхното доста прагматично и прозорливо предчувствие за
официално наближаващия националконсервативен коренотърсачески обрат в културната сфера на НРБ. Тягостната, за научния дух,
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атмосфера и доминиращите разбирания допълват самосъхранителните реакции-контроли на академични и редакторско-издателски бюрокрации, а самите новатори водят спорове помежду си кой
какво брои, как го брои, какво излиза накрая от това броене. Тук
е прочутата рецензия на Никола Георгиев върху „Zarys wersyfikacji
bułgarskiej“ на Атанас Славов, т. VІІІ на полската „Поетика“, с приложения и таблици, която започва с възклицанието: „Ново изследване
върху историята на българския стих! За последен път бяхме свидетели на такова чудо преди 14 години, за предпоследен преди 33 години, така че, ако нищо не смути българското стихознание в неговите астрономически цикли, следващата му по-голяма изява рискува
да остане под знака на Халеевата комета или някоя друга сензация
от края на века“. И така „Очерк по българското стихосложение“ или
„Zarys wersyfikacji bułgarskiej“ на Атанас Славов се появява в изключително престижен контекст, където заедно с нея голямата полска
школа по теоретична поетика публикува и още няколко истории на
националните стихосложения. Това са история на чешкия стих, на
френския, на унгарския и на руския. Те се появяват с едногодишен
или двугодишен интервал в издателския проект на Полската академия на науките, където излиза студията на Атанас Славов. С какво
тази студия (след личния спомен за перипетиите около нея) остава
в иначе не особено богатата продукция на българското стихознание, и не само там, а изобщо в историята на науката за стиха.
Първо, това е първият опит да бъдат обхванати всички периоди в историята на българската стихотворна реч. С малката бележка, че изследваните от Атанас Славов старобългарски текстове, при
всички белези на поезия (както твърди Гаспаров и неговата школа),
ние не можем да кажем, дали те са [били] стих или проза, защото средновековният човек до средата на 17. в. не възприема литературата
чрез категориите стих и проза, а чрез категориите „текст за пеене“ и
„текст за произнасяне“. Появата на понятието „стих“ е свързана с точен контекст, по формулата „стихи слагати“. Това е първото голямо
достойнство на Атанас Славов – да обхване с единен поглед всички
периоди, казано общо, от Кирил и Методий до Кирил Кадийски. (Или…
не знам, но тогава няма ни Пламен, ни Йордан, ни никой друг поет…)
Втората заслуга на Атанас Славов е, че за първи път в неговата
работа се въвеждат вероятностни и статистически модели. За да бъда ясен, с извинение към колегите, за които проблематиката на стихознанието е само информативно позната, искам да кажа две неща.
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Основният въпрос на стихознанието и при Атанас Славов е формулиран така: защо поетът избира (бабешки изречено) да каже нещо в
един или друг стих? Атанас Славов е първият (разбира се, пред него е
големият труд, школата, която полага Мирослав Янакиев) в един друг,
не по-малко важен аспект, но така или иначе – броенето, статистиката и вероятностните модели в работата му са най-впечатляващото,
което за първи път поставя развитието на българската наука за стиха
в един напълно синхронен, дори и изпреварващ научно осъществяване контекст. Казано най-просто: нас ни интересува каква е вероятността – „Да се завърнеш…“ – петосрична, акцентна дума с ударение
на последната [сричка] и ако кажем, че тази дума се среща 0,03% от
всички български акцентни думи, „бащината“ – четирисрична с акцент на първата [сричка] и тази вероятност е 0,02%, „Къща“ – 0,01%.
Т.е. вероятността ние, говорейки, да кажем, че тази ритмика на Дебеляновия стих се равнява на 1 към около 59 000. 59 000 десетосрични
групи в българския език, които ги изговаряме сега, една от тях ще звучи като „Да се завърнеш в бащината къща“. Т.е. това е теоретическата
вероятност ние да кажем нещо такова. Оттук следва – вероятността
ние да кажем нещо в стихове зависи от акцентната структура на езика, при която имаме едносрична с ударение на първата, двусрична с
ударение на първата, втори ред – втори клас, трети ред – трети клас,
четвърти ред и т.н. И сега. Французинът… неслучайно господин Жорден казва: „Тъй ли? Че аз откъде да знам, че съм говорил в проза?“
Това е абсолютно вярно за френския език и стих. Там на проза ли говориш, на стихове ли говориш – 12 срички удрят бариерата, има само
четири акцентни думи, тъй че французинът говори близо 25% повече
от нас в стихове, но той не осъзнава, че говори в стихове, тъй като
езикът няма акцентна структура, която да създава някакво ритмическо разнообразие. Тук обаче следва въпросът кои акцентни думи се
вместват в българския силаботонизъм?
Стихотворението, с което Пламен Дойнов увековечава паметта на поета Георги Джагаров „Уморен съм от тишина“ не може
да бъде казано по никакъв начин в никакъв силаботонически размер. Може да бъде казано само в тоника. И тук вече почва голямото
обновление на стихознанието, което предусеща, а и всъщност много
силно инициира Атанас Славов… „Уморен съм от тишина“ – не може
да се каже на силаботоника по никакъв начин – нито в ямб, нито в
хорей, нито в дактил, нито в амфибрахий, нито в анапест! Обаче! Може да се каже само в тоника. А тоника [през] 60-те години значи: „ние
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се връщаме към истинската революционна поезия на Маяковски“ и
т.н. и т.н. „…Ние обичаме съветската поезия… Виж к’во, майната ви
вече – омръзна ми да каканижа ямби – аз съм вече бунтар. Нищо
че ме вози партиен мерцедес, нали… Искам бунтар да го раздавам,
копеле. И ще напиша един бунтовен стих, дето ще разкъса…“ Всичките тези асоциации могат да се изведат от това, че посоченото ритмично словосъчетание не се вмества в българската силаботоника,
откъдето следват съответните конотации. Следователно – Атанас
Славов първи съпоставя! Значи, тези таблици, които могат и да плашат погледа в „Zarys wersyfikacji bułgarskiej“ на Атанас Славов са
всъщност пионерски опит да се направят вероятностни модели на
българския стих, основани на езикова комбинаторика. Особено подробно е изследвана от Атанас Славов българската народна поезия,
и най-вече осмосричника, доколкото той се появява в авторската
поезия. Тоест Атанас Славов паралелно изследва не само езиковите вероятностни модели – на този принцип, който ви казах, – а също
така и вече речевите модели. Това означава да се вземе прозата на
някакъв белетрист, може да се вземе и вестник, може да се вземе и
всичко, и да речем, когато се прочете „Бригадира питаше за тебе…“.
Ще се окаже обаче, че е хорей петостъпен. Да речем, в „Под игото“
се пускат всички петостъпни хореи. Или да речем, в целия Хайтов,
нали? Тоест петостъпен хорей, който обаче се намира в прозата. И
се показват ритмичните тенденции в езика.
Ето какво дължи българското стихознание като пионерска
изследователска практика на Атанас Славов. Характерно за неговата мисъл на наистина „интелектуален хаймана“, на непокорник, е
мятането му във всичко онова, което може да бъде съпоставителен
контекст на българския стих. Като естествено, първият задължителен, непременен и изключителен контекст на българския стих е
българският език – но неговата наистина нестандартна, дива, чепата… уникална мисъл търси какво ли не като съпоставка на българския стих. Достатъчно е само да видим как изглежда средновековната поезия в обобщението му. Пренасянето на културния център
от Преслав в Търново и от Търново в София в първите векове на
робството – той търси някакво влияние на този факт върху стиха.
Езикови промени – ясно. „Молитвата на Света Богородица“ от Димитър Кантакузин. Следва: Словоразделни синхронизации, колони,
стихове, двустишия, четиристишия, анафора, елементи на епифора,
втори ритмизиращ елемент и т.н. Следва българска народна песен
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и следва Възраждането, при което Атанас Славов се мъчи да отговори и дава доста убедителен отговор на въпроса: Все пак българската силаботоника изцяло вносен продукт ли е? Местни езикови
особености ли я довеждат, или пък имаме феномен? Най-верният
отговор е третият и до голяма степен Атанас Славов го дава в частта на „Българското стихосложение…“, посветена на поезията на Възраждането. В тази поезия първо са реабилитирани похвати, които
ни позволяват да я погледнем именно благодарение на неговия така пронизващ статистически анализ на семантичните ореоли, както
и на Пишурка и на Изворски, и на всички онези, които са свързани
с даскалската поезия. Парадоксално можем да кажем, че не българската стихотворна култура благотворно, покорно, очаквателно
приема импулсите на голямата руска култура. Ами в историята на
стиха е точно обратното, и веднага ще кажа защо. Само в българската стихотворна култура всичко каквото го има в книжовната силабика, го има и във фолклора. Руската стихотворна култура е изгубила силабическите размери. Тоест при нас имаш осмосричник,
имаш си симетричен осмосричник, имаш си шестосричник, имаш си
дванайсетосричник, имаш 4+4+6 – имаш всичките размери, които
руската стихотворна култура се мъчи да усвои по декретен, по цивилизационно взаимстващ начин в теорията на Кантакузин. Не казвам дали това е хубаво, или лошо. Тоест позицията на българския
поет като стихотворец във Възраждането е много по-богата от тази
на руския. Защото да пиша „Стиховедец некто христолюбив бяше“
– това означава, че в Русия, пишейки силабическа поезия, аз съм
един книжен плъх, изучил трактатите, седнал да ги брои тука, нали… и така. А в България, когато кажа „Не плачи, майко, не тъжи, че
станах ази хайдутин?”, когато кажа „Тежко, брате, се живее между
глупци неразбрани…“, когато кажа „В тъги, в неволи младост минува
/ кръвта се ядно в жили вълнува“, непрекъснато аз внушавам на моята публика раздвоението: „Чакай сега, аз пазител на фолклорната
традиция ли съм, или съм модерен поет, който борави с нея“. Ето
пример, който показва, че в тази категория на тези заврънкулки –
стиховете – общо взето, не изглеждат през 19. век нещата такива,
каквито бихме ги видели по автоматичния път на заемките. Това е
втората голяма заслуга на Атанас Славов – че той дава пълна, статистически представителна картина на стиха на Възраждането.
Третият момент, вече много спорен, засяга неговия възглед
за стиха на 20-те години. В случая структуралисткото сциентично оп33
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иянение, свидетел на което е вечно младият Михаил Неделчев [свидетел е на това време], му е изиграло лоша шега. Но той и тук е симпатичен. Средната дължина на българската фонетична дума е три
срички с едно ударение. И ето ти примамливата теза: Оварварява
ли се поезията на 20-те години и 40-те? – оварварявасе: „Аз, куче, те
учих /да бъдеш конкретен /а ти шикалкавиш“; „Добро утро и здрасти
бе, наборе / извинявай едвам те познах / с тез мустаци приличаш на
шваба / как се сбърка да минеш към нас“… Ей че хубава разговорна
реч… И тука, опала, ето ти го анапеста. И тук на Атанас Славов му
идва гениално, но… грешно прозрение: Прозаизацията на езика на
20-те и 40-те години има прекрасния стиховедски аналог. Само че
истината е напълно друга. Троичните размери са много по-изкуствени, усещат се като много по-кънтящи, при тях няма метрически
разнообразия, кънтят като тенекии. И тук ефектът е точно обратен
[проф. Неделчев: „Говори, говори, говори…“]. Да – „Говори, говори, говори…“. И тук ефектът с високата изкуственост на размера действа
художествено противоречиво с абсолютната прозаизация на стила.
Така че и с грешките си, и със смелите си хипотези за стиховеда
хаймана няма идея, няма и концепция, която да не е минала през неговата глава. Няма! Такава трескава, търсеща мисъл в дисциплина,
която изисква толкова неблагодарно ровене – не съм срещал. Като
характер стиховед, честно казано, такъв не ми е известен, поне от
Източна Европа, доколкото ги познавам, и от неговото поколение.
Така че хайманата стиховед е хубаво да смущава със своето хайманосване общо взето мирната и така благообразна картина на академичното българско стихознание. Това му дължим и това е най-малкото, с което можем да почетем паметта му. А онова, с което можем
действително да я почетем като стиховед, е – тези таблички, освен
размери, ударения, акценти, групи, колони, ритмеми и пр., да се види
там статистиката на българската рима, статистиката на българската строфа, защото подобно нещо от негово време в такива представителни размери не е правено. И това очевидно трябва да го усетим
като наш дълг към него.
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Аспарух Панов

„ДАЛИ ВЪРВИШ, ИЛИ СТОИШ – ВСЕ ТО!
ТИ СИ СИ НА КАТЪРА“
Когато Мишо Неделчев ме покани да участвам в днешното
събитие, реших да споделя пристрастията си към няколко сравнително по-малко дискутирани „творчески изблици“ на Атанас Славов,
създадени в Сливен между 2000 и 2010 г. Своеобразни „сливенски“
хрумвания на автора, с които се чувствам свързан както емоционално и приятелски, така и политико-културно.
С Атанас Славов се запознах в редакцията на „Век 21“, в забързаното и еуфорично време непосредствено след осемдесет и
девета. Сприятелихме се обаче години по-късно, в либералния кръг
около дружество „Гражданин“ и списание „Демократически преглед“, но най-вече в любимия ни Сливен, където всички издънки на
стари родове се чувстваме роднини. Сближиха ни, естествено, и незабравимите сливенски моабети, хубавите вина и вкусните манджи,
но не само те, а и много по-сериозни неща, заради които си заслужава да си поговорим днес.

Атанас Славов и Аспарух Панов на конференция в Сливен
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Да се беседва с личност като Атанас Славов беше нещо много
повече от обикновено удоволствие, това бе обогатяващо интелектуално занимание. Дори и най-обикновеният разговор с него носеше
емоционален духовен заряд и наелектризираше пространството.
Атанас Славов не просто разговаряше, той те провокираше, иронизираше, нападаше и едновременно защитаваше и всичко това бе
наситено с цветистия му език и невероятното му чувство за хумор.
Не беше лесно да разбереш веднага Атанас Славов и да възприемеш нестандартния му начин на мислене. Имаше хора, които го
отбягваха или защото широтата на възгледите му ги смазваше, или
защото се страхуваха от директните му, понякога агресивни оценки
на лепкавата посредственост, която ни заобикаля до ден днешен.
Но имаше много повече хора, които му се възхищаваха именно защото беше толкова различен. Аз съм щастлив, че бях един от неговите почитатели.

Преди 16 години, през пролетта на 1999 г. проведохме с Атанас Славов един изключително интересен разговор – интервю на
терасата на 11. етаж в сливенския му офис. Говорихме си без предварителен сценарий по различни актуални теми, като прекрасната
гледка допринесе много за техния избор. Разговорът под заглавие
„Европейската цивилизация е нашият торф, а не избор“ бе издаден
в отделна книжка от дружество „Гражданин“ през 2000 г. Издание,
което ние със съпругата ми подарихме на Атанас Славов по случай
неговата седемдесетгодишнина. По този повод избрани части от
разговора бяха публикувани и в седмичника „Култура“ под заглавие
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„Атанас Славов – яростният“. По-късно разговорът бе включен и
в поредицата от 4 тома избрани произведения на Атанас Славов,
издадени през 2003 г., както и в моята книга „Между емоциите и
реалностите на прехода“, издадена през 2007 г. През 2015 г. част от
разговора бе публикуван и в електронното списание на Златко Енев
„Либерален преглед“.
Да си призная, много се гордея с този разговор. Условно той
е разделен на 5 тематични части: „Един американец от Сливен“, „Без
тези хора българска култура няма“, „Как ще отидеш в Европа без
европейци“, „За културата не е нужно нищо друго освен отворено
общество и свободен пазар“ и „Движещата сила в творчеството ми
е любовта в космически смисъл“. Заглавията говорят сами за себе
си. Поради краткото време, с което разполагам, ще цитирам само 4
кратки пасажа от разговора, които днес, 15 години по-късно, звучат
по-актуално от всякога:
„…Когато живеех в Сливен преди години, това беше един малък космос. Едно място на тотална толерантност. Точно това те
привлича и в Ню Йорк. За съжаление, днес тази атмосфера умира
бързо, защото сме в период на деградация на българската национална действителност. Нацията отново се свива, става на едно грахово зърно. Надигат се вълни на нетолерантност, каквито никога
не е имало преди, заплашване с гилотини и издигане на някакви
съмнителни добродетели, които се формулират от най-различни периферни личности…“
„…Тази хармония, за която ти говоря непрекъснато, това беше
моят град, в който се пееше на всички езици. Ето там горе, откъм
Ново село е била арабската махала, по-надолу идваше арменската
махала, след туй – еврейската махала, в началото на ул. „Раковски“,
със синагогата, с еврейското духовно училище. Първата голяма
християнска църква, която се строи в Сливен през Възраждането,
всъщност е арменската. Този, който я строи, е инспектор в Истанбул
по текстилните въпроси и той помага на Добри Желязков, когато
създава фабриката си. По-нататък идват горната и долната цигански махали с всичките си музикални и други таланти. Долу, точно
под нас е Татармезар, богатата турска махала, също с духовно училище. А от Балкана, ето там отгоре, идваха каракачаните с катърите,
носеха сирене, кашкавали и какви ли не други чудесии. За да вър38
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вят нещата в един такъв град, трябва една страхотна хармонизация.
Въпреки всички днешни проблеми, хармонията, за която говорим,
продължава да си е в мен, тя е нещо за мен индивидуално…“
„…Мразят ме, разбира се. Защото казват – тоя ли, та той е американец, дава си къщата под наем (става дума за моята собственост), вместо да построи една църква. За какво да я строя тази
църква, за да влязат бившите комунисти в нея и да се кръстят с по
четиринайсет кръстеници на минута. Непрекъснато има едно напрежение, както при Илф и Петров, където имаше един, който изпращаше телеграми с идиотско съдържание, например „Графинята тича с
изменено лице към вира“. Та българският народ е точно в това положение – тича с изменено лице към вира. Всички крякат с изпъкнали
очи и не знаят къде отиват…“
„…Затова и цялата тази тема можем да я приключим по следния начин – политическите ни лидери твърдят, че отиваме към Европа, а ние никъде не отиваме, въртим се около опашките си и се
чудим само къде да чопнем нещо, да откраднем. Защото тези, които
ни ръководят, не са тези, които са излезли от торфа на българската гражданска и политическа култура. Как ще отидеш в Европа без
европейци. А точно европейците бяха изместени. Къде ще отидеш в
Европа само с лигави усмивки и крадене на пари?…“
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През април 2003 г. Атанас Славов изнася една изключителна
лекция в Областната управа на Сливен на тема „Основни дилеми
на развитието на Сливен“, която предизвиква огромен обществен
интерес, като се помни и цитира и до днес. Лекцията бе издадена
в отделна брошура-отпечатък, която съдържа и различни приложения. Оригиналните разсъждения, анализи и предложения в тази
лекция са блестяща демонстрация на модерните, разкрепостени
възгледи и реформаторски дух на Атанас Славов. Ще си позволя
да цитирам три кратки пасажа от тази наистина впечатляваща негова изява:
„… Трябва да забравим палячковската мъдрост на някогашните ни ремсисти, че Сливен е работнически град. Сливен е фабрикантски град. Ако нямаше фабриканти, нямаше да има работници.
Погледнете историята на работническото движение в Сливен. Всички стачки стават през септември. Това е по простата причина, че
всеки работник имаше лозе, което по това време искаше да си при
него, а не на фабриката. Тук не е живял пролетариат. Нямало е безимотна паплач, както класическият марксизъм определя понятието
пролетариат…“
„…Занаятчия в Сливен през 30-те години значеше, че като
вземеш майсторско свидетелство – за две години имаш собствен
дюкян, за четири години – къща, за пет години – и четири декара
лозе отгоре на това. Всичко това за пет години! Сега младите сливенци за пет години не могат да си отлепят гъзовете от столовете на
ларгото, като изпонасядат да се кикерчат…“
„…Хотелите на Сините камъни трябва да се приватизират час
по-скоро, докато има още интерес към тях, за да станат това, което
справедливо се вижда като тяхно бъдеще още в пътеводителя от
1926 г., за който споменах: голям международен курорт… Трябва да
се приватизира летището. Днес сливенци – с двата си винарски гиганта възстановени – отново с надежда садят лозя. Садят огромни
площи с праскови, които няма да има къде да се продават, ако не
се подаряват на безценица. Когато Сливен се сдобие със стопанско
летище, може да се бере в пет часа сутринта и в седем часа краставиците, прасковите, десертните грозда, които трябва също да се
възстановят, ще са на пазара на град Виена…“
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През 2006 г. космополитният дух на Атанас Славов се събуди
отново и той се качи на ТИР-а на сливенския си приятел, шофьора
Николайчо, и пътува с него до Германия и обратно. Като се върна,
той подготви и подари на Николайчо един наистина уникален сборник „Стари градски песни (има и селски, и малко бригадирски), с
негови коментари, издаден от сливенската издателска къща „Жажда“. Невероятно издание, което имаше огромен успех и отдавна е
библиографска рядкост. Ето какво пише Атанас Славов в увода към
книжката „Нещо като обяснение“:
„…В книжката на Николайчо включих 15 песни. Най-различни.
Хаос, ако погледнеш без да знаеш за какво става дума. Само че не
е хаос. Само че не са каквито и да е песни, а са част от мен, защото това са песните, които най-много съм пял през 70-и-не-знам-колко-годишния си живот. Не са „хубави“ за мен, че затова да съм ги
пял. Те са си чисто и просто „мен“, „аз“, такъв какъвто съм си…“
„…Така че като кажеш „какви са тези глупости“, нищо не казваш. Казваш, че доцент Еди Койси не би ги включил в Антологията
на градската песен, която Академията на науките му е платила да
събере, и после в предговора да анализира, защо тези точно избрани от него песни отразяват великия български дух, тряснал по главите на турците Априлското въстание, от което те още не могат да се
освестят. И така да стане професор“.
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Може би на мнозина заглавието на този текст „Дали вървиш
или стоиш – все то! Ти си си на катъра“ е прозвучало твърде странно. Тази забележителна и любима фраза на Атанас Славов е от последната малка книга, която той написа в края на живота си, озаглавена „СЛЪНЦЕТО. Ах, вижте слънцето със костюма на квадрати“.
Тя включва 60 малки литературни и философско-политически разсъждения, ескизи, миниатюри или импресии, могат да се нарекат
по различен начин. С тази фраза Атанас Славов изразява цялата
философия на своя бурен и космополитен живот и непрекъснатата
си връзка със семейството си и с родния си Сливен:
„Четиригодишен съм, натоварват денковете на катърите,
дръннат ме между тях и хайде! … лангур, лангур! – към палатките на
Даула… И пак, и пак! И тук, и там! Око да види, ръка да пипне! Бебешки, непроникновен дух! … Дощя ми се да мина пак, макар и наум, по
пътеките, дето ме е влачил този мой бебешки катър. И да се запитам
дали е имало смисъл. И дали не ми стига вече!“
Когато с Атанас Славов обсъждахме актуалните ни проблеми,
с които се сблъскваме ежедневно, полу на шега, полу наистина, използвахме често тази фраза, защото тя изразяваше по неповторим
начин и цялата философия на времето, в което живеем. Нещо повече, с всяка измината година тя като че ли ставаше все по-актуална.
Затова и аз си позволявам често да я цитирам в различни мои мате42

А. Панов, „Дали вървиш или стоиш – все то!...“

риали. Днес, в началото на 2016 г., отново се надяваме най-сетне да
стартират очакваните с години реформи, но тези надежди изглеждат поне досега, меко казано, сюрреалистични. Много по-тъжното
обаче е, че това няма значение. Дали вървим или стоим на едно
място – все то! Важното е, че всички са си на катърите, и министри,
и депутати, и главни прокурори, и още по-главни медийни магнати…
И затова е толкова важно да се чете и препрочита Атанас
Славов, който с всяка измината година звучи все по-актуално. Ще
завърша с любимата си „миниатюра“ от книжката на Атанас Славов,
наситена с цветистия му език и невероятното му чувство за хумор и
озаглавена „Доде и старост, ах! Доде и старост!“:
„Ах, каква наслада и какъв чист въздух е старостта!
Отиваш по чорапи в НДК-то на концерта по случай последната сватба на оня Битълс – Лорда, че е по-рехаво за пръстите, и те
закарват в психиатрията да те изпитат дали си луд, че си по чорапи,
ама ти им казваш, че не е, защото си луд, а защото е по-рехаво за
пръстите, и ха сега! Какво да кажат, де, щото е вярно! И мълчат и се
чудят, и ти дискретно и тихичко пръцваш под масата и се изкашляш
уж да не се чуе, и те кво да правят сега? Държиш се дискретно, кво
да правят! Покашляш се учтиво и почтително.
Ах, каква божествена наслада е старостта! Стига да не я криеш, а любезно и учтиво, и с искрена обич да ги успокоиш, че кво като
си малко бам-башка! … Сетихте ли се? Точно така го дава Джавахарлар Неру! Опс! Махатма Ганди, де!“
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Светла Христова

ИСТОРИЯ ЗА ФИЛМА „ГЕРЛОВСКА ИСТОРИЯ“

Енциклопедичната природа на Атанас Славов намира теоретична1 и творческа изява в българското анимационно2 и игрално
кино през 60-те и 70-те години на ХХ век.
Неговият публикуван в сп. „Киноизкуство“3 киносценарий „Герловска история“ е изграден от 36 епизода и със своята структура, конкретна кинематографична образност и диалог сякаш е написан съобразно съвременните професионални изисквания за съдържанието
на този специфичен вид литературна творба. Обяснявам си това смайващо впечатление с гениалния усет за идиоматиката на киносценария, с драматургичния талант, ерудицията и безспорната кинокултура,
които Атанас Славов проявява на попрището на киносценаристиката.
Така бих могла да приема тези качества на киносценария „Герловска история“ (1971), написан години преди преведените на 23 езика книги на Сид Фийлд4 за творческата технология на

1 Славов, Атанас. Мултипликационният свят на Доньо Донев. Проблеми на изкуството, 2, 1970; Славов, Атанас. Художникът и мултипликацията.
Изкуство, 2, 1974; Славов, Атанас. Анимационният филм за деца. Киноизкуство, 12, 1974.
2 Атанас Славов е сценарист на анимационните филми: „Парад“ (1960)
– награден в Москва (1961) и Оберхаузен (1965), „Китара и клаксон” (1962),
„Индиговият пират“ (1974) – награден в Испания (1974).
3 Герловска история. Киноизкуство, 12, 1970.
4 Field, Syd. Screenplay: The foundations of screen writing. (1979), The
Screenwriter‘s Workbook (1984), Selling a Screenplay: The Screenwriter’s Guide
to Hollywood (1989), Four Screenplays: Studies in the American Screenplay
(1994), The Screenwriter’s Problem Solver: How To Recognize, Identify, and Define
Screenwriting Problems (1998), Going to the Movies: A Personal Journey Through
Four Decades of Modern Film (2001), The Definitive Guide to Screenwriting (2003).
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киносценария, на Робърт Маккий5 и други изследователи в тази област. Може би сценарият, станал основа на филма „Герловска история“ е просто пореден резултат от Атанас-Славовото интелектуално
любопитство и съзидателност, с каквито е пълен животът на този
прелюбопитен човек. Кой знае.
На базата на малко известни документални факти сценаристът ни сблъсква с богати за размисъл психологически състояния. Събитието, върху което се гради филмът, е колкото обикновено откъм
външния, сюжетен пласт, толкова интригуващо откъм вътрешния си
смисъл. Фабулата е проста, действащите лица са типизирани лаконично и точно. Това е една приключенска история, разказана динамично и с вкус, през която се откроява философската концепция за
свободата и властта. Филмовото действие е интересно съчетание на
автентичност и поетичност. Един полицейски старши – смел и силен
мъж (в ролята Васил Михайлов) не иска да се предаде в първите дни
след Девети и се укрива при млада и красива вдовица, драматично
разпъната между радостта да има мъж вкъщи и страха да крие престъпник. В селото пристига току-що излязъл от затвора един туберкулозен ремсист, за да създава новата власт. Представени са няколко
селяни, които, страхливи и улисани в ежедневните си занимания, не
забелязват, че е настъпила историческа промяна. Завладени сме
от автентичността на образи и събития, от боязливото държание на
хората от забутаното планинско селце Праматарци, от бързата им
идентификация с властта. Тези образи представят различни аспекти
на националния ни характер.
Разкъсвани от много противоречиви чувства, те преодоляват
страха и равнодушието си едва след смъртта на ремсиста (застрелян
от Старшията), организират хайка и успяват да се справят с полицая.
Нека видим „Герловска история“ в контекста на историко-революционните филми в българското социалистическо кино. Отбелязвам с изненада, че в трудовете на историците на българското
игрално кино Александър Грозев6 и Ингеборг Братоева-Даракчиева7 филмът „Герловска история“ дори не е споменат, макар че има
5 McKee, Robert. Story. Substance, structure, style, and the principles of
screenwriting (1997).
6 Грозев, Александър. Духовно разкрепостяване. В: Български игрални филми. Т. 3 (1971-1980) – (ред. Галина Генчева) Анотирана илюстрована
филмография, изд. Иван Богоров, 2008.
7 Братоева-Даракчиева, Ингеборг. Българското игрално кино. От
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две награди на най-престижния национален фестивал за българско игрално кино – „Златна роза“, Варна, през 1971 г. – за актьорското изпълнение на Васил Михайлов в ролята на Старшията и за
операторско майсторство на Борислав Пунчев. Киноисториците не
са забелязали концептуалната роля на кинодраматургията му, чрез
която се реализира тематичното новаторство в жанра на този филм.

Фиг. 1. Танака, в ролята Петър Слабаков:
„И да ме засрамиш – кат ме хване страх, за нищо не ставам!“

Веднага трябва да кажа, че тогавашната оперативна кинокритика отбелязва достойнствата и качествата на „Герловска история“8. Кинокритичката Бистра Донева пише за снимачния период
на филма в сп. „Филмови новини“ (2/1971), а след това рецензия за
готовия филм в сп. „Киноизкуство“ (9/1971). Във вестник „Народна култура (бр. 41/9.10.1971) под заглавие „Неравно постижение“
виждаме рецензията на Иван Стоянович, а в сп. „Филмови новини“
(11/1971) – оценката за филма на Огнян Сапарев. В списание „Български филми“, издание на пропагандния отдел на ДП „Разпространение на филми“, което се издава на три езика под редакцията на
Иван Стоянович, има текстове за „Герловска история“ от кинокритиците Елена Василева и Ивайло Знеполски.
„Калин Орелът“ до „Мисия Лондон“, БАН – Институт за изследване на
изкуствата, 2013.
8 Както отбелязва в архива си Атанас Славов – в киното има „будни
момичета“.
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Така нареченият „историко-революционен” жанр „стои най-високо в йерархията на българското социалистическо кино“9. Всеки
български режисьор по времето на социализма е правил филм на
тази тема – нещо като задължителна проверка за лоялност към режима. Режисьорът на „Герловска история“ Гриша Островски е на 53
години, когато снима филма и това е неговият самостоятелен дебют
в режисурата според тогавашната кинопреса. Всъщност през 1967
г. Гриша Островски прави режисьорски дебют с късометражния
филм „Жалбогон Михал“. За този филм няма никаква информация
никъде – дори в IMDb. Не се намира и в Ютюб, където са всички
български игрални филми от социалистическия период. „Жалбогон
Михал“ споделя съдбата на късометражните филми „План“ и „Дрямка“ – дебют на реж. Георги Стоянов.
До „Герловска история“ Гриша Островски изявява режисьорския си темперамент в творческо сътрудничество с Тодор Стоянов
във филмите „Отклонение“ (1967), „Мъже в командировка“ (1969) и
„Петимата от „Моби Дик“ (1970).
В края на 60-те историческата дистанция от 9.9.1944 г. вече
допуска по-разностранното стилистично третиране на революционната тематика – например гротескната стилизация на „Случаят Пенлеве“ (1968) и „Птици и хрътки“ (1969) на Георги Стоянов или приключенският характер на филма „Осмият“ (1969) на Зако Хеския.
През 70-те години задължителните антифашистки сюжети все по-често се интерпретират в необичаен стил, но неизменно съхраняват утвърдения си идеологически дух. Според Ингеборг
Братоева-Даракчиева едва в „И дойде денят“ (1973), с реж. Георги
Дюлгеров – „за пръв път в нашето кино е подложено на съмнение
правото на победилите да упражняват насилие, за да наложат идеите си на обществото“10.
Убедена съм, че това се случва две години по рано – през
1971 г., в „Герловска история“ на сценариста Атанас Славов и режисьора Гриша Островски. При това идеята за съмнение в правото
да се упражнява насилие без закон тук е повдигната като проблем
през поведението и в диалога на обикновени селяни, за разлика от
„И дойде денят“, където този проблем е представен, както винаги, от
познатия ни от безброй произведения душевен свят на партийния
9 Братоева-Даракчиева, Ингеборг. Българското игрално кино...
10 Пак там, 173.
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апостол, точно обобщен от самата Ингеборг Братоева-Даракчиева
като „жертва, мъченик, демиург и бранител на комунистическата
утопия“11. Обаче четвърт век след Девети този измислен, несъществуващ образ на идеален положителен герой комунист е втръснал на
зрителите. И сценаристът Атанас Славов на базата на документални факти от родния си край създава автентични образи на герои, за
да оживее една интересна човешка история.
Да се видят историческите събития на 9.9.1944 г. през очите на обикновени селяни, а не на ремсисти или партизани – това е
истински пробив в системата на социалистическото ни кино. Точно тази разлика е забелязана от всички тогавашни кинокритици и
е отбелязана като най-важното постижение на филма, независимо
от уговорките, които всеки един от тях прави, сякаш за да смекчи
силния идеологически ефект на този тематичен пробив.
Нека видим част от филмовия диалог – в сцените, когато селяните обсъждат съдбата на Старшията в негово присъствие.

Фиг. 2. Селяните са хванали Старшията

11 Пак там, 83.
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„Герловска история“ (13:10 мин. – 16:57 мин.)
Старика – Сега какво ще го правиш? Кажи де!
Бай Васил – Ще го убия. Насред махалата.
Борето – Тате, да кажем в града!
Бай Васил (удря шамар на Борето) – В града... Ние имаме сметки с него, не града.
Старика – Тъй е, но може да трябва да го питат нещо там. За последната акция да речем – кого е убивал, какво е било. Такива работи.
Бай Васил – И без него ще разберат какво трябва. Тръгвай! Ако
започнем, тя твойта ще откара с недели.
Танака – Бай Василе, конят на Старшията под навеса и до довечера ще каже къде е.
Старшията (виква) – На животното му е подбит крака бе, дивак!
Бай Васил – Затваряй си устата! Тръгвай! Танак, подкови коня!
Борето да върви в града при бай Илия, а ти като свършиш, ела в пункта! По-бързо!
Старшията – Сега кво?
Цвика – Като се гръмна, рекох, че си му видял сметката. А
сега кво?
Старика – Борето ще намери бай Илия. Те ще знаят какво трябва да се направи.
Бай Васил – А ние не знаем ли, а? Цяло Герлово го знае тоя дерибей мръсен. Какво в града, та в града.
Старика – Ама точно защото сме против деребийството. Нали
има нова власт, народна. Да го съдят!
Бай Васил – Ний сме народа. Ето ни!
Старика – Че там да не му простят? Там комунистите са начело.
И земеделци има, и звено...
Бай Васил – От нас осъден ли е, а? Кажете, бе! Танак, кажи,
трябва ли да му се види сметката на старшията?
Танака – Абе, тъй е бай Василе, душата му е черна.
Бай Васил – Щом сме го съдили, ако го изкараме насред махалата и му теглим куршума, значи народът е на власт. Ако не смеем, ако в града или не знам си къде знаели повече от нас, тогава
– вятър работа.
Старика – Аз пък ти казвам, че трябва да изчакаме да се върне
Борето. Не е за нашата уста лъжица и толкоз!
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В „Герловска история“ можем да кажем, че изборът на герой,
който е проблемът на проблемите в социалистическото ни кино (при
това без значение дали става въпрос за съвременна или за историко-революционна тематика) е разрешен новаторски, оригинално.
Интересен е начинът, по който е представен Старшията. Бранителят на властта е всъщност един от селяните – той сякаш отстъпва (като представител на институция) пред селската си природа.

Фиг. 3. Старшията – в ролята актьорът Васил Михайлов –
сам се грижи за коня си

Въпреки че има намерение да се крие в планината, подбитият
крак на коня му е причина да потърси в Праматарци Танака да го
подкове, а след това – докато чака Танака да намери клинци някъде
из селото, Старшията храни гладното му прасенце.
Атанас Славов ползва един класически драматургичен подход в киното – описва как героят обича и се грижи за животно, за
да създаде разбиране, съпричастност и симпатия у зрителя. С други
думи, още в сценарийния си замисъл този образ е с други, необичайни за историко-революционния жанр в българското социалистическо кино характеристики.
Интересен е коментарът на кинокритика Огнян Сапарев за
избора на Йорданка Кузманова за ролята на вдовицата. Той не одобрява актрисата, защото тя със своята въшност е попречила да се
обрисува още една отрицателна черта на идеологическия враг: „Ако
вдовицата беше по-стара и по-грозна, съжителството на Старшията с
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нея щеше да разкрие нечистоплътната користност на постъпката му,
той се е възползвал от нейната беззащитна самотност“12.

Фиг. 4. Старшията храни прасето на Танака

Фиг. 5. Вдовицата, в ролята актрисата Йорданка Кузманова, и Старшията

Разговарях с актьора Васил Михайлов, за да изясня въпроса
изборът на красива актриса за ролята на вдовицата случаен ли е.
Васил Михайлов си спомня, че за тази роля на проби са се явявали
12 Сапарев, Огнян. Герловска история. Филмови новини, 11, 1971.
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доста млади обещаващи актриси от онова време – например Катя
Паскалева. Целта на режисьора е била вдовицата да бъде красива
и сексапилна и Йорданка Кузманова е била без конкуренция. Очевидно режисьорът е искал (и е постигнал) чрез избора на Йорданка
Кузманова да представи Старшията по по-различен начин от клишираната представа за идеологическия враг.
Любопитно е, че кинокритиците посочват като слабост на
филма образите на комунистите. Според Стоянович „не всички компоненти, които трябва да сътворят многопластовия национален образ, ни действат убедително. В актьорската игра това е анемичната
изява на Марин Младенов (в ролята на ремсиста Кольо), еднопосочните изразни средства на Юри Яковлев в образа на бай Васил. Както
се вижда, по-чувствително този недостатък тежи върху положителния персонаж“.

Фиг. 6. Бай Васил, в ролята актьорът Юрий Яковлев

Иван Стоянович търси причината за несъвършенството на
филма в твърде деликатната двойствена трактовка на националния
характер. При търсенето на полифоничен народностен образ според
кинокритика се заплитат в сложен възел гротескното и трагичното
начало. Деликатният упрек на Стояновч е за „онези относителни несполуки, понякога дори несполуки на детайла, които ни отдалечават
от съвършеното произведение“13.
13 Стоянович, Иван. Неравно постижение. Народна култура, 41,
9.10.1971.
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Според Бистра Донева „сценаристът не е успял да достигне
до мащабна условност, до философската дълбочина на проблема...
Идейно-художествените му намерения, но ... и възможностите му
като на длан се оглеждат в неизяснения символичен образ на глухонямото момиченце, който остава неясен и във филма“14.
На мен лично образът на момиченцето Калина ми напомня на
глухонямото момиче от „Привързаният балон“ (1967) на реж. Бинка
Желязкова – изразяващ чувството за алиенираност на режисьорката
като кинотворец и жена. Вероятно тук във филма „Герловска история“
образът на Калина символизира невъзможността да кажеш истината
докрай. И ако в „Привързаният балон“ момичето е убито без причина
от селяните, то в „Герловска история“ Калина е свидетел на смъртта на
Старшията и именно тя е последният финален образ на филмовия разказ. Тя – нямата и глухата, ще гради и обитава българския свят след
Девети, символизирайки негови основни граждански характеристики.
Филмът „Герловска история“ е оценен в тогавашната преса
като „една от най-интересните прояви на българското кино“, отбелязана е „автентичната му атмосфера и неговият строг стил“ в постигането на нещо ново за нашето кино – „оригиналната гледна точка
към социално-психологическите характеристики“ на дните непосредствено след Девети. Изтъкната е главната заслуга за това – сценарият на Атанас Славов (в рецензията на Огнян Сапарев). Според
Бистра Донева филмът има „свое място сред произведенията, които
придвижват нашето коноизкуство по пътя към по-сложни художествени изследвания“15.
Какво ни казват авторите на филма?
Режисьорът Гриша Островски в интервюто на Бистра Донева
твърди, че философският пласт, който е искал да разработи във филма, е заложен още в сценария от Атанас Славов. Именно там, в сценария, Островски открива онова богато идейно-художествено зърно,
което му дава възможност да изяви свои вълнения и мисли и да потърси обобщения на конкретната ситуация във филмовия разказ.
Гриша Островски определя концепцията на филма така: „Непосредствено след 9 септември един старши се крие у една вдовица
и тази ситуация като катализатор откроява всички герои. Тя разкрива какво представлява човекът на ръба на две епохи, как мъчител14 Донева, Бистра. Герловска история. Киноизкуство, 9, 1971.
15 Пак там
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но се променя съзнанието му“16. Режисьорът казва: „Свободата не е
просто дума. Тя изисква нова психика, ново съзнание, всеки трябва
да се освободи вътрешно, за да може да поеме новия път“17. Своята
цел режисьорът определя така: „Искам да направя филм, който да
не може да се разказва. Ще съм успял, ако зрителят си казва: не е
интересно какво става, интересно е другото“18.
Изглежда, идеологическите цензори също са усетили „другото“
и въпреки наградите на фестивала „Златна роза“ и отзива на кинокритиците прожекциите на филма „Герловска история“ са спрени, а след
това строго контролирани, подобно на други български игрални филми, които са разпространени така, че да не стигнат до своята публика.
Популярен е случаят с дебютиращия в киното актьор Кирил
Господинов, който питал Венелин Коцев (тогава генерален директор на ДО „Българска кинематография“) кога ще пуснат на екран
игралния филм „Понеделник сутрин“ (1965) на реж. Ирина Акташева и Христо Писков. „Понеделник сутрин“ ще го пуснем понеделник
сутрин“ – отговорил Коцев, без да уточнява месеца и годината. Когато пускат на екран този филм след 23 години, тоест през 1988 г.,
двамата режисьори казват: „Приемаме премиерата повече с тъга,
като ексхумация“19.
В мемоарите си Атанас Славов пише с присъщото си сатирично чувство: „Един сценарий за игрален филм направих. „Герловска
история“. Една година не пускаха филма, защото се разправяше за
един полицай как се крие от милицията в планината, а милицията
не беше съгласна, че някой е успял да ѝ избяга за два часа дори.
Добре че в този случай и режисьорът Гриша Островски бе заинтересуван и се разтича, че накрая пуснаха филма на екрана. Трябва да
го посетиха двадесет-тридесет души. Страдащи от безсъние. Да се
наспят. Продаваха се билети само за вечерно представление. Скука
на скуките!“20 За подобни случаи в разпространението на неудобни
филми Радой Ралин пише епиграмата:
16 Филмови новини, 2, 1971.
17 Пак там.
18 Пак там.
19 Ковачев, Пенчо. ЦК на БКП забрани първия партизански филм. 24
часа, 21.04.2017.
20 Славов, Атанас. С точността на прилепи. Т. 3 Яворови до елхови
(Киноистории и други истории. Спомени и разговори), 2000, 302.
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...Филмът се пуска годишно веднъж;
В летни театри по време на дъжд!21
Справка за зрителите на „Герловска история“ сочи, че въпреки
зложелателното разпространение те са 548 223. Днес, когато липсва
достъп до мултиплексите за всички социални групи (поради липсата
на диференцирана ценова политика) и има такива само в 15 български града, всеки режисьор в България може само да мечтае за толкова зрители – зрителите на всички български филми за 2016 г. са
95 000! Знаем, че киното създава национална памет и идентичност.
Нека в тази пер- спектива се тревожим за достъпа до създадените
филми преди 1989 г. и днес.
Оказваме се в парадоксалната ситуация на всевъзможни технологични канали за комуникация, но в България – не и до създаването и разпространението на съвременно българско киноизкуство,
което да носи удоволствие, мъдрост, опит...
В архива на Атанас Славов, съхраняван в НБУ, се споменава
важна информация за заглавието на филма. Атанас Славов се е колебал между „По горския път“ и „През септември“. В сценарий, съхраняван от Българската национална филмотека, аз съм виждала още
едно заглавие – „Праматарци“, задраскано и написано с химикалка
отгоре „Герловска история“. От бележка на Атанас Славов разбирам,
че Иван Стоянович е убедил сценариста заглавието да е „Герловска
история“. В друга бележка от сценариста чета важното обяснение, че
зад образа на Старика стои концепцията на Гриша Островски. (Виж
по-горе откъса от филмовия диалог!). В архива е запазена оскъдна
кореспонденция между режисьора и сценариста, но и тя е достатъчна, за да се усети взаимното доверие на съмишленици.

21 Ковачев, Пенчо. 50 златни български филма. София: Захарий
Стоянов, 2008, 67.
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Мария Огойска

ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА АТАНАС СЛАВОВ ВЪРХУ
ПРЕВОДИ НА ШЕКСПИРОВИ ТРАГЕДИИ
Разглобено време! Жребий мой проклет –
та аз ли трябва да го сложа в ред!
Шекспир, „Хамлет“

„Четях и превеждах Маяковски и Едгар По и знаех наизуст
френските, руските и българските декаденти, които един по един
бяха забравени след революцията. Пишех усилено поезия и по време на първата си година английска филология се влюбих в Шекспир и елизабетинската драма, а успоредно с това още ме караха да
пиша лозунги и да рисувам плакати по различни случаи и аз го правех, колкото и да беше празно сърцето ми.“1
В текста на Атанас Славов „Типичното в „Хамлет“, „Отело“,
„Макбет“ и „Крал Лир“, подписан 1953 г., четем за сломеното феодално
дворянство, за класата на търговците и еснафите, за реакция, насочена
срещу старите аристократически ценности, цитати от Маркс и Енгелс
за изкуството, за загниващите феодални устои, пошлостта и лигавостта на буржоазния еснафски морал. Въобще въведението, въвличащо
ни в „епохата“, е изпъстрено с идеологическите клишета за литературата и изкуството. Но това служи на младия изследовател, за да въведе
човека в тази парадигма (новия човек), личността –рушител на прегради, като подчертава, че в повечето случаи това у Шекспир се случва по
един демонстративно-хулигански начин. И другото съществено важно
за естетиката на Атанас Славов – акцентирането върху присъствието
на природата не като фон и декор, а като действащ герой.
1 Славов, Атанас, С точността на прилепи (гл. Избори). В: Избрани произведения, Т. 3, 2000, 146.
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Тук, разбира се, той сам се усъмнява, че ако би следвал формулировките на някой си (курсивът мой, М. О.) Маленков, конструкцията ще е нездрава, понеже, добре – отмиращото ще го посочим, но
положителното, новото, то въобще няма да може да се набута в класовата ограниченост на конкретно буржоазното. Защото многолик е
Шекспир и някак несводим до комунистическите класови заклинания, ще си кажем днес, но и тогава си го е мислил младият филолог.
На помощ на А. Славов дори идва Енгелс, който е обяснил в своята
„Диалектика на природата“, че онази епоха (за нашите цели да я наречем Шекспировата) е случила да роди титани на мисълта (Леонардо,
Дюрер, Лутер, Макиавели), които са „всичко друго, но не и буржоазно
ограничени“. Ранният Славов, сам неубеден в последователността на
илюзиите за справедливост, недостигнали до идеите за република,
и много далеч от стабилната материалистическа философия, го смотава, за да премине към същината на доклада си: тоест интересът
му е как типичното бива поместено в литературата на един писател
хуманист (без да се бъркат политика, философия или религия). И в
едно изречение се дистанцира от собствения си увод, като остро не
се съгласява литературата да бъде представяна като илюстрация на
съответни политически идеи, в тях да се взира и това да е заниманието на литературния изследовател, „хвърляйки в коша за отпадъци художествените средства“. Тук се е подпрял хитро с един толкова
пределно общ цитат от бащата на народите „По въпросите за езикознанието“, че хем докладът му да изобилства от авторитети, хем да го
добута до интересуващото го него „типично“, както и вътрешните конфликти, доведени до знанието на читателя/зрителя през ритъма на
стиха, съчетанието на звуковете, изграждането на образи със слово,
които все повече ще интересуват творчески Атанас Славов.
Ето какво ни е разказано: в „Хамлет“, сякаш с дисекция на
меланхолик, е предложен за разнищване вътрешният конфликт на
хуманистите, същностно преживяващи сривовете („кризата“) в обществото. Хамлет, образован в най-добрия протестантски университет, е подходящият да поведе реакция срещу двора, но за жалост,
е скован от меланхолия. В „Отело“ това се случва през семейната
трагедия, заради измамено доверие. Тук са предварително преодолени предразсъдъци – расови, ценностни, морални – но също
е разпад. „И тъй – емоционалните, лирични подбуди са сменени с
личния интерес, със стремежа за пълзене нагоре по обществената
стълба.“ В „Макбет“ – „отприщил бента на своеволието“, героят сам
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деградира до подозрителен тиранин, срещу когото се надига „тъмна обществена сила с неясен облик“ (прииждащата по хълма гора).
В „Крал Лир“ – обновеният баща и невинната Корделия биват унищожени от алчни за власт, разюзданост и жестокост безскрупулни
типове – в които А. Славов вижда типологическо характеризиране
на „буржоазния дух“. Още тук се явява заядливото подхвърляне на
идеи, които са маркирани с желание за по-късни интерпретации, но
също и заявяват позиция, опака на конюнктурната. Ето как: „Няма
да се спирам на това колко голям майстор е Шекспир в създаването
на живи характери вместо прости типове – тръбачи на някоя идея“.
Същностно важна за Атанас Славов е драматичната ирония,
използвана от Шекспир, и той илюстрира наблюденията си с примери от „Хамлет“ (множеството възможности и/или желания за
действие и единственото действие – удар с шпагата, но неслучил) и
„Крал Лир“ (с образите на тримата съдници на обществото).
Какво трупа този, да го наречем, ПротоСлавов? Най-малкото
очертава периметъра, който ще го интересува, върху който ще съсредоточава езиковедските си търсения, бъдещите си филологически, а в още по-късно време – семиотически изследвания.
*
Не може да се говори за А. Славов без поне да се спомене за
неговата библиотека (която в годините след 1990 представляваше в
родния му град отделен апартамент). Нека само надникнем из спомените му за оня момент, когато баща му, оживял по Божия милост
след издевателствата в затвора, се връща в Сливен и прекарва в избата на Георги Гюлмязов, комуто е оставил книгите си, под една газена лампа цели три дни. “Книгите му бяха над 2000, защото бяха събирани през три генерации: старопечатните и ръкописните на дядо
му, списанията и алманасите на баща му, подвързаните в кожа руски
класици на леля му и собствените му английски и френски книги и
изданията на есперанто. Аз вече се бях погрижил за най-ценните
томове...“2 Именно сред тях, дарените, и сега част от библиотеката
на НБУ, в графата „Редки и ценни“ могат да се разгърнат и отново четат – свързани с разглежданата проблематика – следните няколко:
2 „Комунистите слизат от сцената, за да отворят път на партийците“, С
точността на прилепи, 181.
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Сборник „Елизабетинска поезия“ (Бостън, 1907) – представяща автори като Джон Лийли, Бен Джонсън, Сър Филип Сидни, Томас Уайът, Майкъл Дрейтън, Джон Дън, Робърт Грийн,
Едмънд Спенсър, Самюъл Даниел, Кристофър Марлоу.
Двутомник „Юлий Цезар“ (Лондон, 1857), с филологически
коментари от проф. по история на английската литература
Джордж Крейк.
Граматика на Шекспировия език, 1891 – с разлики между
елизабетинския и съвременния английски, Лондон, „Макмилан“ – за употреба от студенти.
Шекспирова Англия, 1892.
The Essential Shakespeare: a biographical adventure, by J. Dover
Wilson, Cambridge at the University press, 1932.
Разбира се, Атанас Славов съвсем недвусмислено се идентифицира с младото поколение от Шекспирово време – недоволници, с
чести пристъпи на свръхвъзбудимост, с екстравагантен дух. Досещаме се и за въодушевлението му от думите на друг голям поет (Уърдсуърт), служещи за мото на една от горепосочените негови книги:
Какво е поетът? Това е човек, говорещ на хората; човек, и това
е истина, надарен с повече и по-силна чувствителност, повече ентусиазъм и нежност, който познава по-надълбоко човешката природа
и притежава по-всеобхватна душевност от онова, което бива смятано за обичайно между човешките същества; човек, удовлетворен от
своята воля и от собствената си страст, наслаждаващ се повече от
всички останали на порива на живота, който бушува у него; търсещ с
удоволствие воля и страст, подобни на проявяваните от него, в онова,
което се случва във Вселената, като обикновено бива подтикнат да ги
създава там, където не може да ги открие.3
Поетичната образност, особената метрика, ритмиката на
Шекспировите драми са обгледани внимателно в студията „Сценичният език на Шекспир и преводите на Ризор“, публикуван в рубриката „Теория и критика“ на сп. „Септември“, кн. 4, 1961 г. Тук А. Славов е
все по-фасциниран от ренесансовата жизненост, от мощта на живия
език в драматургията на Шекспир и (поне в началото на изследването си) приветства това качество в преводите на Любомир Огнянов.
3 Dover Wilson, J. The Essential Shakespeare: a biographical adventure,
Cambridge at the University press, 1932.
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В които, докосната е – казва той – необузданата стихия на самата
ренесансова поезия. Веднага става ясно, че самият не предпочита
първокласната поезия от преводите на Л. Стоянов, Лилиев, дори на
Гео Милев, а „изсечените ренесансови образи на Ризор“:
Огромни пещери и пущинаци,
Сурови зъбери и скални бездни,
И планини, стърчащи в небесата...
За Славов сякаш първостепенно е акцентирането върху разговорния език (и неговата автентика) в Шекспировите преводи като
следствие от факта, че самият автор не е мислил драмите си като някакъв литературен труд, а като театрални текстове. Тоест сцената е
пораждаща и тя е, която извиква за живот Шекпировия текст. Защото според А. Славов „дори и най-слабите постановки, въпреки всичко, приковават вниманието, докато не само добрият, но и най-добрият Шекспиров превод все още си остава тежък за четене“. Тъй че
сме принудени да изоставим представата за словото, освободено от
спойката на време, пространство и действие, когато ние – като читатели, сами бихме определяли ритъма и динамиката на протичането
на текста. Такъв би бил случаят с превода просто като литературно
четиво, и да се впуснем във, да се оставим на възможностите, които
ни предлага сценичният текст. Тоест да възприемем „чистите линии,
чистите цветове и чистите движения в едва ли не геометричната ритмика на мултипликацията; първо, поради това, че картинната словесност е нещо подчинено; второ – поради това, че се проявява в
една съществуваща извън и независимо от нас динамика“.
На това ниво (преценка с оглед на сценичните изисквания
към превода) А. Славов започва да вижда недостатъците на Ризор
– когато се опитва сякаш да доизяснява някои реплики, логически
(в студията са посочени различни примери). Тоест от едната страна
стоят пълнокръвните, експресивни, „бликащи с живот“ образи-сцени-фрагменти от диалози, които въздействат на зрителя, провокирайки го с „най-тънките инструменти на поетическото майсторство“,
а от другата страна – на разни места съответни ритмични форми,
които носят „бавната многословност на нашенската ориенталска
фраза“, което според А. Славов е напълно неподходящо. На него му
се иска, където ще следва звън между шпагите, със същата бързина и накъсаност действието да се предшества от звънки, засичащи
се, ехтящи фрази. Защото художествените, поетическите ефекти у
Шекспир са функционални, вътрешно обосновани и са допринася60
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щи за целостта на „неговия неповторим ренесансов метод“. Недопустимо е според А. Славов да се „замазва“ и „омекотява“, защото
това проваля динамичността на търсените в драматургичния текст
художествени ефекти.
*
Впрочем той и сам превежда. В началото на 60-те (по-точно
зимата на 62-ра) тримата приятели (Цветан Стоянов, Асен Христофоров и Атанас Славов) се захващат да помогнат на Вл. Свинтила
с превода на „Студеният дом“ на Дикенс, за да не го съди издателството на ОФ, докато той е настанен в психиатрията на „Будапеща“.
Славов описва с меланхолно въодушевление този епизод: „Изреченията на Дикенс пееха и тичаха, и течаха, и звънтяха в хармоничното си съзвучие през пламналите ни глави и пръстите ни върху ключовете на пишещите машини от сутрин до залез. След това Христофоров запалваше газената лампа в кухничката и това беше знак, че е
дошло време да предадем дневната си продукция на редакторската
му милост и да седнем около дъсчената маса да побъбрим на бутилка вино“ (с. 188).
*
В студията на А. Славов една от частите е назована „Ритъмът
на речта като индивидуализиращо средство“, където възраженията
му са отново по линията на сценичния говор, който е във функция от
художествения превод. Той го нарича (този недостатък) ритмична
уравниловка на сценичната реч. Открояващите се примери са върху
образите на Отело, крал Лир и Хамлет – все неслучили се по отношение на нарушаване на нарочно нарушения ритъм (напускането
на петостъпния ямб от самия Шекспир при Хамлет), заради плавни
фрази (при Отело), заради допълнителни оттенъци или проявяване
на неуместна нервност и напрегнатост наместо смирение (у Лир).
„Никакви наслагвания, никакви нюансировки, никакви неточни,
многократни опипвания на импресионистичната четка не трябва да
има по гладкото лице на тези характери“ – рязко реагира А. Славов.
Той настоява да пулсират емоционалните вълни, които ритмиката
предлага (или предпоставя), в паузите да се усеща напрежението,
без да се пренебрегва претенцията по линия на метриката на авто61
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ра, който „прибягва до едва ли не пълна разруха на стихосложението, за да постигне своите художествени цели“.
Днес, 50 години по-късно, театралният режисьор Явор Гърдев
търси същото сдвояване, спирайки се върху превода на Ал. Шурбанов на „Хамлет“:
„По време на репетициите един от актьорите, Сава Драгунчев, следи специално за метриката, докато аз следя за логиката.
При нас те, двете, са трагично разделени и ние трябва да ги слепваме обратно. Това не е нашата форма на съществуване в театъра, а
нещо, към което трябва да се стремим. Сава прави бележки на актьорите по метрическата част, това няма нищо общо с логическите
ударения, емоциите, провеждането на действието… Основната трудност при поставянето на Шекспиров текст на български е в съчетанието на ритмическата му структура с логическата. Ние много работим по това. Първо да изведем ритмическата структура. След като
известно време пеем, започваме работа върху логическото ударение. Има формални правила на английски, които, ако не се спазват,
се разкъсва музикалната структура на текста и това се усеща като
пробив в музикалността на самото произведение… Опитваме се да
обединим тези две структури, да не поставяме Шекспир само психологически, с логическото ударение, а да задържим ритмическата
структура, затова репетираме под метроном всяка сцена. След като
актьорите са минали през всички фази на логическия анализ, се опитваме да ги върнем в първата и най-важна фаза – мерената реч, те
да заживеят в мерената реч“4.
А. Славов последователно разнищва налагащите се художествени прийоми у Шекспир, в „ритмописа“ му – това са ритмичната пауза („като раззинат кладенец, на дъното на който прозират ненамерилите своя езиков израз чувства“), индуктирането на непряко
изказани представи чрез поезията („да възбуди онези латентни отломъци от красота, които спят във всекиго, и да ги изтласка на преден план в съзнанието ни“), поезията като декор (особената функция
на стоящите в сянка „невидими герои, които изричат като някакъв
античен хор несвойствени поетични реплики, с които сцената добива плът и кръв“). И така текстът съвсем естествено достига сърцевината си – свръхважното за Славов изискване към сценичното
слово – когато „природата в Шекпировата драматургия надрасне
4 Хамлет, възможният спасител. Портал Култура, 21.10.2012.
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рамките на обикновен външен декор и оживее на сцената, втъкана
във вътрешния мир на самия герой“. Като незадоволителни в това
отношение са определени разглежданите преводи.
Тук ще си позволя да цитирам един от примерите:
„Вместо динамичното „пръснете си бузите“ – у Ризор стои
съвсем сбърканото „разчекни уста!“ (сякаш вятърът не се напъва да
духа навън, а се готви да глътне нещо като змия).
Вместо „плискайте се, додето не прогизнат“ – само „залейте“.
Вместо „екзекутиращи мисълта огньове“ – просто дешифрираното „бързи като мисъл мълнии“.
Вместо рязкото „дъбоцепещи гръмотевици“ – несериозното
„що дъбе цепи“.
Вместо съскането на опърлената старческа бяла коса, просто
– „връхлитайте връз моята глава!“.
Впрочем финалът на тази част е и пример за особеното у А.
Славов завихряне, самоиндуциране с някакъв бяс (в случая поетически, но сме присъствали на живо, а и текстовете му изобилстват и от
други примери), който задължително и на секундата трябва да бъде
отпуснат. Ето как се случва срещу коментирания превод: „тук бягството от оригиналната метафора и стремежът тя да бъде дешифрирана
говорят явно за един порочен метод. „Сгъстяването на светлината“
може наистина да значи за нас относително по-малко, отколкото за
Шекспировата публика, но тези дъждовни „водопади“ са повече от
скромни в сравнение със само вчера написаното от Вапцаров:
„гърмят водопади от слънце над мойта земя...“, за да имаме
оправдание да ги размазваме в това бледо „проливни вихри“.
Славов изисква езикът на превода не да се лее, а да залива
с мощни тласъци, не да гали, а да разтърсва. Неслучайно той на няколко места из посочените текстове използва определението (макар
и саркастично, но пророческо) на елизабетинския поет и драматург
Грийн от негов предсмъртен памфлет за младия им колега (Шекспир) като „единственият сценодрусец в страната“. Такива експресивни игри на думи са точно по вкуса и в натюрела на Атанас Славов
– „надута гарга“, „сценодрусец“, „майстор всезнайко“. Все едно той ги
е измислил. Тоест през 60-те той е мечтаел един съвременен превод
на Шекспир, превод, в който да се разпознават интерпретациите на
неговото поколение. Не на поколение, родено в началото на века.
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Затова, струва ми се, подходящи за финал са думите на Ян Кот5:
„Преводът винаги е интерпретация. И не единствено в проумяването на смислите. Преводът не само е преместване в друг език, лексика и синтаксис, преди всичко той е пренасяне в друго време. Дори
преводачът да стилизира и архаизира, това също е маниер на епохата с преобладаващата в нея поетика на александрините, тринайсетосложника или свободния стих. Но преводът винаги е съвременен,
дори преводачът да не съзнава това или да предпочита забравата“.
Докато се подготвяше настоящият брой на Годишника на департамент „Нова българистика“, предложеният тук текст на д-р М.
Огойска стана част от книгата ѝ „Прочити върху християнския дух на
българската литература“ (ИК „Проф. Петко Венедиков“, София, 2017).

5 Предговор към второто издание на „Шекспир – наш съвременник“.
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Мони Алмалех

ЕЗИКЪТ НА ЦВЕТОВЕТЕ – ХАОС ИЛИ
КОГНИТИВНА И КУЛТУРНА ФУГА?
Анотация: Фугата и хаосът се използват в съвременното им
значение. Ще демонстрирам елементи на фуга, макар и малък брой универсалии, в областта на визуалните и вербалните цветове. Хаос доминира в интернет, в модата и във всекидневния живот. Визуалните и вербалните цветове са диференцирани и техният комуникативен потенциал е посочен
заедно с диахроничните промени. Прототипите на цветовете
са интерфейсът между визуалните и вербалните цветове.
Ключови думи: прототип, цвят, културна единица

Цел
Ще се опитам да покажа, че визуалните и вербалните цветове
могат да бъдат език, система от знаци, „които хората използват, за
да изразяват мисли и чувства един към друг“1. При условие че цветовете не могат да бъдат естествена система за комуникационни
знаци, искам да покажа, че основните цветове (бяло, черно, червено,
зелено, синьо и жълто) имат значения за човешки понятия, емоции
и чувства, напр. чистота, безценност, любов, омраза, късмет, здраве,
надежда, вечност и т.н. (това не е методът на Osgood, приложен от
Hupka et al. 1997 за вербална синестезия между понятията за цвят
и емоции). Причината за такъв подход е връзката между цветовете,
прототипите за цвят и значенията в ритуалите на различни култури.
Проучванията на ритуалите на различните народи дават основание
1 Достъпно на http://www.merriam-webster.com/dictionary/language,
посетено на 03.10.2016.
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да се мисли за малък брой универсални стойности, мотивирани от
стратегията на ритуала и културизация на прототипите.
Друг много труден въпрос е „Има ли общи значения между визуални и словесни цветове?“. Целта ми е да демонстрирам наличието
на малко ядро от общи асоциативни значения на цветовете е основано на култиризирането на прототипите, за данни, вж. Almalech 2011a.
Основните значения са универсални, т.е. фуга, в същото време има
локални/индивидуални значения, които представят семиотичен хаос.
Термини за ползване
Термините „фуга“ и „хаос“ ще бъдат използвани в съвременното им значение.
Фуга: В музиката, композиционна процедура, характеризираща се със систематична имитация на основна тема (наречена
субект) при едновременно звучене. Фугата се основава на полифоничното третиране (чрез обширна мелодична имитация) на повтарящ се предмет или тема2. Контрапунктна композиция, в която една
кратка мелодия или фраза (субектът) се въвежда от една част и последователно се развива от други чрез преплитане на частите3.
Хаос: Пълна липса на ред и объркване.4 Хаосът може да се отнася до беззаконие, липса на закони или правоприлагане; Анархия,
беззаконие или общество без гражданство.5
Ерго фугата е нещо системно, добре структурирано, с разпознаваеми елементи и взаимоотношения между тях. Хаосът е несистематичен и неструктуриран обект.
На първо място, трябва да различим визуалния и словесния
цвят. Основната идея е, че въпреки многото приноси до този момент няма ясно разграничение в семиотичния статус на визуалния
и вербалния цвят. Еко (1996 [1985]) изтъква проблематиката:

2 Encyclopedia Britannica. Retrieved from http://kenli.nbu.bg:3277/levels/
collegiate/search/articles?query=fugue 27.09.2016.
3 Достъпно на Oxford dictionary https://en.oxforddictionaries.com/
definition/fugue посетено на 25.09.2016.
4 Достъпно на Oxford dictionary https://en.oxforddictionaries.com/
definition/chaos посетено на 23.09.2016.
5 Достъпно на en.wikipedia.org/wiki/Chaos посетено на 21.09.2016.
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Ние се занимаваме с вербалния език, доколкото той изразява представите за визуални преживявания, и тогава трябва
да разберем как словесният език прави невербалното преживяване разпознаваемо, говоримо и ефикасно (стр. 159).
Когато човек изрича един цветови термин, човек индиректно
посочва състоянието на света (процес на препращане) и човекът свързва този термин с културна единица или понятие.
Изговарянето на термина се определя очевидно от дадено
усещане, но трансформирането на сетивните стимули от възприятието се определя по някакъв начин от семиотичната
връзка между езиковото изражение и значението или съдържанието, които са културно свързани с него (стр. 160).
Също така имаме нужда от най-простото определение на
език. Речникът Merriam-Webster дава такава дефиниция: „Системата
от думи или знаци, които хората използват, за да изразяват мисли и
чувства помежду си“6.
Визуалният цвят е това, до което имаме достъп чрез нашето
визуално възприятие.
Вербалният цвят е, когато използваме естествения език, за
да обозначим цвета чрез думи.
Включвам четири типа думи за цветово значение: Основни
термини за цвят (ОТЦ), Термини за прототипи (ТП напр. светлина,
тъмнина, слънце, огън, кръв небе, море, растенията), Конкуренти на
прототипи (КП, напр. череша, вишна, ягода, рубин, лен, зеница, пате и
др), Термини за основни свойства на прототипите (ТОСП, напр. чист,
неизцапан за светлина; топло, горещо за огън и кръв; свежест за
растенията и т.н.).
Като цветово значение, ОКР са независими, а всички останали са зависими от контекста. Този подход съответства на мнението,
че цветът се изразява не само чрез ОКР (Сутроп 2011). Лингво-семиотичният ми подход включва познаване на парадигмата на Бърлин
и Кей (1969), World Color Survey7, водено от Кей; критиците на Бърлин
и Кей (Saunders 1995; Saunders & van Brakel 1988); Норма на свобод6 Достъпно на http://www.merriam-webster.com/dictionary/language
посетено на 03.10.2016.
7 Достъпно на World Color Survey. Avaiable at www1.icsi.berkeley.edu/
wcs/ посетено на 25 04.2016.
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ните асоциации на думите към ОКР за различни езици, Теория на
прототипите, Теория на превода.
Вербалните цветове подлежат на линейно подреждане или на
синтаксиса на естествения език.
Визуалните цветове се възприемат едновременно или таксически.
Параметрите на околната среда и човешката анатомия и психология диктуват формирането на цветови категории в човешките
умове чрез така наречените най-типични примери или прототипи за
цвят. Това е теорията на прототипите, представена от Rosch (1972,
1973), Lakoff (1978) и Wierzbicka (1990). Прототипите са: светлина
или мляко или сняг за бяло; тъмнина или въглища за черно; кръв и/
или огън/пламък за червено; море и/или небе за синьо; слънцето на
обяд за жълто; всички растения за зелено.
Прототипите са едни и същи за всички раси и народи, независимо от политическата и икономическата система, социалната
структура, независимо от степента на технологично развитие. Това
е едно ниво на фуга, защото това е универсален феномен, основаващ се на човешката анатомия и условията на околната среда. Това
е когнитивна фуга и универсален феномен.
Всяко човешко същество разполага с биологична антена
(говорен апарат) за излъчване на вербални символи и биологична
антена (слухово възприятие) за приемане на аудиосигнали. За визуалните знаци всеки човек има биологична антена само за получаване на визуални знаци (възприятие и усещане), но няма биологична антена, която да излзъчва (говорен апарат) някакви визуални
цветови символи. Чрез говорния апарат на човека и други знакови
системи (химически формули и др.) се реализират технологиите за
оцветяване на предмети, но те не е естествен/биологичен апарат.
Ерго цветовете не могат да бъдат природна, обща семиотична система за комуникация между хората. Такава система може да бъде
и е естественият език.
За писмения език е много важно да се разбере времевата последователност или редът, в който думите се появяват в едно
изречение [...] Във визуалните образи позицията, размерът и
съставът на съдържанието на образа играят важна роля в изграждането на смисъла (Liu 2013: 1260).
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Обикновено учените се съсредоточават върху думите на словесния цвят, по-специално върху основните термини за цвят. До
този момент визуалните цветове остават относително несвързани
с вербалните цветове. Едно положително изключение е докторската дисертация на Darrodi (2012). Основният ѝ метод е многомерното скалиране по Osgood (1960), което е релевантно за визуалните и
вербалните цветове, но тя не използва нито теорията на прототипите, нито свободните словесни асоциации (Kent & Rosanoff 1910).
Значенията, които открих в теста на Kent & Rosanoff, се наричат вроден отговор и/или биологични асоциации в психологическото проучване, основано на семантичната диференциална техника на Osgood (1960). Osgood посочва синестезията като фактор:
„визуалните вербални синестични отношения, характерни за нашата
собствена езикова/културна общност, са споделени от народи, които говорят различни езици и се радват на различни култури“ (146).
Значенията „гняв“ и „опасност“ са свързани с червеното, както в
Нормата за словесните асоциации, така и в изследването по метода на Osgood. Съществува една сериозна разлика: в теста на Kent
и Rosanoff самите анкетирени лица (респонденти) посочват значението „гняв“, докато при метода на Osgood учените предпоставят и
задават значението на цветовете, напр. „опасност“ като значение на
червеното, което трябва да бъде оценено по скала (добро – лошо,
гняв – спокойствие и т.н.).
Darrodi (2012) включва анализа на скалата насищането и
яркостта, които са елемент на метода на B & K, силно критикуван
(Saunders 1995; Saunders & van Brakel 1988): „това обяснение поставя
допълнителни проблеми – защо трябва да цветовите характеристики като насищане и яркост да бъдат повлияни от гледна точка на
добро или зло, сила или слабост“ (стр. 61). Darrodi (2012) отбелязва
известна слабост на семантичния диференциал на Osgood в междукултурната и многоезичната област:
Въпреки че методите за оценяване на скàлите, които Osgood
използва не работят еднакво добре във всички култури, а
преводът на понятия често включва почти непреодолими
проблеми, всяко систематично изследване на това явление в
други култури е утвърдено като фактор на оценка, потентност
и дейност (стр. 61).
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Междукултурните и междуезичните отклонения могат да се
появят и при теста за свободни езикови асоциации за всички езици
навсякъде по света, но най-големите разлики между двата подхода
са: силните корелации между BCT и PT в теста на Kent & Rosanoff;
преосмислянето на езиковото съзнание и подсъзнанието чрез свободните словесни асоциации в отговорите на респондентите.
Най-положителният резултат от изследванията, базирани на
техниката на Osgood, е ясната артикулация на съществуването на
„асоциации или вербална синестезия между понятията за цвят и
емоции” (Hupka et al. 1997: 156).
Диахроничните промени са фуга, но не и хаос. Точно както диахроничните промени са знак за постоянен семиозис за естествените езици, промените в езика на цвета през вековете са нещо, което
можем да очакваме да се случи.
Въпреки че цветът (визуален или словесен) не може да
бъде основната комуникационна система, има факти от фолклорната и религиозната култура за ритуалните значения на цветовете
(Almalech 1996).
Актуалните хуманитарни знания включват цветовете в мултимодалните текстове/послания, включително в опит да формулират
граматика за визуална комуникация. Kress & van Leeuwen (2002) се
занимават с визуалния цвят, като анализират цветовата реч и визуалната реторика, но не и цветовия език. А както знаем от Фердинад
де Сосюр език и реч са две различни неща. Езикът е нещо идеално в
нашите умове, а речта е звуковата или писмена материална форма,
дреха на езика. Kress & van Leeuwen (1996; 2002) постигат резултати
в рамките на приетата методология на системичната лингвистика.
Според авторите цветът е метафункционален по отношение на терминологията на Halliday с идеационни, междуличностни и текстови
функции. В някои случаи цветът изпълнява тези три метафункции
едновременно (стр. 346), а в други случаи цветът не винаги изпълнява всичките три метафункции (стр. 350).
Други автори, които коментират позициите на Kress & van
Leeuwen, отбелязват:
Трите метафункции, изложени от Kress & van Leeuwen (1996),
не са директни взаимоотношения между семиотичните ресурси и значението. Понятия като власт, взаимодействие, откъсване и участие и т.н. не са значения, скрити в образите,
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а по-скоро те означават потенциали, т.е. те са възможните
значения, които ще бъдат активирани от производителите и
зрителите на изображения (Jewitt & Oyama 2001: 136).
Kress & van Leeuwen (2002) различават два начина да се произведе значението на цветовете. Първият е психологически – от
асоциации, които идват от културата и миналото, но и от настоящите
реклами и търговските марки. Важен елемент е контекстът, в който
функционира асоциацията. Вторият начин е да се приемат визуалните качества на цвeта – тон, насищане, чистота, модулация, диференциация – като семантични отличителни черти. Те се откриват в
идеалните, междуличностните и текстовите функции.
Физическите и психологическите особености на визуалните цветове се използват, за да се обясни как се създават и какви
са значенията на цветовете. Големи проблеми и висока степен на
сложност характеризират тази система, независимо от нейната научна тежест.
Физическите и психологическите особености на визуалните
цветове се използват, за да се обяснят как и какви са значенията на
цветовете. Големи проблеми и висока степен на сложност характеризират тази система, независимо от нейната научна тежест.
За мен третирането на цветовете като културни единици от
Eco (1996 [1985]) дава повече свобода и шансове за отразяване на
постоянно неуловимите нецветови значения на цветовете (визуални или словесни). Цветът като културна единица трябва да включва
значението на цветовете във фолклорните и религиозните ритуали.
Културната единица трябва да отчита вербални и визуални цветове,
цветови и нецветови значения (лексикални и контекстуални), цялата информация за семантиката на символа – синхронна и диахронна, културната и социалната – всички са „културно корелирани“. Не
трябва да се срамуваме да използваме символиката на цветовете,
както е описана в антропологията, напр. Turner (1966).
Цветовият език като фуга и хаос
Прототипът е обект, който е най-типичен за даден клас обекти и те са еднакви за човечеството. Човешките понятия и чувства
биха могли да бъдат кодирани заради тази универсална когнитивна
фуга – в ритуалите, консумирани визуално и устно. Хаосът е в интернет, модата и ежедневието, където основният принцип е обратното
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– „бъдете различни“, “бъдете уникални“. Така Pantone Inc. е корпорация, известна със своята Pantone Matching System (PMS) и цветна
диаграма. Всяка година Pantone въвежда „цвят на годината“ – едно
много влиятелно предложение в модната индустрия, напр. marsala
(Pantone 18–1438) е цветът на 2015 г., rose quartz и serenity са цветовете на 2016 г. и т.н. Ключовите ритуали, като например сватбата, се
повтарят векове без промяна и това е друго ниво на фуга.
В традиционната сватба има четири цвята. Всеки цвят има
своето значение. Червено – апотропейно (предпазно-репродуциращо); Бяло – чистота, чисто; Зелено – живот; Злато – 1. Утилитарната
стойност на богатството; 2. Златото като пропуск към отвъдния живот.
В моите изследвания върху традиционните сватбени обичаи
използвах данни от много надеждни учени. Изглежда, че червеният
булчински воал е универсален знак за брак. Това е знак за булката в
Древния Рим, Древна Гърция, Османска булка през XIX–XX век, християнските булки в славянските етнически територии, за арменските,
еврейските и друзките булки от XIX век (Almalech 1996; Алмалех 1997).
Като се има предвид златният обект в ритуала, Маразов постулира: „В архаичната култура високо синкретистично между утилитарната и символичната функция на нещата [...] остава. Всеки елемент съчетава както сетивата, така и двете цели [...] По този начин
значително се засилва техния семиотичен статут. Те се превърнаха в
златното разрешение за отвъдното [...]“ (Маразов 1994: 12). Червеният булчински воал е един от учудващите примери за универсалност.
		

Снимка 1 Варненски регион

Снимка 2 Ивайловградски регион
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Млади двойки се женят в модерни реконструкции на традиционното булчинско облекло в България, Турция и други страни8.

Снимка 3 България

Булките в Китай, Индия и Непал все още държат на червените
си рокли и червените воали, особено в селските райони9, макар че
в настоящите монотеистични държави, в Китай, Непал и Индия, бялата „униформа“ е нормата за булчинско облекло. Червената рокля,
червеният воал и червените обувки се заменят с бели. Има дори някои смеси между традиционните и настоящите брачни норми.

8 Виж Bulgaria Достъпно на https://zikata.wordpress.com/2011/06/03/
the-royal-wedding%E2%80%A6-or-a-traditional-bulgarian-wedding/; https://www.
burgasinfo.com/news/view/5/72364м; Turkey https://www.pinterest.com/
pin/370421138081091346/?lp=true посетено на 13.04.2012.
9 Виж India https://www.pinterest.com/pin/180495897545995160/?lp=tr
ue; China https://www.pinterest.com/pin/171277592053253144/?lp=true; Nepal,
https://www.google.com/search?q=red+bridal+veil+in+Nepal&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilpJ6Pgf7aAhVryKYKHRg1ANQQ_
AUICigB&biw=1360&bih=603#imgrc=YXDOepQra7FRkM: Посетено 12.05.2016
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Снимка 4 Индия

Снимка 5 Непал

Снимка 6 Китай

Снимка 7 Китай

Диахроничните промени са друго ниво на фуга, а не хаос.
Няма брак без зеленина. Съвременната бяла версия запазва
този елемент. Златото също е запазено в нормата като златни пръстени. По този начин само червеното е елиминирано от древната норма.
Доста популярно разбиране е, че бяла рокля и бял воал имат
значението „морална и физическа чистота“, „девственост“. Тези значения съществуват както в традиционната, така и в съвременната
норма. Кога стартира новата норма за асоцииране? Две жени са отбелязвани като първоизточник на промяната – Ан от Бретан и кралица
Виктория. Случаят с Ан от Бретан е продукт на митологията. Можем
срещнем мнението, че тя носи бяла рокля и бял воал, за да изрази
протеста и несъгласието си с брачното споразумение с един френски
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крал, който поставя нея и нейния регион в подчинение на френската
корона. По това време траурният цвят на семейството на краля е бялo.
Кралица Виктория носела елегантна, изцяло бяла рокля на
сватбата си през 1840 г., след която започнала тенденцията
да се носи бяла рокля и бяло було на сватба. Бялото е носено,
защото хората вярвали, че представлява богатство, девственост и чистота10.
Тази промяна е диахронна. Това обаче не означава, че съвременната версия на сватбената норма е лишена от смисъл.
Всъщност бялото има същото значение, което действа в рамките
на „белия траур“ в древни времена и в различни култури – чистота.
По този начин имаме диахронична промяна, което не означава, че
няма цветови език.
Съвсем интересен феномен е документиран в Библията. Нормата за дрехите на свещениците е била постулирана от Мойсей (XXIII
в. пр.н.е.) за Походния храм. Облеклата на свещениците представляват цветни тетраноми – синьо [tehèlet], лилаво [argamàn], червено
[tolàat šanì] и фин лен [šeš]. Това е неслучайна вербална спецификация с чуждици за нещо, което трябва да бъде визуално. Цветният тетраном е запазен в Първия храм, но Соломон променя Мойсеевия
термин за лен-[šeš] с лен-[butz] в XX-ти век. През VI в. пр.н.е. пророк
Езекиил постулира, че свещениците трябва да носят едноцветни дрехи във Втория храм, а единственият цвят е от лен, наречен с друг термин – [pištìm]. По този начин целият тетраном е изтеглен от употреба
(Almalech 2011b). Това е доказателство за диахронична промяна.
Терминологията за дрехите на свещеника има специален статут, защото преди историята на Мойсей в библейския текст се появяват два други термина за лен – [badìm] и [ketònet]. Диахронните
промени в терминологията са маркер за културните и контекстуални обстоятелства, които диктуват тези промени.
Моята дефиниция за цветови език е: Имаме цветови език, когато чрез визуален или словесен цвят изразяваме човешките понятия и емоции, напр. чистота, гняв, любов, живот, вечност и т.н. Това
наричам нецветови значения на цветовете.
10 Достъпно на:
www.vaaltriangleinfo.co.za/wedding_guide/wedding 07.06.2015.
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Най-голямата трудност е да се докажат реалистичните параметри на езика на цветовете – с техните елементи на фуга и хаос.
Не се интересувам от редовния референтен обхват на ОТЦ
на един или друг език – разликите между езиците в референцията е добре известен факт, доказан в много текстове и експерименти. Нещо повече, има асиметрия дори в един език, „в зависимост
от диалекта“, както и дори в идиолектното (личните типични изрази и думи) цветово именуване. Аз съм съсредоточен върху много
по-трудна област – да докажа, че цветовете имат комуникативна
сила да се отнасят до не-цветови значения, точно както в светофарите – тръгнете, спрете, внимавайте, в духа на части от речта, императив (заповедно), наратив (разказ) и т.н. Бих стигнал до това, че да
твърдя, че дори можем да лъжем с цветове.
Обикновено специалистите отговарят отрицателно на въпроса „Има ли универсален цветови език?“:
Никога не е имало един цветови език. Цветовите кодове с
ограничен семантичен обхват винаги се размножават и понякога се противопоставят. Но има и по-широки, по-дълготрайни и по-широко разпространени тенденции, като например
царуването на „пуританско черно“ или възхода на синьото
(van Leeuwen 2011: 97).
Всъщност аз съм съгласен с това заключение, но ако вземем
предвид, че диахронните промени са крепостта на постоянния семиозис, в който някои значения остават непроменени, напр. „чистота“ за
бялото, заключението на van Leeuwen се вижда в различна светлина.
Други наричат „цветови език“ нещо, което не отговаря на истинската представа за езика (система от знаци), но трябва да бъде
включена в територията на семиотиката и структурализма в духа
на Сосюр. Те остават на територията на оценяването за ОТЦ, включително всички развития в теорията на Berlin & Kay за наименуване
и категоризация на цветовете и не обръщат внимание на мнението
на Sutrop (2011), че ОТЦ са малка част от начините, чрез които всеки
език назовава цветовете. По този начин ние можем да оценим докладите на конференцията на Color Group – Великобритания в раздела “Color language”, които остават напълно в рутинната материя
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на естествения език, цветовата категоризация, именуване, превод,
синхронизация на естествения език и диахрония, вж. PICS 201611.
Истинско семиотично предизвикателство е преводът между
визуален и словесен цветови език, който е предприет от Kurdis (2016).
Светлините на светофара са популярен пример за универсален визуален език, което означава, че цветовете имат комуникативен потенциал. Можем да преведем всеки цвят на човешките понятия. В традиционната фолклорна сватба червеното було на булката
е универсален обичай в Дрения Рим, Древна Гърция, България, Сърбия, Украйна и Османска Турция през XIX в. Има някои промени в
езика на цветовете в ритуалите, напр. замяната на четирицветния
код на традиционната сватба с трицветен (бяло, зелено и златно)
в модерния брачен ритуал. Както във всеки език има синхрония и
диахрония, така и в езика на цветовете в ритуалите има синхрония
и диахрония. Междувременно, дори и днес, в Китай и Индия традиционният и универсален четирицветен сватбен код продължава да
се използва. Диахронните промени не обхващат синхронното разбиране за относителността (релативност) в един език, така че тези
промени остават на територията на универсализма.
Опозицията ‘универсалност – релативност’ е фундаментална за структурализма, семиотиката и езикознанието. Положителна
черта на универсализма е, че той обикновено намира общи структури и елементи в различни явления. Отрицателна черта е пренебрегването на различията, които често пъти са важни и решаващи.
Положителна особеност на релативизма е, че той отчита и различни
местни елементи, взаимоотношения и структури, докато отрицателният игнорира общите елементи. Например твърдението, че не съществуват общи черти между индоевропейските езици, защото всеки език е уникален, е необосновано отричане на доказателствата
за общата им генеалогия. И двата подхода са оправдани в подхода
към ОТЦ. Berlin & Kay (1969) представят тяхното мнение за еволюцията на ОТЦ в езиците. The World Color Survey за ОТЦ е проект на Paul
Kay и сътрудници, които го осъществяват от 1975 г. насам.
В моите изследвания терминът „универсалност“ се различава
от еволюционната интерпретация в парадигмата на Berlin & Kay. Аз
се стремя да докажа, че има нецветови значения на визуалните и
11 Достъпно на https://www.dropbox.com/s/j41mrjtq3ut2r4o/PICS2016_
Programme_Sep.pdf?dl=0
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словесните цветове във фолклорните и религиозните ритуали, напр.
чистота, неизцапаност, безупречност за бяло; любов, омраза за червено; живот, спокойствие за зеленина и т.н. В хуманитарната традиция този вид значения са известни като символизъм. Цветовете на
ритуалите са много добър пример в това отношение. За разлика от
van Leeuwen, твърдя, че има цветови език с малко ядро от универсални значения, но може да се наблюдава само в ритуали.
Диахронните промени са неизбежни явления, както за естествените езици. Трябва да добавим идеята на Умберто Еко, че трябва
да се отнасяме към цвета като към „културна единица“ (Eco 1996
[1985], Almalech 2017).
В случая на булчинско було и рокля белият им цвят има антропологическо и културно обяснение. Животът на кралиците е откъснат от природата, към която е необходимо да се асоциира апотропейната функция на червеното. Развитието на технологиите в края
на XIX век и преселването на много селяни в градовете водят до
илюзията, че хората не зависят от природата. Следователно не е необходимо червеното да защитава булката от лоши природни сили.
Прототипи във визуално, словесно и културно пространство.
Универсалност
Прототипите са еднакви за цялото човечество, във всички
възрасти, независимо от религията, нивото на технологиите и социалното устройство. Прототипите са визуалните цветове на кръвта,
огъня, небето, морето и т.н. Тестът за свободните словесни асоциации на Kent & Rosanoff (1910) е добре известен. Българската норма
за свободни словесни асоциации за ОТЦ (Алмалех 2001; Almalech
2011a) доказва, че в сърцевината на нормата най-честите и стабилни асоциации са термините за прототипите (ТП).
Резултатите от българската норма сочат, че най-високата статистическа честота в нормата принадлежи именно на ТП и техните
специфични качества – ТОСП, Алмалех 2001; Almalech 2011a). Ако
си припомним основните фолклорни и ритуални значения на цветовете (Almalech 1996; Алмалех 1997), ще видим, че има малко ядро
от общи значения. Това ядро представя универсалните не-цветови
значения на цветовете. Направих експеримент – проверих студенти
от различни страни (България, Кипър, Гърция, Естония, Финландия,
Италия и Казахстан), използвайки английския като общ език. Това
се случи два пъти – по време на интензивната програма „Еразмус“ в
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лятната интензивна семиотична школа Семиотични теории и практики в Кипърския технологичен университет (2014 г.) и на Ранноесенната школа по семиотика (2015 г.) на НБУ в Созопол. Въпреки
факта, че студентите не са използвали майчиния си език, отговорите на английските ОТЦ показаха същия резултат – думите за прототипите имаха най-висока честота.
Отговорите се считат за (езиково и нелингвистично, несъзнателно и съзнателно) познаване на универсалиите, базирани на
прототип-значенията на цветовете. Фактът за наличието на универсални отговори е добре известен. Rosenzweig (1961: 359–360) отбелязва универсалния характер на словесните асоциации в теста във
френската, английската, италианската и немската норма на свободните асоциации. Общото знание за универсалните нецветови значения на ОТЦ представлява общ код – езикът на цветовете.
Парадигмата на отговорите има способността да отразява
личните подсъзнателни знания въз основа на индивидуалния опит
плюс социално създадените значения. Ето защо списъкът с думи-асоциации представлява както универсалните значения, така и
неуниверсалните значения на цветовете.
По този начин е възможно да се твърди, че цветовият език,
където съществува, е семантизацията и културизирането на прототипите. Тук има основно лексикално значение на цветовете – чисто,
неизцапано за бяло (светлина, сняг, мляко); горещо, топло за червено (огън, кръв); свежо за зелено (всички растения); простор, безкрайност, шир за синьо (небето, морето) и т.н. Всъщност този пункт е фугата в цветовия език, и универсална черта. Тези основни лексикални
значения се замърсяват от производните значения в зависимост от
стратегията на ритуала или личните идиолектни употреби.
Основната фуга позволява появата на различните индивидуални, относителни характеристики, които са вид, подредени функции, напр. ритуалната култура на племето Ndembu от Африка се концентрира около кръв и червена глина, но не и огън:
Червените неща (“yuma yachinana”) казват информатори, са
кръв (“mashi”) или червена глина (“ngyula”). Има различни категории
(“nyichidi”) на кръвта. Това са:
1. Кръвта на животните (mashi atunyama или mashi anyama)
[това означава ловуване (Wubinda или Wuyang’a)], също за месо
(mbiji);
2. Кръвта на раждането, на майките (mashi alusemu arnama);
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3. Кръвта на всички жени (mashi awambanda ejima), т.е. менструалната кръв (mbayi или lcanyanda);
4. Кръвта на убийство или убиване (ma-ski aroubanji hela
kutapana), пролятата кръв на обрязване идва под това име, също
както и червена декорация в ритуалите за пречистване от убийство
или за убиеца на лъв, леопард или бивол;
5. Кръвта на магьосничеството (mayhi a-volujy), за ндембу е некрофагична, а в червения ритуал стои кръвта, използвана на такива
празници. „Червените неща принадлежат към две категории, действат както за добро, така и за зло, и се комбинират (Yuma yachinana
yakundama kuyedi, yela nikuwaha nukulama, yadibomba)“. Това изявление изразява амбивалентността на символиката на червеното.
6. Червените неща имат власт (yikweti n-g’ovu), кръвта е сила,
защото човек, животно, насекомо или птица трябва да имат кръв или
те ще умрат. Дървените фигурки (nkishi) нямат кръв и следователно
не могат да дишат, да говорят, да пеят, да се смеят или да разговарят
– това са само дърворезби. Но ако на фигурите, използвани от магьосниците (aloji) и им се дава кръв, те могат да се движат и да убиват хора.
7. Спермата (matekela) е бяла (късмет, чиста), добра кръв
(mashi atooka amawahi). Глината е червена (или) черна, няма изцеждане (neyi achinana eyila kusema nehi). Червената сперма е неефективна или безсилна (azeka), тя не може да проникне напълно (kudita) (Търнър 1966: 59–60).
Положението в българските фолклорни ритуали и обичаи е
различно – огън и кръв са представени еднакво (Almalech 1996; Алмалех 1997).
Хаосът също е представен в езика на цветовете. Важна особеност е, че индивидуалните деривативни значения побеждават основните лексикални, като индивидуалните са максимално отдалечени от основните лексикални значения, особено в поезията и романите. Хаотичните значения, които произтичат от фантазията, вкуса и
т.н. на писателя, са възможни в поезията и романите.
Важно е да се направи окончателна разлика между ежедневното и ритуалното използване на цветовете. В ежедневието, модата,
интернет и рекламата няма цветови език, т.е. има хаос.
Заключения
Лесно е да се наблюдават хаотични значения на цветовете.
Много по-трудно е да се докажат/проследят универсалните визуал81
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но-словесни емоционални асоциации и човешките понятия, кодирани в цветове.
Прототипите са езиков, когнитивен и културен интерфейс
между фуга на визуални и вербални цветове, където тя съществува. Антропологичните проучвания ясно показват, че визуалните
цветове имат нецветови значения (т.е. символизма на цветовете).
Вербалните цветове също имат нецветови значения, доказани от
резултатите от теста на Kent & Rosanoff (1910), а ядрото в нормата
е мотивирано от прототипите. Цветовият символизъм и асоциативните значения на цветовете могат да се разглеждат като естествен
знак. Това заключение съответства на мнението на Yelle (2012) за
мотивацията на знаците в различните фолклорни и религиозни системи и практики. По този начин в ненаучното, религиозно разбиране
на звука и цветовете звуците на естествения език и цветовете са
мотивирани/естествени знаци. Това е антиструктуралистично разбиране, но мотивираните/естествените знаци са факт във фолклора
и религиозните практики по целия свят. Цветовата фуга е когнитивно базирана на универсалността на прототипите.
Съмнително е, че и петте сетива (Levi-Strauss 1996) участват
в цветовия език. Освен зрението и слуха, различни културни феномени се включват активно в синтетичния език на цветовата фуга,
заобиколена от свят на хаотично използване на цвета. Универсалните прототипи обаче са в основата на цветовото културизиране и
образуват елементите на фугата при асоциативните основни значения на цветовете.
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Огняна Георгиева-Тенева

ХРИСТИЯНСКИЯТ КОД В ДЕТСКОТО
ТВОРЧЕСТВО НА ЗМЕЙ ГОРЯНИН

През 30-те и 40-те години на ХХ в., преди да бъде отпратен в
литературния гулаг, Змей Горянин е много популярен писател. Произведенията му за малките читатели допринасят българската детска литература да премине от строго наставничество към витализъм, топлота и окриленост. Възпитателният план, който литературата за деца съдържа по условие, у Змей Горянин се абсорбира в
художественото пълнокръвие, свободно от отегчителна поучителност и от съответстващия ѝ скован език. Мястото на Змей Горянин
е в редицата на авторите, които извеждат детската ни литература от
нейния „детски“ период – Елин Пелин, Ангел Каралийчев, Дора Габе,
Асен Разцветников, Ран Босилек, Георги Райчев, Светослав Минков,
Емилиян Станев. Същевременно литературният профил на Змей Горянин има запомнящи се индивидуални черти, които изразяват одухотвореност, удоволствие от свободата и забележителна ерудиция.
Но може би най-характерното, с което безусловно свързваме името
на Змей Горянин, е ярката художествена интерпретация на новозаветните нравствени послания.
В годините между двете световни войни Змей Горянин е активен сътрудник на най-представителните периодични издания за
деца у нас – „Светулка“, „Детска радост“, „Детски живот“, „Християнче“, „Весела дружина“, „Пътека“, „Прозорче“ и др., а самостоятелните
му детски книжки, част от които илюстрирани от Вадим Лазаркевич
и с образцова за времето полиграфия, представляват влог във високото изкуство за деца. През 1945 г. Змей Горянин е осъден от т.нар.
„Народен съд“ на една година затвор, но не по-лека и неизмеримо
по-дълга е присъдата над творчеството му, което през годините на
социализма не се издава, а вече издаденото попада в труднодос86
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тъпни библиотечни фондове – за да остане непознато за поне две
поколения читатели. Излизането на Змей Горянин от сянката на принудителната забрава идва благодарение на плодотворните научни,
съставителски и издателски усилия, полагани в последно време.
Художественият почерк на възкресения писател днес се обсъжда
професионално, обстоятелствата около неговото репресиране се
изясняват детайлно и най-важното – част от творчеството на Змей
Горянин за възрастни – забележителната му религиозна лирика,
неподражаемото остроумие на епиграмите му, интересните му спомени, вече са публично достояние. От детските му произведения,
включващи стотици стихотворения, разкази и приказки, ново издание засега имат само „Лудориите на котарака Панчо“.
Пръснато из списания, вестничета и литературни листове, създаденото от Змей Горянин за деца е почти непроучено. Настоящата
работа се насочва към една особеност, която определяме като същностна за произведенията на писателя: техния християнски генотип.
Нека подчертаем още в началото: християнското у този писател е не
просто „една тема“ или „един аспект“ – то е духовно средоточие, мисловно-емоционално начало, изходна точка на световъзприемането
и светоотношението. Християнското е художествен код – онзи, за
който говорят Уилям Блейк и Нортръп Фрай.
Ако трудът, семейството и връзката с природата са традиционните ценности в българската литература за деца, Змей Горянин ги надгражда с идеята, че отвъд всекидневната мяра за нещата има друга, по-мащабна, която привлича човека в любовта и в
доброто и поставя по-сложни въпроси – за нравственото усъвършенстване, за дълбинния смисъл на съществуването, за тленното
и за устойчивото.
Християнското у Змей Горянин намира различни форми на
осъществяване. Поради големия си брой и изключителната си вариативност различните образни въплъщения на християнското трудно
се поддават на систематизация, но ако все пак опитаме да я направим, тя може да изглежда така:
• разкази с исторически сюжет, който е положен в библейска
перспектива;
• произведения от различен жанр и с разнообразна тематика,
но всичките под свода на християнското разбиране за човечност;
• произведения с експлицирани интертекстуални връзки със
Свещеното писание.
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Посочените форми на християнското у Змей Горянин съществуват синхронно, а появата им не е пряко свързана с конкретни обществени или биографични събития – те извират от дълбина, в която
се корени мисловната, емоционалната и творческата самоличност
на писателя, дълбина, която няма пряка връзка с политическата ситуация и с произтеклия от нея обрат в личната съдба. Васил Балевски, на когото дължим съставителството на „Майчина вяра“1 – сбирка с религиозни стихотворения за възрастни, отбелязва, че писателят има два основни етапа в живота и творчеството си – преди и
след 1945 г., когато излежава присъдата си в затвора. Определяйки
втория етап като „невероятна промяна“, Васил Балевски изразява
виждането, че тогава Змей Горянин „навлиза в един нов свят, света
на дълбоката вяра и света на църквата, където намира спокойствие,
мир и упование“2. Разломът в живота на писателя е несъмнен, но по
отношение на християнското в детската му проза и поезия рязък завой няма – творческата двуделност, за която говори Васил Балевски, не се отнася до произведенията на Змей Горянин за малкия читател, тъй като християнски образи и идеи присъстват в тях още в
публикациите от началото на 30-те години.
В статията си за религиозното чувство в българската лирика
Ат. Далчев отбелязва, че религиозният опит е индивидуален и че
обяснението на религиозните мотиви в художествената творба следва да се търси у самата творческа личност. А Змей Горянин – нека
тук кажем Светлозар Димитров – още „в ранните си години ... е бил
подчертано религиозен“, както твърди Виолета Радева3. „Той беше
много религиозен“, свидетелства и съпругата на писателя Соня Димитрова4. А както и самият писател споделя, творчеството му е „по
Божие вдъхновение и по призвание“5. Наистина, след 1945 г., когато
е отстранен от обществения живот, Змей Горянин се посвещава на
1 Змей Горянин. Майчина вяра. София: Издателски център „Боян
Пенев“ – Институт за литература, 2003.
2 Балевски, Васил. Змей Горянин – вяра и църква. В: Да повикаш бог.
Книга за Змей Горянин. Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2013.
3 Радева, Виолета. Поема за великата любов. В: Змей Горянин –
непознатият. Русе: Ахат, 2015, 198.
4 Радева, Виолета. Поет по призвание и по божия воля. В: Да повикаш
бог. Книга за Змей Горянин. Русе: Русенски университет, 2013, 19.
5 Змей Горянин. Моят приятел Елин Пелин. Предговор. София: РС
Милениум МММ, 2013.
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вярата още по-отдадено, прекарва дълго време в Бачковския манастир и в старопланинската обител „Седемте престола“, където води
усамотен, но активен духовен живот, част от който се състои в писане за деца. Тук се раждат и много от неговите бисерни стихотворения в библейско-християнски дух.
Исторически сюжети, положени в библейска перспектива
Част от детската проза на Змей Горянин може да бъде видяна
като свързана с един от големите разкази в националната ни култура – този за „героичната ни история“. Социално-политическата криза
след Първата световна война дава повод за създаване на множество „исторически“ текстове с подчертана приложна функция, насочена към изцеление на травмираното национално съзнание, към
консолидиране около „изконните български ценности“, „славното ни
минало“, „родното“ и „свещената старина“. Историческата тема става
силно привлекателна, понякога не без връзка с държавната финансова подкрепа за издаване и разпространяване на четивата, които
я разработват. Голяма част от текстовете, посветени на миналото,
се превръщат в масова литература със съмнително качество. Нека
припомним тънката ирония, с която Г. Цанев оприличава съюза на
писателите историци на задруга, която отлива произведения като че
по един и същ калъп6.
Змей Горянин не е от писателите, които в миг се оказват във
водовъртежа на новия исторически митологизъм – увлечени, а
може би по-точно повлечени от неговата мощна вълна. Към историята Змей Горянин изпитва необикновен, траен интерес, който извира
от самата природа на тази любознателна и одухотворена личност.
Преди да стане „исторически“ писател, Змей Горянин е исторически
изследовател, той проучва миналото вдълбочено, като професионалист, заради вродено влечение към тази материя. Непринудената
отдаденост на историографията отличава Змей Горянин от десетките съчинители на историческа проза в междувоенния период, останали на нивото на първичното патриотарство, блажено в своята
самодостатъчност. Разказите, повестите и романите, които Змей
Горянин посвещава на историческата ни героика, са със „забележи6 Цанев, Георги. Нашият литературен живот. Изкуство и критика, І,
1938, № 1.
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телни художествени качества“, което неведнъж е отбелязвано7. Кое
допринася за тези „забележителни качества“ обаче е въпрос, който
се нуждае от пространен отговор. Тук само конспективно ще отбележим някои от основните черти в изобразителната система на Змей
Горянин, като позитивния общностен архетип8 реализма, съчетан с
наративни техники в стила на романтизма, познавателната стойност
и хуманистичното начало. Средоточие на вниманието ни тук е тесният ни изследователски предмет – християнският план на историческото повествование.
Сдвояването на историческо и християнско в разказа за миналото е познато у нас още от Паисий. Нека подходим към това сдвояване откъм виждането на Цветан Тодоров, че „всеки индивид притежава относително висок брой културни личности“, че той е „многокултурен (pluriculturel)“, и да се възползваме от направеното сравнение
на индивидуалните културни идентичности с концентрични кръгове9. Централният герой у Змей Горянин е едновременно и българин,
и християнин, при това не е възможно да се каже дали някоя от тези
две негови идентичности представлява по-вътрешен концентричен
кръг, ако използваме образа на Цв. Тодоров. При все че включването на християнски план в историческото повествование за деца от
времето между двете световни войни не е рядка практика, почеркът
на Змей Горянин е характерен: ако Ангел Каралийчев представя християнското в легендаризиран план, ако при Фани Попова-Мутафова
доминира стремежът към исторически обективизъм, при Змей Горянин „реално“ и „християнско“ са взаимопроникнати. За него библейската истина е неоспорима точно толкова, колкото и историческата.
Едновременно с това християнската образност у Змей Горянин е чужда на мистиката и на сложните метафизични символизации, тя не се увлича и в идеализиране на отшелничеството, на аскетизма и смирената молитвеност. Нишките на националния и на библейския мит се преплитат, за да изтъкат общо послание за единение
около българското и християнското като изконни ценности, за нуж7 Вж. напр. Кузмова-Зографова, Катя. Кой се страхува от Змей
Горянин. Деца. Изкуство. Книги, 1990, № 5.
8 Повече по този въпрос вж. у: Еленков, Иван. Родно и дясно. София:
ЛиК, 1998, 72-73.
9 Тодоров, Цветан. Множествената личност. Във: Вечните страсти
български. Почит към Тончо Жечев. София: изд. Център „Боян Пенев“/
„Развитие“ КДА, 2004, 550.
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дата те да бъдат защитавани активно. Така молитвата и борческото действие се оказват равноценни актове на родолюбието, както
убеждават ред приказки, напр. „Братя Жекови“, „Горан“ и „Някога“.
За Змей Горянин християнската вяра е не толкова търсене на убежище, колкото морална отговорност, грижа за другия. Вярващият човек
познава самотното страдание, но се стреми да разкъса обръча му и
да обедини сили с православни сънародници; познава благостта и
търпеливата обич, смирението и кротостта, но не и покорството пред
завоевателя и осквернителя на вярата.
У Змей Горянин всичко човешко се съотнася с бог – той е глобалният референт, който задава мярата на земните дела. Водителските умения на Стефан Караджа са „божа работа“ – „всекиму бог
дава дарба“ („Божата дарба“). Човек обаче сам решава как да използва качествата, дадени му от бог – възможно е на историческата
сцена да се прояви като герой, възможно е и да стори грях. Според
християнското учение грехът и добротворството не са онтологична
даденост, не са безусловна неизбежност, а са въпрос на избор, който
зависи от свободната воля на човека. В контекста на историческото
повествование на Змей Горянин най-големият грях е разединението
на народа. Този грях се наказва с робство: „робуваме, докато изкупим греховете си“ („Скъпо изкупеният грях“); „Сега ние се мъчим в
робство, защото нашите деди са прегрешили пред Бог“ („Чудният монах“). Греховно е преди всичко разединението на българите. Седмината боляри от едноименната творба осъзнават пагубния характер
на разединението и произнасят молитвеното „Господи, прости ни!“.
Впрочем молитвата у Змей Горянин най-често е именно за България
– Софроний Врачански призовава бог да закриля врачани от турските набези („Чудната нощ“), просбата на цар Ивайло към св. Георги е
за сила да прогони татарите („Приказка за царя овчар“). Молитвата,
този духовен акт на общуване с Бог, у Змей Горянин е молитва просителна – за спасение на народа.
Библейските реминисценции в историческото повествование
на Змей Горянин включват и образа на Богородица. Откриваме го
най-често в плана на молитвите – на Богородица се моли и народният закрилник Момчил („Сълзите на Момчил войвода“), и обикновената бедна жена, която ще отгледа необикновен родолюбец („Дето е
текло, пак ще тече“). По-сложно е кодирана препратката към мотива
„пиета“, свързан със скръбното достойнство на майката на Цанко
Дюстабанов, която, подобно на Богородица, подкрепя духовно своя
син в саможертвеното му дело.
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Във „Великият код“ Нортръп Фрай отбелязва, че „основният мит
в Библията (...) е мит за избавление“10. Змей Горянин с неотклонна последователност обвързва библейския мит за спасението с художествената идея за нашето национално спасение. На това обвързване се
дължи и историческият оптимизъм, излъчван от неговите разкази.
Историческите митологизации на Змей Горянин разработват
и мотива за чудото, със съответните конотации за божествена намеса. Юмер ефенди, стрелял в иконата на Исус, пада мъртъв след
рикошет на куршума. Този сюжет се повтаря в разказите „Гняв божий“ и „Чудотворната икона“. Същото наказание застига и Кара Манаф Ибрахим от „Силата на кръста“, стрелял срещу български игумен в деня, когато православните християни честват Възкресение.
Възмездието идва мигновено, като рикошетът този път е в златния
кръст върху гърдите на свещеника. В разказите на Змей Горянин
иконата и кръстът функционират не само като основни символи на
християнството, а и като чудодейни предмети, аналогични на вълшебните предмети помощници от народните приказки. Бог е вездесъщ и справедливо е неговото въздаване, внушават историческите
разкази на Змей Горянин.
Всъщност в художествения свят на Змей Горянин много образи на предмети, включително тези, които изпълняват ролята на вълшебни помощници, са метонимия на християнската обредност. Наред
с иконата и кръста чест обект на изображение са кандилото, свещникът, свещите, камбаната – святи знаци на християнската вяра.
Християнска перспектива има и историческото време-пространство у Змей Горянин. Конкретното художествено „тогава“ и конкретното художествено „там“ обикновено са ориентирани според две
координатни системи – на историята и на Новия Завет: Спас Гинев
носи кървавото писмо в Панагюрище навръх Гергьовден („Кочо Чистеменски“); Хаджи Димитър спасява от насилници млада българка
на Бъдни вечер („Хаджи Димитър“); турците готвят нападение над
българско село на Великден („Някога“). В „Странни коледари“ Матей
Преображенски прави пряк паралел между раждането на Исус и бъдещото раждане на българската свобода: „Братя българи, вие знаете,
че на днешния ден във Витлеем е изгряла една звезда, която показала, че се е родил Спасителят. Такава звезда изгрява сега над нашата
родина България и близък е часът на спасителната свобода! Амин!“
10 Фрай, Нортръп. Великият код. София: Гал-Ико, 1993, 78.
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Християнско промисляне на художественото пространство
разчитаме в неговата вертикална организация, където „горе“ е трансцендентният свят, населяван с библейски персонаж, а „долу“ е място на схватките между хуманно и варварско, на сблъсъците за политическо надмощие. Църквите и манастирите са свещени острови на
иначе греховния тукашен живот – те са твърдина на българското самосъзнание, бунтовни огнища и убежище на революционери („Гняв
божий“, „Монах Иларион“, „Спасителната искра“, „Чудотворната икона“ и мн. др.). Съзаклятникът често е мъж в расо – Матей Преображенски от „Верният път“, поп Харитон от едноименната творба, а християнското обиталище е свято, защото е крепост не само на религията, но и на народността.
Християнското като мяра за човечност
Много от нравствените послания у Змей Горянин не експлицират християнската си същност, но недвусмислено оценностяват
човешки качества, които стоят високо в християнската аксиология.
Без да се насочва към дълбинни смислови пластове на Новия Завет,
в ред свои произведения писателят създава образи на любовта и
добротворството, на благодарността и покаянието, на чистотата, милостта и отзивчивостта.
Нека почнем от това, че три различни произведения на Змей
Горянин имат едно и също заглавие – „Човещина“. Тази повторяемост е знак на устойчивия стремеж младият читател постоянно да
среща образи на хуманността. Важно е да се подчертае, че две от
разказаните истории се отнасят до човещина спрямо хора с различна религия и етнос, при това от лагера на историческия враг. Единият от разказите, публикуван в сп. „Детска радост“, представя как в
ситуацията на обикновения делник Стефан Караджа и Хаджи Димитър проявяват благородство към двама турци. В другия разказ със
същото заглавие, отпечатан в сп. „Детски живот“, герой на хуманността е турски паша, „пропуснал“ да забележи оръжието, скрито в
хриситянския храм – в отговор на добрина, сторена преди години от
бащата на свещеника. Третият текст с наслов „Човещина“ излиза в
сп. „Християнче“ и също възпитава в обич към „врага“, извеждайки в
поанта максимата, че бог събира хората в нещастието, за да се спогодят и да научат, „че човек без човека не може“.
В историите си с главен „герой“ Доброто Змей Горянин често
използва жанровата форма на приказката – нейната засилена фик93
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ционалност се оказва подходяща за задължителното надмогване
на злото. В „Слънчеви сълзи“ обичта и вълшебното изцеление корелират; в „Отровната гъба“ момичето с отзивчиво сърце се преражда в красива бяла гъба, а злата мома се превръща в мухоморка; в
„Черноглед, царски зет“ нравственото и достойното преобразяват
себичната царска дъщеря в скромен, благ и милостив човек. „Всеки
е длъжен да прави добрини“ – казва приказката, стоейки в следите на някогашното открито литературно поучение; „Бог помага на
добрите хора“, допълва „Веселият Врабчо“. При все че подобни послания звучат като опит за пряко въздействие върху нравственото
формиране на детето, Змей Горянин остава принципно чужд на
идеята за превръщане на литературата в педагогически катехизис.
Подобно на Ангел Каралийчев, Ран Босилек, Константин Константинов, Георги Райчев и др., Змей Горянин създава проза, която стои
отвъд оголения дидактизъм, търси близост с детската чувствителност и мисловен свят, насочва се към по-интимните, съкровените
полета на младата душа и изразява нравствени идеи по деликатен,
ненатраплив начин.
В „Черноглед“ и в много други приказки Змей Горянин черпи
от фолклора, а архетипът, който прозира в литературната канава,
е преди всичко този на народната приказка, като познати образи
и идеи се трансформират в сюжети с християнски мотив. Взаимопроникването на фолклорно и християнско безспорно е една от
същностните особености на концепцията на Змей Горянин за литературната приказка. В една от тях – „Бог забавя, ала не забравя“,
писателят преработва фолклорно-митологичния сюжет за светиите, които ходят по земята и закрилят правдата, като ролята на божия служител – носител на чудодейна сила, изпълнява цар Борис
ІІІ – една пряко изразена патерналистична идея, обвързана с библейското като знак за благослов. Добрият цар е като помощника
от народните приказки, без когото злото не може да се надмогне.
Фабулата се движи свободно-игрово в полетата на историята, актуалната обществена действителност и приказно-вълшебното, а сюжетът впряга специфичния си художествен ресурс за подсилване
на занимателното, интригуващото и невероятното.
Приказката „Топлийката със синята главичка“ разгъва множество сюжетни перипетии, без да забрави, че завръзка е злонамерената постъпка на едно малко момче. В края си забавната история се връща към проблема, който я е задвижил, и намира решение
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на началното провинение: ангелче пристига при момчето насън,
укорява го за лошите му постъпки и предизвиква очакваното нравствено преображение. Приказката е публикувана в редактираното
от Дора Габе списание „Прозорче“ и се превръща в опора на ценностния му избор да разкрива пред младия читател селения на благородното и възвишеното.
Сред множеството приказки с християнско нравствено послание има една, която повежда по-суверенен диалог със Светото писание, ако използваме израз на Иван Радев11 – „Милостивото момче“
поставя под въпрос безусловното вършене на добрини. На кого и
кога да помагаме, пита приказката, и препоръчва доброто сърце и
разумът да действат съгласувано. Това е различна и по-сложна нравствена идея, която едно специално изследване би показало дали не
се появява за първи път именно у Змей Горянин.
Произведения с експлицирана библейско-християнска
образност
За много произведения на Змей Горянин християнското е тематичен център и идейно средоточие, а препратките към Светото
писание са явни. Жанровото многообразие тук е забележително –
разкази, легенди, стихотворения и дори гатанки.
Част от разказите на Змей Горянин с християнски генотип
следват т.нар. „принцип на съхранението“ – налице са видими
междутекстови връзки с Библията, чиито образи, идеи и послания
се интерпретират от позициите на експресивните конкретизации,
емоционалното детайлизиране, оригиналното пресъздаване на чудото. „Сълзата на Иисуса“ представя евангелския разказ за Йоан
Кръстител с акцент върху взаимното разпознаване на месията и на
пророка, върху взаимната любов, която е и смисълът на общото им
дело. „Симеон Богоприемецът“ също разчита на преки библейски
реминисценции. С тяхното литературно пресътворяване и оживяване Змей Горянин дава на детето познание за Новия Завет, но и
извиква емоционално-мисловна съпричастност към християнските
етически ценности.
Ако част от сюжетите на Змей Горянин, макар и създадени с
11 Радев, Иван. Библейският текст – насоки и равнища на естетическа
адаптивност в българската литература. В: Библия. Фолклор. Литература. В.
Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1996, 79.
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художествена пластика и артистизъм, следват своя библейски първообраз сравнително строго, то разказите, които разчитат на „светски“ сюжет (например „Мързеливата Милка“), се вписват по-плътно
в кръгозора на детето, правят художествения език още по-изразителен и разбираем. Те онагледяват движението между делнично-битовото и празнично-църковното, съотнасят профанните житейските
форми със сакрално-извисеното и в последна сметка задават висока мяра на човешкото, изпълнено с нравствени дилеми.
Змей Горянин работи и в жанра на легендата, която наред
с приказката е може би най-увлекателното повествование за деца
– с чудновати измислици, със смели съчетания между реалистично и фантастично, разпалващи детското въображение. „Смиреният“ разказва как монаси укротяват Искъра чрез вестта за близкия
рай-манастир, където божа майка приспива млада бога. Авторовият
замисъл в този случай разчита на аналогията, която детето ще направи между изобразената и реалната действителност, позната от
собствения опит – възпитателски план, който се очертава с финес,
съответстващ на кротостта като християнска ценност.
Жанрът, чрез който Змей Горянин най-последователно и убедително изразява концепцията си за просветляващата любов, е стихотворението.
Периодът, в който Змей Горянин активно публикува стихотворения с християнска проблематика, е 1946 – 1947 г. Маршът „Християнче“, отпечатан в едноименното списание, е по текст и музика на
Змей Горянин и е написан в затвора през 1945 г12. Лирическият говорител е дете, но макар изказът да е в 1 л. ед. ч. („Аз съм християнче“),
звученето и светогледът не са детски: тук по-скоро срещаме сериозна улегналост и интонации като на възрастен човек. Впрочем между
християнската поезия на Змей Горянин за деца и за възрастни има
множество допирни точки: доминация на успокоения, на просветления лиризъм, одическа тържественост при възхвалата на бог, христоцентирчност, вяра в спасението и в тържеството на доброто: „двете“ поезии си кореспондират и обменят образи, идеи, емоционално
съдържание. Това обаче не означава, че гласът на възрастния в детската поезия се стреми към възпитателска императивност. Напротив, възпитателският план е дискретен, той е освободен от строгия
инструктивен тон на ранните ни детски стихове с християнска про12 По този въпрос вж. Кузов, Р. Маршът „Християнче“ по текст и музика на Змей Горянин. В: Змей Горянин – непознатият.
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блематика, като тези на Васил Попович например. У Змей Горянин
акцентът е не върху възпитателната норма, а върху идеята за божата закрила над децата („Той за тях се грижи, пази ги и бди“). Не на
педагогическата взискателност, а на сърдечността и усещането за
заслоненост залага поетът. Сътвореният от него художествен свят
е топъл и приласкаващ като лоно, целият искрù, сипе щедрост и дарява живот в образите на светлина, вода и зърно. Зад изобилието и
хармонията стои бог, извикващ чувства на възхвала и благодарност:
Благословен да бъде Бог, че щедро
изсипа благодат из висината ведра!
(„Пролет“)
Мотивът за природата-бог преминава от стихотворение в
стихотворение („Гатанка“, „Молитва“, „Ноември“, „Чудните цветя“),
намирайки израз в одически напеви, които внушават идеята за дълбок промисъл и пълноценност на божието творение. Както знаем, в
детската ни поезия са широко популярни природно-сезонните стихове, натоварени с познание. В коментираните стихотворения на
Змей Горянин образът на природата е освободен от познавателни
аспекти, в него важна е идеята, че създател на великата красота и
целесъобразност е бог, а лирическите чувства на възхита са насочени колкото към природното творение, толкова и към твореца.
Бог е величествен, но величието му не потиска: той е сила
и любов. Това е хуманистична художествена концепция, която, без
да търси битовото ритуализиране на християнската идея, каквото
срещаме у Вазов, излъчва човечност и топлина. Разбира се, могъществото на бог и неговото присъствие „всеки ден“ и „всъде“, неговото тотално знание „кой какво е сторил“ („Гатанка“) дисциплинират, без обаче да будят страх. Змей Горянин предпочита да пише
не за съдната строгост на бог, а за неговата милост („Със благост
греховете ни прощава“, се казва в „Гатанка“). Ликът на бог се обрисува щрих след щрих, сякаш нанасян от четка, която се движи плавно и с вдъхновение. От завършения образ струят любов и грижа.
Художествен корелат на този образ е образът на Христовия кръст,
наречен в стихотворението „В старата черква“ „спасителен“, с което
Змей Горянин още веднъж акцентира внушението, че християнството и хуманността са синоними.
Именно доброто и милостта стоят в центъра на поетическия
свят – а не страхът от наказание или от непознатостта на отвъд97
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ното. Освен бог християнската персонажна система съдържа още
един образ на мекота и топло сияние – на ангела. Божият пратеник е
като лъх на любов, който детето читател/слушател трябва да усети,
за да се зарази с любов. Всъщност това е може би основният замисъл на „християнските“ стихове на Змей Горянин – да се покаже
светът като място на спокоен уют, обич и доброта. Във „В старата
черква“ безшумни ангелски криле отнасят надалеч лирическия Аз
на детето, за да усети то по-осезаемо присъствието на любящия и
грижовен бог. Ангелът пее и светът става още по-омаен.
Всъщност чистите звуци на ангелската песен, които се разнасят в пространството на благословената тишина, са част от красотата на божественото творение. Ангелска песен оглася умиротворения божи свят („В старата черква“). Тихи, сладки и приспивни са
напевите на есента, вятърът шепти („Ноември“), „чудна“ е и песента
на пролетта („Пролет“). И човекът пее – в съзвучие с природата, –
за да прослави бог за „залъка насъщен“ („Молитва“). Песента има
смисъла на боговдъхновеност и сърдечна чистота. Тя е божа благодат, знак на извисената духовност. Вслушването в ангелските звуци
символизира благоговейната устременост на душата. Нежността
намира израз в звънки, леки и ритмични стихове, които по поетическа виртуозност и ефирност на емоционалното съдържание се родеят може би само с лириката на Асен Разцветников.
Другата ключова метафора в „християнските“ поетически
творби на Змей Горянин е светлината, заедно с нейните еквиваленти слънцето, лъчите, утрото, зората. Ако общото значение на тези
символни образи е вярата в доброто и надеждата за сгряваща любов, то конкретните им въплъщения нюансират преживяванията на
християнската душа. В „Пролет“ слънцето, заедно с хляба и водата,
е част от божата благодат, във „В старата черква“ сиянието и лъчите
са поетически проекции на божата любов; блестящите свещи във
„Великден“ са знак на възкресението. В архетипния символ „светлина“, изразяващ идеята за подредения свят, Змей Горянин влага
и нов смисъл – за подредената душа. Струва ни се, че тъкмо тук е
и сърцевината на неговото послание към детето: светът „отвън“ и
душата „вътре в нас“ са сътворени с мисъл и любов, а съхраняването
им зависи от живота ни в доброто.
Не е излишно да повторим: поетическите послания на Змей
Горянин са освободени от всякакво дидактично наставничество. В
стихотворните си текстове Змей Горянин е преди всичко художник
– той съзерцава света и му се любува, възхищава се от твореца му
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и благодари за щедрата благодат. Разбира се, тези стихотворения
също имат възпитателен потенциал, но той достига до читателя не
чрез напътствия, а като отзвук от лирическо съдържание, наситено
с благост и нежност. Може би най-добрият пример за отстоянието
на лирика Змей Горянин от художествения патернализъм и за приближаването му към детската душа е стихотворението „Чудните
цветя“. Нежност, вълшебна приказност и християнска топлота тук
се сливат в образа на красотата, мимолетна като детски сън:
			
Кой е нарисувал по стъклата
тез цветя от бисер и елмаз?
Малките джуджета от гората,
или пък самия дядо Мраз?
Или Бог нощес, като сме спали,
е изпратил ангелче добро, –
много бисер и елмаз му дал и
малка нежна четка от сребро? ...
Красноречив знак за търсене на близост с детето са стихотворенията гатанки. Има нещо смело, дори експериментаторско в
решението на Змей Горянин да срещне в поетически текст сериозното, с което асоциираме библейско-християнската проблематика,
със закачливо-игровото от жанра на гатанката. Малко е да кажем,
че лирическият експеримент на Змей Горянин е сполучлив – налице е още едно основание, освен даденото от Асен Разцветников, да
твърдим, че литературната гатанка може да бъде пълноценна поезия. Бог, за когото всъщност пита стихотворението с наслов „Гатанка“, е обрисуван като всемогъщ и благ – такъв, какъвто го носи в
сърцето си вярващият християнин и какъвто Змей Горянин иска да
го завещае на детето.
В детското творчество на Змей Горянин има един устойчив
символ – на цъфтежа и раззеленяването. Сред младата зеленина сякаш се очертава силуетът на дете – незримият обект на любовта на
едно голямо литературно дарование. В перспективата на известната
литературоведска теза, че текстът създава своя читател, можем да
твърдим, че текстът Змей Горянин вдъхва на невръстния читател любов и вяра в доброто, че му представя хуманността като налична и животворна, като безусловно необходима за съществуването въобще.
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Биляна Курташева

ЗАЛОГЪТ НА МЕЖДИНАТА:
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ И ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТТА1

Отнасянето на Никола Георгиев към интертекстуалността се
случва на поне две равнища. От една страна, имаме неговите успоредни прочити на различни литературни текстове, т.е. конструираните и разгърнати от него интертекстове, от друга, са неговите метарефлексии върху интертекстуалността като понятие/метод/практика.
Двете равнища обаче са неизменно обвързани. Всеки опит на Никола Георгиев в това – а и в други анализационни полета – показва, че
конкретният прочит няма смисъл без „разсъждение върху метода“ и
обратното. И че самият метод трябва да бъде непрекъснато изпитван, извеждан до собствените му граници – сигнал за това са емблематичните оксиморонни заглавия като „Мълчаливите диалози в
литературата“ (1987)2, „Пропасти и мостове на междутекстовостта“
(1999) или „Заекващият диалог“ (1999).
Ако тръгнем да реконструираме Никола-Георгиевия път
към, във, а в негов стил би трябвало да добавим и напреки на интертекстуалността, първо ще се препънем о самото понятие. Той
1 Текстът е включен в сборника „Надмощие и приспособяване.
Сборник доклади от Международната научна конференция на Факултета
по славянски филологии. Том 1. Литературоведски четения в чест на
80-годишнината на професор Никола Георгиев“. Съставители Надежда
Александрова, Диана Атанасова, Мария Калинова, Румяна Л. Станчева,
София: Факултет по славянски филологии, 2018, 85-90. В един по-ранен
вариант текстът е четен на конференцията на ФСФ, предшестваща
сборника. Благодаря на организаторките за поканата да участвам в
специалния панел, посветен на проф. Никола Георгиев, 24-25 април 2017 г.,
СУ „Св. Климент Охридски“.
2 Навсякъде, където е възможно, ще се посочва и годината на първа
публикация на съответния текст.
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го ползва усъмнено, реконструктивно-деконструктивно и доразвиващо. Ореолът на Бахтиновия диалог и френската семиотика,
проблясващ зад терминологичната инвенция на Юлия Кръстева,
е повод не за прехласване, а за отваряне на големия въпрос за
пътищата на превод/пренос в полето на литературознанието. И на
по-частния къде стои България на тази карта, и конкретно – какво
става с intertextualité на български.
В своите работи Георгиев последователно ползва наполовина
побългареното „междутекстовост“, както сам не без ирония казва3,
– там, където мнозина колеги предпочитат да „превеждат“ на български само с „интертекстуaлност“.4 Или – бихме могли да добавим – да
употребяват без уговорки двете версии на понятието като синонимни, в това число слагам и себе си. Никола Георгиев обаче се нуждае от проблематизиране на безуговоръчното. Прави го кратко, но
остро поне на две места – в „Мълчаливите диалози в литературата“
(1987/1999) и в студията „Името на розата и на тютюна“ (1992). Не
става дума за някаква „съпротива срещу теорията“, срещу тази точно
теория – Георгиев без съмнение е един от най-ранните, находчиви
и заразителни интертекстуалисти в българската литературоведска
общност. Не е точно и съпротива срещу самото понятие, защото той
намира за уместен опита на Юлия Кръстева чрез intertextualité да
прецизира метафоричната разлатост на Бахтиновия „диалог“. Опит
уместен – да, успешно утвърден – да, но все пак квалифициран като
по-малко ефектното и порядъчно тромаво новообразувание5. Българският теоретик отказва да заглади ръбовете на този малко нещо
претенциозен, пофренчен неологизъм латинизъм.
Ясно е, че полупобългареният вариант „междутекстовост“ не е
чак толкова по-пъргав, нито по-малко новообразуван. Нито пък един
литературовед, особено български, може да си позволи да е кой знае
какъв пурист, при положение че повечето понятия в това поле са
вносни – осъзната болка на Никола Георгиев, която той коментира
многократно и в различни контексти.
3 Георгиев, Н. Мълчаливите диалози в литературата. Език и
литература, 1, 1987. По-късни публикации В: Георгиев, Н. Мнения и съмнения.
София: Литературен вестник, 1999. LiterNet, 2000 https://liternet.bg/publish/
ngeorgiev/m_s/malch.htm (прегледан на 29.06.2017).
4 Георгиев, Н. Името на розата и на тютюна („Бай Ганьо“ и „Тютюн“ –
междутекстов анализ), София: Издателство на БАН, 1992, 6.
5 Георгиев, Н. Мълчаливите диалози в литературата. LiterNet, 2000.
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Тогава защо му е важно интер- да стане между-, и то чрез осъзнат словесен жест, а не по подразбиране? Можем да поспекулираме
около това, че действително на български и изобщо в Източна Европа латинското интер- не е невинна представка. Преди 1989 г. то се
актуализира в думи като, да речем, Интернационал, по-късно Интервизия – доста далечни на диалога и литературознанието. Впрочем
в една от интертекстуалните си разработки Георгиев прави опит да
опитоми и разиграе това интер- и в резултат почти го извежда до
абсурд в неологизми от втора степен, като имплиинтертекстуалност
и експлиинтертекстуалност6. А и това се случва в текст, писан за чуждестранна публика и излязъл първо на полски през 1985 г. 7
Между, от своя страна, по-явно откроява „българската следа“
в концепта. Според Никола Георгиев българската литература предразполага, не, буквално плаче за майстора си да бъде прочетена с
междутекстова нагласа. Това е литература с тясно и сгъстено в себе
си текстово пространство, в което отделните творби отблизо общуват
помежду си – кога конфликтно, кога съдействено. (...) С една дума...
това е литература, която сама би могла да подтикне изследвачите си
да стигнат до идеята за междутекстовостта.8 Тоест Юлия Кръстева
формулира концепта на френски, в Париж, но все пак сигурно има
значение, че тя идва от тъкмо тази малка литература...
Освен това „между“ някак притегля, интимизира, стопля, като
заедно с това удържа идеята за граници. Но по-важното е, че „между“
може да бъде субстантивирано в „междина“. („Интер“ не позволява
подобен субстантив.) А междината, когато е съчетана с надредност
(друга ключова николагеоргиевска дума), може да бъде не утъпкан
синур, а обзорно било. Едно от най-въздействащите негови определения на интертекстуалността гласи:
Върху пресечните линии в междутекстовото и диалогичното
пространство на творбите любителят на интелектуални и литературни приключения може да се опита да гради нещо трето,
междинно и същевременно надредно, което прекрачва огра6 Георгиев, Н. Пропасти и мостове на междутекстовостта: Франц
Кафка, Ярослав Хашек, Алеко Константинов, Иван Вазов. Пловдив:
Пловдивско университетско издателство, 1999, 97.
7 Георгиев, Н. За един мълчалив диалог в българската литература.
В: Пропасти и мостове..., 89-126.
8 Георгиев, Н. Името на розата и на тютюна, 7.
102

Б. Курташева, Залогът на междината: Никола Георгиев...

ниченията, присъщи и на най-обхватните творби, и отива към
извънсловесното и неизразимото. Тази междутекстовост е
най-трудната и поне засега най-малко прилаганата, но нека все
пак я назовем: диалогично-конструктивна.9
Надредната междина се оказва пространство на пораждане
на нов смисъл, способно и да изведе на ръба на смисъла. И то не
само между две творби. В по-едър мащаб постигането ѝ е трудният единствен шанс на периферията да се пребори за центровете на
смисъла, единствената комай достойна позиция на литературоведа
от едно „малко литературознание“ (фразата е на Галин Тиханов10),
каквото е българското. Да го кажем пак: интертекстуалността може да придаде срединност дори на периферията (каквато сме), да я
превърне в междина.
Възможностите за успоредно четене на разни текстове не са
от вчера, но както отбелязва Никола Георгиев, за разлика от традиционната компаративистика междутекстовият подход не целеполага,
а равнополага11. Това позволява, от една страна, да се излезе от идеологически натрапените клиширани генеалогии и йерархии на канона от соцвремената, а от друга страна, тясното национално литературно пространство да се отваря разнопосочно навън.
Затова и – логично – 90-те години интензифицират тези похвати. Изобщо 90-те не са неутрален контекст, те се врязват, апострофират самия поток на анализа, както става в успоредния прочит на
Кафка и Хашек: „Сега вече можем да застанем в междутекстовото
пространстово на двата романа и да започнем. Не, не можем да започнем. Щяхме да можем, ако пишех тази статия в далечното минало, а не в средата на 90-те години на ХХ век“12.
90-те без съмнение са пронизани от интертекстуалност. Това
личи и от литературоведската траектория на Никола Георгиев. 1992ра изпъква като своеобразна първа интертекстуална година. Тогава излиза вече цитираният по-горе текст „Името на розата и на тютюна”, една от образцовите интертекстуалистки студии на Георгиев,
9 Пак там
10 Георгиев, Н. Женитбата на литературата със света. В: Пропасти и
мостове..., 141.
11 Георгиев, Н. Името на розата и на тютюна, 9
12 Георгиев, Н. Пропасти и мостове на междутекстовостта…, 26.
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отпечатана като отделна книжка. Оттогава е и книгата му „Цитиращият човек в художествената литература“, която, без специално да
подлага на дисекции интертекстуалистиката, по същество я практикува, доколкото цитатът е сред най-преките, видими форми на междутекстово отнасяне, пример за онова, което другаде той назовава
експлицитна интертекстуалност. Десетилетието знаково се затваря
от най-програмно интертекстуалната книга на Георгиев: „Пропасти и
мостове на междутекстовостта“ от 1999 г., която е своеобразна рекапитулация на собствените му занимания в това поле през годините.
На финала в нея са поместени два текста, които демонстрират едновременно възможностите и обреченостите на надредната
междина през два сюжета, развиващи се знаменателно в самото
начало и в самия край на ХХ век. Предпоследният текст в книгата,
„Между Марица, Нева и Сена“, е посветен на случая „Райна Търнева“
– открита от Никола Георгиев забравена българска литературоведка, защитила докторат върху Гогол в Лионския университет през
1901 г. – работа, исторически значима за френската русистика и
до днес и напълно неизвестна у нас. Последният текст, „Сватбата
на литературата със света“, е песимистично-ерудитски доклад на
международна конференция в Германия през 1993 г., посветена на
идеята за световна литература. Песимизмът всъщност идва рано –
от бързото осъзнаване, че падането на Стената не прави идеята за
световна литература по-малко утопична и че не само българското
литературознание е „малко“, а самото литературознание като дисциплина в световен план все повече се „смалява“. Голямото отваряне към света след 1989 г. се е оказало двойно минирано – от
една страна, защото периферията все пак си остава периферия, а
от друга, защото самото поле на литературознанието безмилостно
се свива под натиска на по-пазарни дисциплини.
Изобщо Георгиев е последният литературовед, който би приел
диалога безрезервно утопично, не отминава с мълчание и превръщането на Бахтин в литературоведски пенкилер. Пак от 1999 г. е и
текстът „Заекващият диалог“, в който Георгиев се осмелява да се усъмни в диалогичността на Бахтин, да го прочете against the grain през
проблематичното му (не)съотнасяне със съвременника му Бубер,
другия възможен баща на диалога в новата европейската традиция13.
13 Георгиев, Н. Заекващият диалог. Литературна мисъл, 2, 1999.
LiterNet, 2001 https://liternet.bg/publish/ngeorgiev/statii/zaekvashtiat.htm
(прегледан на 29.06.2017).
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На не едно място Никола Георгиев е демонстрирал, че е виртуоз на нещо, което можем да наречем интерперсонажен прочит – междутекстов прочит, управляван в най-висока степен от съпоставката
между двама герои, или сдвоени образи – Йозеф Швейк и Йозеф К.,
Швейк и Бай Ганьо и т.н. Но в „Заекващият диалог“ това умение е повдигнато на степен, защото имаме не литературни, а концептуални, теоретически персонажи, каквито се явяват Бахтин и Бубер. С други думи,
металитературознание в действие, усложнено допълнително от трети
елемент – ролята на Цветан Тодоров в „износа“ на Бахтин на Запад.
Но да се върнем към собствената си черга. Казахме, не е случайно, че тъкмо в свои междутекстови анализи Никола Георгиев (си)
задава фундаментални въпроси за статута и конвертируемостта на
българското литературознание. Те са проиграни особено остро и въздействащо в студията „Името на розата и на тютюна“ – още през 1992
г. Сравнявайки „Бай Ганьо“ и „Тютюн“ на основата на общата им тема
„ние и света“, той заявява: ...прилагането на междутекстовия подход
ни задължава да се вгледаме в следващото, по-високото равнище –
отношението ние и света, но вече в полето на литературознанието.14
Да забележим, че стигнем ли до този знаменателен въпрос,
непременно се намесва Бай Ганьо. Наблюдението на Никола Георгиев, че „Бай Ганьо“ е най-активният български хипотекст (по Женет),
абсолютно се потвърждава и от собствените му междутекстови конструкти. Изправени сме пред цяла интертекстуална Байганьовиада:
Бай Ганьо и Швейк, „Бай Ганьо“ и „Нова земя“, най-сетне „Бай Ганьо“
и „Тютюн“. Така да се каже, тъкмо с помощта на Бай Ганьо изникват концептите за мълчаливия диалог в литературата, за дълбинна
и повърхнинна интертекстуалност и т.н. Срещата на Йозеф Швейк
и Ганьо Балкански пък генерира такива мощни интерперсонажни
енергии, че жанрово прелива от метатекст във фикция – чудесната
финална импровизация за срещата на двамата герои на улица „Боище“15. Знаков (пост)теоретически жест – в текст, чийто ранен вариант е още от 1973 г., във време отпреди професорите да почнат да
пишат романи.16 Но това е друга тема.
14 Георгиев, Н. Името на розата и на тютюна, 5.
15 Георгиев, Н. Пропасти и мостове на междутекстовостта…, 87-88.
16 Сцената е и своеобразен реверанс към текста на Карел Косик, който
събира-разминава на Карловия мост Швейк и Йозеф К. в доклад, четен на
знаменитата конференция върху Кафка в Либлице, Чехословакия, през
1963г. Вж. Георгиев, Н. Пропасти и мостове на междутекстовостта…, 23.
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Отклонението в горния параграф ни беше нужно, за да забележим, че „Името на розата и на тютюна“ е един от малкото текстове, в
които става дума за „Бай Ганьо“ без самият Бай Ганьо да играе основна роля. Нещо повече, той остава на заден план (след едно важно, но
кратко съпоставяне с Борис Морев). Защото в тази студия водещи
са не героите, а техните стоки – съответно розата и тютюна – в разнообразните им символно-икономически употреби. Междутекстовият анализ е в много висока степен и междуконтекстов, социоисторически и политикономически прочит. Той представлява, от една
страна, инатливо връщане към Маркс във времената на рязкото му
загърбване, от друга – прочит, пророчески занимаващ се с пазара
в зората на новите пазарни времена (годината, да не забравяме, е
1992-ра). И е лишен от всякакви илюзии за бъдещето. Впрочем в заглавието на студията е вградена сянката на Умберто Еко, който ни
най-малко не е мислен като положителен герой с неговата пазарна
надредност – Никола Георгиев е един от първите му критици у нас.
Студията се занимава всъщност с това възможен ли е и как
експортен образ на България и българското и дали нашите символи
не си остават семпли суровини. Затова „Името на розата и на тютюна“
може да бъде прочетена като една (мета)алегория: дали самото българско литературознание не се оказва в ролята на Бай Ганьо – явяващо се със съмнителни мускали в пояса си на „пазаря на световната
[литературоведска] суета“, ако перифразираме Пенчо Славейков...
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Пламен Дойнов

СЛУЧАЯТ „ЛЮТИ ЧУШКИ“.
ПОРАСТВАНЕТО НА „МАЛКАТА ПРАВДА“ (1968)

В края на годината на Пражката пролет, малко след нейното
осланяване, в София избухва може би най-скандалният и шумен случай с книга, който българската литература познава. „Люти чушки“ –
„народни епиграми“ от Радой Ралин с илюстрации от Борис Димовски, излиза с марката на издателство „Български художник“ през
октомври 1968 г. и само за няколко дни предизвиква едновременно
висока и дълбока вълна, преминала по всички равнища на публичност в Народната република. Високата вълна засяга видимите процеси – изземване на тиражи, спиране на влезли в производство книги, уволнения, партийни наказания, съвещания, събрания, решения
на Секретариата на ЦК на БКП, публицистични текстове в пресата
и т.н. Дълбоката вълна размества пластовете под повърхността на
обществото – слухове за художествено-идеологическо покушение
върху самия министър-председател и първи секретар на ЦК на БКП,
лични писма, разменени между него и засегнатите автори, тайно
разпространение на копия и преписи от книгата, стотици и хиляди
изказвания и жестове във всекидневието, реагиращи на случващото
се, почти всенароден прилив на солидарност с уволнения сатирик
Радой Ралин, укрепване на вече оформящия се мит за него като другомислещ писател, морален авторитет и народен любимец.
Не толкова качествата на конкретните текстове в „Люти чушки“, колкото онова, което се случва с тях и с книгата през 1968-ма
превръщат изданието в първия художествен документ на антиживковизма. Книгата придобива статут на нещо като опасен политически позив и тъкмо затова е изведена и от литературата, и
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– по-късно – от сферата на литературната история. Интересът към
нея остава по-скоро политико-исторически, социологически или
най-много културно-исторически.
Мнозина мемоаристи, изследователи и публицисти са описвали перипетиите около „Люти чушки“ и техните автори. Книги, есета
и студии на Георги Марков1 и Атанас Славов2, на Владимир Мигев3 и
Вихрен Чернокожев4, на роднините на Р. Ралин, разполагащи с личния му архив – Таня и Стефан Стоянови5, изграждат солиден информационен и интерпретативен контекст. В най-голяма широта случаят
е разгледан от Наталия Христова в поредица от публикации, основани не само върху архивни документи, но и на специални разговори с
Радой Ралин6. Като че ли случаят е изчерпан.
Време е обаче да бъдат сторени поне още две неща – да бъде
прочетена аналитично литературноисторически „Люти чушки“ и да
бъде очертано влиянието на този случай в литературното поле на
НРБ след края на 60-те години. Това изисква търсене на отговори на
поредица от въпроси:
Как звучи и какво казва езоповският език в 1968-ма и какво
става с него преди и след това? Как тъкмо тогава в доктрината на социалистическия реализъм принципът на партийността бива сведен
до принцип на вождизма, откривайки път към един нов култ към личността – този път на Тодор Живков? С какво случаят „Люти чушки”
допринася за поредното дисциплиниране на литературното поле?
И в хоризонта на следващото десетилетие – как наложената върху
1 Марков, Георги. Задочни репортажи за България, С., 1990, 437–438.
2 Славов, Атанас. Българска литература на размразяването, С.,
1994, 206.
3 Мигев, Владимир. Българските писатели и политическият живот в
България. 1944–1970 г., С., 2001, 249–253.
4 Чернокожев, Вихрен. 1968-ма: Книги на кладата. В: 1968, С., 2009,
149–155.
5
Стоянова, Таня. Стоянов, Стефан. Радой: Смутителят на реда и
тоягата на властта, С., 2013, 107–130. През 2014 г. държавна агенция
„Архиви“ откупува личния архив на Радой Ралин от наследниците му.
6
Христова, Наталия. Българският скандал „Солженицин”. 1970–
1974, С., 2000, 24–26; Христова, Наталия. Специфика на българското „дисидентство“. Власт и интелигенция 1956–1989 г., Пловдив, 2005, 293–311;
Христова, Наталия. Тодор Живков – държавник от времето на Радой Ралин. Историята, 2, 2007, 28–30.
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литературата политическа теория за „малката“ и „голямата правда“
постепенно се трансформира и нагажда спрямо ходовете на сатирическите почерци? Защото, ако избързаме, не може да не признаем,
че през 1968 г. сатирично-пародийното писане изживява силен политически шок, но скоро след това – тъкмо през 70-те години – успява да постигне относителна стабилност на нормата: в сатиричната проза на Мирон Иванов, в кинодраматургията на Георги Мишев,
в пиесите на Станислав Стратиев, в лирическата сатира на Марко
Ганчев и Валери Петров. В перспектива това взаимно изпитване на
допустимостта на прекрачването на нормата на „малката правда” от
авторския почерк води до появата на високата сатира от „Ръкописи“
(1989) на Иван Кулеков7 – само няколко месеца преди окончателното рухване на системата на соцреализма.
Предисторията на всичко това обаче започва с Радой Ралин и
неговия избор на почерк и езиково поведение през 60-те години на
ХХ век.
Радой Ралин полива „малката правда“
Скоро след началото на творческия му път лирическото и сатирическото у Радой Ралин започват да се борят за надмощие. Макар в отделни години да надделява едното или другото, битката си
остава трайно незавършена. Все пак тъкмо упорството му в сатиричната поезия и проза го превръща в един от най-популярните автори
в епохата на НРБ. Нещо повече, откроява го като интелектуална опозиция на политическото статукво.
Това обаче не става веднага. След преврата от 9 септември
1944 г. Радой Ралин за кратко се вписва в новата власт по места –
три месеца в отдел „Агитация и пропаганда“ на Околийския комитет
на ОФ в Сливен. После заминава доброволец на фронта като военен
кореспондент. След войната биографично-творческата му траектория приблизително следва развитието на новите млади писатели,
членуващи и в БКП, и в СБП: редакторство (в сп. „Славяни“, 1945–
1946); на бригада в Югославия (1947); редакторство в „Литературен
фронт“ (1946–1949); пребиваване в Прага по линията на международния обмен на СБП (1949–1950); дебют с книга „Стихотворения“
7
Вж. повече за случая с книгата „Ръкописи” на Иван Кулеков в:
Дойнов, Пламен. Българският соцреализъм: 1956, 1968, 1989. Норма и криза в литературата на НРБ, С., 2011, 311–313.
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(1949); постъпване в редакцията на „Стършел“ през 1952 г.; участие
в световния фестивал на младежта в Букурещ (1953) и т.н. Сред
повратните важни епизоди по това време се откроява краткотрайният, но шумен успех сред публиката на Сатиричен театър „Стършел“
през 1953-та, който въпреки опитите на Ралин, е закрит принудително от ЦК на БКП след двадесетото представление8.
Стремежът към театрално, спектаклово представяне на сатирата остава траен у Радой Ралин. Впрочем именно сатирата все
повече се превръща в творческа и житейска кауза за него заради
по-големите ѝ възможности (спрямо лириката) да говори пряко на
хората, директно да среща поета с интересите на публиката му, да
предизвиква бърз читателски отклик и да възпроизвежда ефект на
взаимно говорене/събеседване между автор и „народ“. Без да изоставя писането на лирически стихотворения, от началото на 50-те години се забелязва все по-открояващото се преобразяване на Радой
Ралин в сатирик, на когото често му се налага да уточнява границите
между допустимо и недопустимо в сатирическата си практика9.
Сатиричният му дебют в книга е доста противоречив. Тъкмо
сборникът със стихове „Планина се срина“ (1954) разколебава пресилената теза, изкована с късна дата, че още след пребиваването
си в Прага през 1949–1950 г. Ралин „окончателно преминава към открит антикомунизъм“10. В „Планина се срина“ са включени стихотворения, създадени изцяло според доктрината на социалистическия
реализъм. Сатирическите им атаки са насочени към зони за критика,
маркирани като позволени и дори препоръчвани още от Георги Димитров – срещу фигури и сюжети от миналото (до септември 1944 г.);
срещу лентяйството и бюрократизма, срещу космополита-инженер,
следвал на Запад, под чиято „фигура наднича добре изпечен класов
враг“; срещу похотливи архимандрити; срещу лошото обслужване в
ресторантите и т.н. В последните пет дяла на книгата текстовете дори
влизат в матрицата на т.нар. „положителна сатира“, срещу която Ралин ще се обяви само няколко години по-късно. Сред закачливите
8 Вж. повече за това в: Христова, Наталия. Петдесет години „Стършел“
(Исторически етюд). В: Гнездото на стършелите, С., 1995, 54–56.
9 По това време сатирическата практика на Р. Ралин почти изцяло
съвпада с дилемите и изпитанията около редакционната политика на в.
„Стършел“, където той работи до 1961 г.
10 Стоянова, Таня. Стоянов, Стефан. Радой: Смутителят на реда..., 48.
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строфи за заслужената почивка на море на ударника и за стичащите
се към София от цялата страна гости на парада се промъкват стихове с истинска класово-партийна ненавист и с призиви за бдителност
– за бившия фабрикант, който днес хитро се прикрива („Времената
се менят“); за селянина, който най-после е влязъл в ТКЗС и вече не
слуша съветите на кулака („Планина се срина“); за бившия млад индустриалец, който гузно наблюдава парада по случай 9 септември
(„За парада и за гада“). Радой Ралин стига до свой своеобразен марш
на класовата омраза:
Раз-два-три! Равнявай се в парада,
но за гада винаги помни!
Раз-два-три! В републиката млада
не оставяй гада да вони!
[…]
Раз-два-три! Остатъци, задръжки
с пламък септемврийски изгори!
Запретни ръкавите си мъжки!
Бий по враговете! Раз-два-три!
Ето от каква мъртва точка предстои да се оттласне писането
на Радой Ралин. Отместването започва трудно със сборника „Строго
поверително“ (1956), съдържащ фейлетони и стихотворения, прилежно датирани с години, вероятно заради граничното време, в което
излиза книгата. Вече няма и следа от „положителна сатира“, а постепенно се разширява диапазонът на критиката – под прицел са поставени нечестните похвати за вдигане на цените, глупавото поставяне
на гриф „строго поверително“ върху дори безобидна информация,
практиката за назначаване на високи постове в София на хора, които после изтеглят в столицата на работа цялата си рода от провинцията и пр. Темата за „култа към личността“ е докосната със стихотворението „Смелият“, датирано 1956 и посветено на атмосферата
на ослушване и нерешителност, когато трябва да се изрече истината
за „култа“. Фейлетони като „Приказка за стълбата“ и „Вездесъщият“
също се доближават до темата за непреодолимите разстояния между овластените фактори и безвластните низини.
През същата 1956-а Радой Ралин пространно се изказва на събрание на писателския актив от 12 октомври. След като свидетелства
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за преките цензорски намеси на Елена Гаврилова11 от името на ЦК на
БКП в работата на „Литературен фронт“, той се обявява за разширяване на теоретико-методологическите граници на социалистическия
реализъм, обявявайки го не за „творчески метод“, а за „школа“, която
се изгражда от различни национални „форми“ (съветска, народнодемократична, китайска, югославска и пр.), привличайки към тях и школата на неореализма в Италия, която „също така върши една голяма
работа, като превъзпитава хората в делото на комунизма“12.
Така Р. Ралин се включва в непоследователните процеси за
реформиране на соцреализма през 1956-а, подобно на Емил Манов,
Михаил Величков, Борис Делчев и дори Людмил Стоянов13. Техните „ревизионистични“ предложения, изказвани по различни поводи,
представят българския вариант на справяне с кризата на соцреалистическото наследство и опитите да му се намери по-либерално
бъдеще в месеците след ХХ конгрес на КПСС и преди Унгарското
въстание. Сред тях Ралин се отличава наистина с това, че „импровизира, но улучва може би най-чувствителното място на соцреализма
по време на кризата от 56-а – все по-популярната идея за множествеността на методите, похватите, теченията, стиловете, т.е. плурализацията на формите с уговорката за единството на мирогледа и идеала“14. Той обаче продължава с още предложения, засягащи „партийността в литературата” и „принципите на партийното ръководство“:
Партийно ръководство наистина е необходимо, без него не
може да се създава революционна литература. Но да сме
наясно какво значи партийно ръководство. Аз не считам за
партийно ръководство тези примерни указания, които ще ни
ги дадат известни чиновници от Секретариата, от Централния
комитет, апаратчици, пък даже и по-отговорни другари, които
11 Елена Гаврилова е партизанка до септемвври 1944 г., а по-късно
става доверено лице на Вълко Червенков и сътрудник в отдел „Агитация
и пропаганда“ на ЦК на БКП, началник на създаденото по съветски модел
централно цензорско ведомство Главлит (Главно управление по въпросите
на литературата и издателствата, 1952–1956); по-късно е директор на БТА.
12 ЦДА, ф. 551, оп. 1, а.е. 83, л. 14–15.
13 Вж. повече за тези реформаторски предложения в главата Дискусионни напрежения: 1956/1957 в: Дойнов, Пламен. Българският соцреализъм: 1956, 1968, 1989…, 121–137.
14 Пак там, с. 129.
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поради това, че не кипят ежедневно с тези въпроси, не винаги
са специалисти. За мен партийното ръководство е този обобщен грамаден опит на всички компартии. Аз смятам, че писателят е нещо по-горе от обикновения граждани. […] той трябва
да има по-широк поглед, отколкото един работник по въпросите на изкуството в Централния комитет, той трябва да има
по-голям поглед. Затова той е писател!15
Тук вече е засегната не толкова доктрината, колкото системата на соцреализма. Радой Ралин участва в спонтанното писателско
негодувание срещу пряката и често произволна намеса на ЦК на БКП
в литературата, апелирайки за разширяване на периметъра на „творческата свобода“. Разбира се, словесните атаки срещу практиките на
най-висшестоящата цензура в НРБ не могат да успеят, но се превръщат в постоянна заплаха за литературната политика на режима.
Фигури като Ралин започват съобразително да се възползват
от възможностите за сатирическо изобразяване на негативните зони
на комунизма („култа към личността“, еснафството, консумизма, самоуправството, бюрократизма и пр.), постепенно разширявайки проблематиката и отмествайки границите на (не)позволената критика към
нови теми все по-високо в социално-политическите йерархии на държавата. Това му коства и санкции (партийни наказания, уволнения, съкращения, блокиране на негови публикации), които продължават да
променят писането му в годините на българското размразяване.
*
Тъкмо сложното надиграване с цензурата и усещането за постоянен натиск върху почерка окончателно моделират нагласата на
Радой Ралин за по-интензивно и по-цялостно изразяване чрез жанра
на епиграмата. Ето как се стига до появата на ключовата за неговия
езиков избор книга „Безопасни игли“ (1960). Тя дава нова перспектива за стратегиите на сатирическото писане в НРБ чрез жанрово-езиковия обрат, който представя. Още уводната епиграма полемизира с
отношението спрямо краткия сатиричен жанр:

15 ЦДА, ф. 551, оп. 1, а.е. 83, л. 16.
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Тарикатите – големите –
пишат рентабилни драми!
Ние – малките, серсемите –
безплатни епиграми…
Разбира се, не става дума само за високото хоноруване на
обемните текстове и за почти символичното заплащане на кратките. Епиграмата се оформя едновременно като жанров, но и като ценностен избор. Ралин разбира нейната подвижност, специфичната ѝ
социолитературна функционалност и ефективност. Епиграмата – сякаш заради това, че е малка и многобройна (кратка и мълниеносно
създавана в големи количества) – може лесно да се укрие поне за известно време от цензурата, да запълни ненадейно отворила се „дупка“ във вестника, да бъде предадена от уста на уста, докато овладее
съзнанието на публиката. Жанрът разчита на своята многозначност
и условност, на потенциалната си универсалност, макар най-често
текстът да е произлязъл от конкретен факт или наблюдение16. Това е
репликиращ жанр, който възниква като коментар на събитие, на процес или в отговор на друга реплика. Особено при Радой Ралин епиграмата се излива като литературна форма на нелитературно изказване
– помни своята вокативност, внезапна разговорност, издаваща, че е
реакция (отговор) на друго изказване. Тя зазвучава като фрагмент от
полемика на литературни и културни теми, засяга негативни явления
в социалистическата икономика и социалните практики (дефицит,
рушветчийство, връзкарство, ходатайство, шуробаджанащина и др.),
атакува морални и нравствени недостатъци. Ралин римува два или
четири стиха, извеждайки ги в сентенция, която е определена още от
Аристотел като „декларация на общото, а слушателите се радват, когато се придава общ смисъл на онова, което те предварително обявя-

16 Тази особеност забелязва своевременно още Емил Петров през
1961 г.: „Неговите [на Р. Ралин] епиграми са искрящи, звънки, пъргави.
И поетични. Поетичността им се състои в това, че те не се изчерпват в
оперативните си, тясноутилитарни задачи на текущия момент, а в повечето
случаи постигат едно по-богато и многозначно съдържание, домогват
се до създаване на човешки характери, на сатирични силуети, в които
липсата на подробно и разгърнато изписване се компенсира с изразително
изрязаните контури на образа“. В: Петров, Емил. Поезия в настъпление.
Литературна мисъл, 4, 1961, 15.
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ват за частен случай“17. Тази сентенциозност на епиграмата е обърната към желанието за обобщение, което живее сред масовата публика.
„Безопасни игли“ доста пресилено е изтъкната сред мотивите
за уволнение на Р. Ралин при чистката в „Стършел“ от 1961 г.18, макар официозната критика да е всъщност благосклонна към книгата
с алибито, че „острите стрели“ на епиграмите са насочени „към все
още съществуващите капиталистически остатъци в съзнанието на
някои хора“19. Но в докладната записка на отдел „Агитация и пропаганда“ на ЦК на БКП до Политбюро Ралин е посочен като „автор на
писания с ярко антипартиен и клеветнически характер“, „на редица
апокрифни епиграми и вицове, насочени срещу отговорни партийни
и държавни дейци“, а „Безопасни игли“ е обявена за „връх на литературните изстъпления“20. Симптоматично още тук се появява твърдението, че част от епиграмите на Ралин имат персонален прицел – фигури от високите етажи на партията и държавата, т.е. към склонността да обобщава се прибавят и случаите на опасна конкретизация.
*
В следващите няколко години Радой Ралин избягва да се афишира като епиграмист. Включва малко епиграми в отделни издания
с фейлетони като книжките от библиотека „Стършел“ – „Халосни патрони“ (1961), „Духът и второто шише“ (1967) и пр. Активно полемизира по въпросите на сатирата през 1962 г.21, лансирайки идеята за
сатира в перспектива, която „силно напомня един обърнат наопаки
соцреализъм – да бъдат осмивани пороците на хората и обществото
в развитие, т.е. не да бъде изобразявано все по-безпроблемното и
все по-светло бъдеще, а да бъдат прогнозирани вероятните предсто-

17 Аристотел. Реторика, С., 1993, 138.
18 Вж. Решение на Политбюро на ЦК на БКП за състоянието и работата в редакцията на вестник „Стършел“ – ЦДА, ф. 1 Б, оп. 6, а.е. 4404.
19 Вж. например рецензията: Григоров, Георги М. С оръжието на
сатирата. Народна култура, 51, 17.12.1960.
20 Цит. по: Христова, Наталия. Специфика на българското „дисидентство“…, 211.
21 Вж. разговора в редакцията на сп. „Септември“, проведен през
ноември 1962 г.: Проблеми на нашата сатира. Септември, 1, 1963, 27–55.
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ящи негативни явления и лоши човешки характеристики“22. По същото време – като автор на сценария заедно с Валери Петров – Ралин
е въвлечен в скандала около спектакъла „Импровизация” в Сатиричния театър23. Това прави неизбежни срещите му с Тодор Живков,
който в шумната си реч пред „дейци от културния фронт“ на 15 април
1963 г. преразказва свой разговор със сатирика:
Но ние знаем, че сатирата е нож с две остриета. Ние искаме тя
да бъде с едно острие, а не с две и с него да режем. […] Целият
въпрос е – на кого служи сатирата, срещу кого е насочено нейното острие. Аз имах една среща с др. Радой Ралин. Разговаряхме с него и след това му казах: „Слушай, всичко това е хубаво, аз съм напълно съгласен, но – от партийни позиции.“ Той
заяви: „Правилно, от партийни позиции.“ […] Сатирата може да
бъде и най-остра, но да бъде наша, да не руши, а да укрепва
това, което създаваме. […] В нашия разговор др. Радой Ралин
предложи да се свика съвещание по въпросите на сатирата.
Аз съм съгласен и желая да участвам в такава среща.24
Конкретният повод за тези думи е спектакълът „Импровизация“ (който Живков упорито нарича „Импровизации“), но зад тях
дебне тревогата на властта от зейналото нерегламентирано пространство в литературното и художественото поле, образувало се в
годините на размразяването. Сякаш усетили липсата на нова нормативизация след края на „култа към личността“, критическите енергии
на сатирата опасно се насочват към различни обекти и дори застрашават да засегнат – по думите на Живков – „тези, които стоят начело
в борбата на народа за социализъм и комунизъм“25, т.е. водачите на
БКП и НРБ. В речта си от 1963 г. първият секретар на БКП, подража22 Дойнов, Пламен. Литература, размразяване, разлом: 1962, С.,
2015, 82.
23 Вж. повече за случая със спектакъла „Импровизация“ (1962/1963)
в: Христова, Наталия. Специфика на българското „дисидентство“…, 229–
231, 236, както и в специалния дял: Импровизация. В: Гестус. Театрален
алманах. 2003, 105–132.
24 Живков, Тодор. Комунистическата идейност – висш принцип на нашата литература и изкуство. В: Живков, Тодор. Изкуството, науката и културата в служба на народа. Т. 2. С., 1965, 248–250.
25 Пак там, 251.
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вайки на Хрушчов, сам публично се заема да блокира опитите на отделни почерци за неконтролирано разширяване на зоната за критика
и интуитивно допуска, че е време за нова регламентация на нормата.
От своя страна, Радой Ралин все още се надява, че размразяването открива шансове за повече свобода в литературата и не
се е отказал от опитите си да убеди еднолично утвърдилия се тоталитарен вожд, че тази свобода може да бъде договорена, особено в
утопичния хоризонт на обещания за 1980 г. комунизъм. За тази цел
сатирикът по навик е готов да използва каналите на партийната субординация – форматите среща с Живков или национално съвещание се смятат за работещи. Затова и вождът, и сатирикът се обявяват за сатира „от партийни позиции“. Но членът на БКП Ралин вече
има свой различен речник, затова в диалозите си с Живков под партийни позиции от началото на 60-те години разбира не указанията
на ЦК на Комунистическата партия, а активна гражданска позиция,
конструирана спрямо ориентирите на комунистическия идеал – назад към миналото (към примера на загиналите комунисти до 1944
г.) и напред към бъдещето (в хоризонта на един утопичен, но и вече
прокламиран като политически проект „духовен“ комунизъм). Затова сатирикът през всички години на НРБ ще настоява, че с творчеството си винаги се стреми да служи на комунизма, възприемайки
го обаче като духовна формация, алтернативна на партийното статукво. Именно през такова векторно противопоставяне между минало и бъдеще се оказва, че настоящето, т.е. статуквото с ярките си
недостатъци, не издържа сравнението.
*
С книгата „Личен контакт“ (1965) Радой Ралин като че ли окончателно зачерква настоящето, по-точно – така заостря чертите му, че
предизвиква следпубликационната цензура да се намеси с изземване и унищожаване на почти целия тираж. Епиграмите този път са
едва седем или осем, но сатирични стихотворения като „Личен контакт“, „Аквариум“, „Ода на доносниците“ в обкръжението на простодушни и издевателстващи пародии рязко нарушават соцреалистическата норма на критическо разобличаване и осмиване. Към обичайните „недъзи на социалистическото общество“ и веселите хумористични лирически сцени се прибавят горещи теми табу като проблема
за доносниците и масовото подслушване в НРБ, за престараването и
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лицемерието на режима в „борбата за мир“ и дори за безличното камуфлажно функциониране на комунистическия парламент, сравнен
с аквариум. Прякото и поименно уязвяване на партийния секретар
и предстоящ председател на СБП Георги Джагаров в стихотворението „Поезия“ допълнително утежнява съдбата на книжното тяло.
Впрочем това е първият по-открояващ се случай с книга на Радой
Ралин26. Но той, както и случаят „Епиграмки в рамки“ от 1983 г.27 остават в сянката на ураганния казус около „Люти чушки“.
Още през 1966 г. ръкописът на Ралин „Епиграмки в рамки“
неуспешно се опитва да пробие в издателство „Български писател“.
Подложен е на внимателно редакторско-цензорско обсъждане на
12 май 1966 г.28 и след отстраняването на най-спорните епиграми
е издаден под заглавие „Моля, заповядайте“ (1966). Редакторският
съвет и особено изпълняващият длъжността директор на издателството Петър Караангов се справят с обичайната тактика на Р. Ралин за набавяне на аргументи срещу предпубликационната цензура
– твърдението на автора, че епиграмите са печатани преди това по
отделно в пресата, затова няма пречка да се появят и заедно в книга. Караангов възразява:
Когато 150 епиграми се обединят в една книга и излязат в определено време, има разлика от това, те да излязат по единично в пресата. При една книга нещата придобиват един друг
смисъл. Фактът, че всички тези епиграми са печатани, нас не
ни интересува. Ние нямаме такъв принцип – непременно да
бъдат печатани преди.29
Тактиката на Р. Ралин за заблуда и заобикаляне на цензорските изисквания, която по същото време той вече прилага и при подго26 Случаят „Личен контакт“ (1965) почти не е изследван и дори
описван до този момент. Вж. оскъдно свидетелство за него от редактора
на книгата: Цонев, Пламен. Съпротивата на духа. В: Ралин, Радой. Личен
контакт. Второ издание, С., 2004, 5–13.
27 Вж. мемоарно-документална версия за „Епиграмки в рамки“
(1983) от редактора на книгата: Машев, Красимир. Радой и Ралин (Дела
и документи във фокус). В: Света гора. Алманах за литература, наука и
изкуство, 2010/2011, 366–414.
28 Вж. протокола от обсъждането в: ЦДА, ф. 284, оп. 5, а.е. 15, л. 67–72.
29 Пак там, л. 72.
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товката на „Люти чушки“, от която печата в периодиката епиграми,
вече изглежда неефективна. Както за бдителните редактори, така и
за прозорливите читатели събраните в книга епиграми се превръщат
в цялостно композиран паноптикум на НРБ-света, в текстова реалност, шаржираща част от уродливите лица на комунистическата държава. И още нещо: за разлика от вестника, книгата рязко повишава
престижа и рецептивната ефективност на текста, защото е подходяща за препрочитане, за наизустяване и всекидневно цитиране.
*
В края на същата 1966 г. се случва и важна промяна, постулирана от директивния дискурс. Тодор Живков решава да прибегне до
по-ясна нормативизация в проблемните зони на литературата (особено в сатирата) и на 16 декември в словото си пред събранието на
СБП за първи път развива по-обстойно концепта за „малката” и „голямата правда”:
Едната правда – това е правдата, че у нас се строи ново общество, с нови движещи сили; че всеки изминат ден затвърдява
социалистическите ни завоевания, укрепва и усъвършенствува социалистическия обществен строй; че вървим напред към
комунизма. […] Ето тази е правдата, която нашата идеология
трябва да утвърждава в съзнанието на хората. […] великата
комунистическа правда. […] Има ли и друга правда в нашия
живот? Има, другари. Коя е тя? У нас се срещат и егоизъм, и
кражби, и възгордяване, и кариеризъм, и бюрократизъм. Има
и прояви на низък морал у едни или други хора. […] Какви ли
отрицателни явления няма у нас?! (Оживление.) Ако поискаме, надали можем да ги изброим всичките. (Весело оживление.) Правда ли е това? Да, правда е. Правда в подробностите,
които не определят облика и характера на общественото ни
развитие, но правда.30
Живков декларира, че се води борба „за ликвидиране на втората правда в нашия живот“, но предупреждава, че „някои кръгове“
не могат да се ориентират в нея и „изгубват перспективата“, и може
30 Живков, Тодор. За работата на Деветия конгрес на Българската комунистическа партия. В: Живков, Тодор. За литературата, С., 1981, 240–242.
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да се „изпадне в черногледство и нихилизъм, може да се и избие
в криворазбрано новаторство, в криворазбран либерализъм“31. По
протежение на цялото си слово той каталогизира достъпните за критическо изображение явления – егоизъм, бездушие, кражби, възгордяване, кариеризъм, бюрократизъм, ходатайство, еснафщина, дребнобуржоазно мислене, аполитичност, стремеж към по-охолен живот,
себеустройство, маркиращи зоната на „малката правда“. Разбира
се, всички те се подразбират от диктатора като отделни явления, а
не като трайни дефекти на системата, затова той няма как да даде
рецепта колко голяма може да бъде малката правда в един сатирически текст, т.е. до какво равнище по вертикала на тоталитарната
държава може да се проектира сатиричното изобличение или просто трябва да се насочи по хоризонтала на атрофиралото общество.
Тази „теория“ на Живков трябва да бъде четена заедно с друга, много по-конкретна нормативизация от 1959 г. Тогава в отговор
на запитване от „Стършел“ (където точно по това време работи Р.
Ралин) за „рамките на критика във вестника“, ЦК на БКП чрез завеждащия отдел „Пропаганда и агитация“ Лъчезар Аврамов излъчва
своеобразен нормативен документ, наречен „Бележки относно критиката, безидейния хумор и международните въпроси на страниците
на в. „Стършел“32. Тъкмо защото е предназначен само за вътрешно,
служебно ползване, този текст стига до конкретизация, която властта в НРБ иначе не проявява публично. В него директно се посочва,
че „могат да се подлагат на критика всички отговорни хора от различните предприятия, учреждения и ведомства, в това число и министри и членове на ЦК на Партията“, но след като за последните
две групи „фактите бъдат добре проверени, трябва да се съобщава в
Централния комитет“, където „отделите ще помагат за проверка на
фактите“33. Тоест за публична критика към министри и членове на ЦК
на БКП действа разрешителен режим, санкциониран от същия ЦК на
БКП. Така на практика продължително време в НРБ най-високата позиция в държавата, достъпна за критическо изобличение, остава позицията заместник-министър. Разбира се, без да бъдат изрично споменавани, членове на Политбюро, както и министър-председателят
и първи секретар на ЦК на БКП, са абсолютно неприкосновени като
31 Пак там, 248.
32 Документът от 1959 г. се намира в: ЦДА, ф. 1 Б, оп. 15, а.е. 734.
33 Пак там, л. 2.
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обекти на каквато и да било критика. Впрочем забранената зона в
документа е деперсонализирана по характерен начин:
Единственото нещо, което не може да се критикува в „Стършел“, както и в целия наш печат, това е партийната линия, партийната политика. […] тя трябва не да се критикува, а провежда. Печатът е призван да съдействува и помага на Централния
комитет за правилното провеждане на партийната политика.34
Специално място е отделено и за „критиката по международни въпроси“. Насърчава се негативното отношение („без да се употребяват ругатни и обиди“) към онези „деятели от капиталистическите страни“, които „стоят на позицията на студената война“, като се
обявява за вредно да се нападат други, които „приемат линията на
съвместното съществуване между двете системи“35.
Под сянката на тези доста ясни цензорски указания вирее
сатирата в НРБ между 60-те и 80-те години. Пред Радой Ралин все
по-често изниква предизвикателството за удържане на баланса
между „голямата“ и „малката правда“, между тенденцията към персонализиране (до равнище министър и член на ЦК) на критико-сатирическото послание и тягата към обобщение (до партийна и държавна политика), усещана в част от текстовете му. Най-болезнено това
предизвикателство пронизва политическите му епиграми. След средата на 60-те години Ралин е заставен да си отговаря ежедневно на
безответния въпрос: Как изобщо е възможна политическата епиграма в тоталитарната държава?
Един от горещите проблеми при обсъждането на ръкописа
„Епиграмки в рамки“ през 1966-а е тъкмо трудното уточняване на
границите между конкретизиращ и обобщителен ефект на епиграматическия текст. Напразно Ралин настоява, че се е старал да сложи
„неща, които да важат за всички и всякога“36. Обобщението, когато
се експонира като диагноза на системата, се тълкува като генерализиране на дефектите и по правило бива блокирано от цензурата.
Но от друга страна, цензурата е още по-бдителна, когато започне
да предполага, че епиграмата визира конкретен случай или – още
34 Пак там, л. 2.
35 Пак там, л. 8.
36 ЦДА, ф. 284, оп. 5, а.е. 15, л. 68.
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по-лошо – конкретна личност. Особен предохранителен трепет през
1966-а предизвиква „Културно събитие“:
В една изложба се отбиха,
понеже вън валеше дъжд
и вестниците съобщиха
за този факт нашир и длъж.
За Петър Караангов „в тази епиграма става въпрос за някои
наши държавници, тъй като за тяхното посещение вестниците съобщават“. С него се съгласява Леда Милева. Радой Ралин отвръща, че
епиграмата „е съвсем безобидна и съвсем няма такъв смисъл“, че е
„една приятелска шега“37. Подобни спорове зреят около още няколко
епиграми. Всъщност те събуждат страхове, познати в литературите,
които се създават в условията на диктатура. В тях първостепенно
значение придобива проблемът за представителната референциалност на сатирата – стремежът за отговор на въпроса кого и какво в
действителност визира творбата. Така в средата на 60-те години на
ХХ век за възприемането на сатирата в НРБ се оказва, че централен
остава проблемът за прототипа на епиграматическия текст.
С такива нерешени дилеми около значенията, които произвежда жанрът на епиграмата българската литература среща 1968 година,
когато ефектите на Пражката пролет правят особено чувствително
четенето, извършвано от субектите на тоталитарната власт в НРБ.
„Люти чушки“ отблизо
„Люти чушки” се появява в малък, джобен формат, с черна
първа корица и с цена, посочена на белия гръб – 0,34 лв. Липсва
редакторско каре, в което да бъде отбелязана датата на излизане от печат. Най-вероятно обаче тя е отпечатана около средата на
октомври 1968 г., не по-рано. За това говорят първите автографи,
които Радой Ралин дава. Знаем за два от тях – върху екземпляр
за Борис Делчев (от 22 октомври38) и за сина на сатирика – Стефан

37 Пак там, л. 67, л. 68.
38 Това е отбелязано в непубликувани страници от Дневника на Борис
Делчев. Запис от 23 октомври 1968 г. Позоваваме се на текста на Дневника,
подготвен за печат от Марияна Фъркова, която ни го предостави.
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(от 25 октомври39). Тиражът също не е посочен. Както става ясно
от различните заседания в разгара на скандала, той е внушителен
– 40 хиляди бройки, от които на практика в разпространителската
мрежа влизат 20 хиляди, а останалата половина така и не излиза от
печатницата, изгорени са на място40.
С тиража се преследва изпълнението на издателския план.
Разчита се на пазарен успех. Можем да пресметнем, че очакваната
чиста печалба при реализиране на целия тираж е около 10 хиляди
лева – нещо нечувано за малка книжка с епиграми.
Иначе до издаването на „Люти чушки“ се стига сравнително бавно – за около четири години. Ръкописът започва престоя си
в издателство „Български художник“ от 1964 г., очаквайки да бъде
илюстриран. Самият профил на издателството предполага изискване за специална роля на илюстрациите, които Борис Димовски предава през 1966 г.41 После близо две години ръкописът преминава
през рутинни редакторски и административни процедури. В етапа на
предварителната редакторско-цензорска работа отпада епиграмата
„Скрита резерва“ („Не е Тодора за пред хора“) заради евентуалното
ѝ свързване именно с Тодор Живков42. Може би са свалени и други
текстове, за да се стигне до подписването на книгата за печат на 16
май 1968 г.43, а на 26 юни да се разреши от ДО „Българска книга“ публикуването ѝ в поискания от издателството огромен тираж44.
Както личи от движението на ръкописа във времето, създаването на книгата не е бързо и изненадващо точно през 1968-ма, а
някак постепенно, стъпаловидно, следващо етап след етап. Можем
да кажем, че „Люти чушки“ узрява като цялостен макротекст и кни39 Вж. автографа на Р. Ралин за сина му Стефан в: Стоянова, Таня.
Стоянов, Стефан. Радой: Смутителят на реда..., 107.
40 Вж. свидетелствата за това на директора на издателство „Български художник“: Ташев, Борис. Вместо предговор. В: Ралин, Радой. Люти
чушки. Второ издание, С., 1990, 18–19.
41 Вж. свидетелството за това на Б. Димовски в изложението му до
Градския комитет на БКП – София в: ДА – София, ф. 1, оп. 36, а.е. 18, л. 62.
42 Вж. сведение за това в: Стоянова, Таня. Стоянов, Стефан. Радой:
Смутителят на реда..., 107.
43 Вж. думите на Григор Орозки за това по време на обсъждането на
случая в ППО при СБХ в: ЦДА, ф. 358 Б, оп. 1, а.е. 71, л. 36.
44 Вж. сведението за това в доклада на завеждащия отдел „Пропаганда
и агитация“ на ЦК на БКП Давид Елазар в: ЦДА, ф. 1 Б, оп. 36, а.е. 299, л. 11.
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жен продукт в годините на българското размразяване, възползвайки се от натрупванията в процеса на колеблива либерализация на
режима до лятото на 1968 г.
Решението за издаването се взема около три месеца преди
21 август – датата на нахлуването на войските на Варшавския договор в Чехословакия, макар по-късно цензурата в лицето на Секретариата на ЦК на БКП настоятелно да твърди, че книгата „е пусната в
производство в края на м. юни, т.е. когато все повече се надигаше
контрареволюционната и ревизионистична вълна в Чехословакия“,
което характеризира „Люти чушки“ като „твърде нагла диверсия“45.
Конспиративното мислене на партийния апарат се опитва да вмени
зла умисъл и съгласуваност при подготовката и публикуването на
книгата, но фактите казват друго.
Радой Ралин твърди, че епиграми от книгата са били излъчвани по телевизията още през 1963 г. и печатани в пресата през 1964 и
1965 г., „без да предизвикат каквито и да било възражения или смущения“46. Наистина откриваме първи публикации на някои от епиграмите във вестник „Народна младеж” от 1964–1965 г., при това – под
общото заглавие „Люти чушки. Народни епиграми“47. Там скромно е
отбелязано: „Аранжирал: Радой Ралин“. В един от броевете е отпечатана и бъдещата скандална епиграма „Сит търбух – за наука глух“, но
под заглавие „Сит на гладен (за наука) не вярва…“ и разбира се, без
карикатура на Димовски48. Няма как тези малки осколки тогава да
засегнат когото и да било, още повече – тялото на властта. Но събрани, прецизирани, илюстрирани, композирани в книгата „Люти чушки“
през 1968-ма те просто се превръщат в различен жанров синтез –
продукт на многозначна остра сатира.
Тъкмо книжното тяло приковава вниманието. По страниците е представен особен хибриден синтетичен жанр – епиграма-карикатура. Такава словесно-визуална сатира е силно въздействаща, но и нещо повече – отделните текстове-изображения трудно
управляват значенията си. Епиграмата и карикатурата на всяка
страница следва да се четат като образуващи единен текст на
45 ЦДА, ф. 1 Б, оп. 36, а.е. 299, л. 10.
46 Вж. тези твърдения в писмото на Радой Ралин до Тодор Живков от
17 ноември 1968 г. в: ЦДА, ф. 1 Б, оп. 36, а.е. 299, л. 18.
47 Вж. Народна младеж, 268, 14.11.1964; 24, 30.01.1965; 256, 31.10.1965.
48 Вж. Народна младеж, 24, 30.01.1965.
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цялостна творба, която обаче винаги може да се окаже, че казва
нещо повече и по-неочаквано, отколкото текст и рисунка, взети
поотделно. Това се дължи на споделеното авторство от Ралин и
Димовски – двама съавтори, които умножават смислите, произтичащи от техните различни изкуства.
Дори в решението на Секретариата на ЦК на БКП по повод
книгата съвсем точно се визира жанровото и смисловото единство
на текст и рисунка:
В „Люти чушки“ антипартийната тенденция в някои от епиграмите на Р. Ралин е разкрита с помощта на рисунките на Б. Димовски. Когато текстът, поради безпомощност или нарочно
не изяснява авторовия замисъл, рисунката идва да довърши
работата и да разсее съмненията.49
Разбира се, цензурата тенденциозно засилва изясняващата
роля на карикатурата. Но по-скоро става дума за разклоняване и
обогатяване на значенията на текста чрез изображенията. Само
три примера.
Към римуваното двустишие „От люлката до гроба/ бял свят
не види роба“ е прибавено остро актуалното заглавие „Произход
на черногледството“, а карикатура показва как под палещо слънце
един човек с оковани крака и ръце копае земята с кирка. Така знаци
от сякаш различни историко-културни контексти се свързват в общо
асоциативно-смислово кълбо – вековната робска участ се сдобива
с име, произхождащо от формулата „обвинение в черногледство“,
използвана срещу инакомислещите писатели и артисти през 60-те
години на ХХ век и същевременно карикатурата препраща към ежедневието в каменните кариери на концентрационните лагери.
Същият модел е разработен в епиграмата под заглавие „Изучаване на живота“ („Когото са били,/ знае си боли ли…“) и с изображение – човек с бинтована глава чете книга. Характерната за 50те и 60-те години социално-възпитателна практика „изучаване на
живота“, прилагана най-вече за хора на изкуството, е оголена като
проява на рутинно насилие.
Троен възел е заплетен и около двустишието „Който дрънка,/
е за вънка“, над което е поставено заглавие „Кадрова политика“, а
49 ЦДА, ф. 1 Б, оп. 36, а.е. 299, л. 4.
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още по-нагоре в рисунката виждаме как една камбана, откъсната от
черковна кула, лети към земята.
Като цяло Ралин подбира заглавия, които пряко назовават
явления, тенденции, социални и езикови поведения от актуалната
политическа и социокултурна реалност на Народната република,
Димовски ги шаржира, придавайки им допълнителен смислов обем,
за да се получи завършеното послание. Двамата съавтори – поет и
художник – заедно конструират епиграмите-карикатури като малки
поанти, които обикновено приключват по-голям политически и социален сюжет.
Кратките текстове от „Люти чушки“ са части от по-обемни контексти, но тъкмо в книгата те престават да бъдат просто фрагменти от
тях, а се трансформират във финални обобщения. Тези своеобразни
скитащи поанти са част от по-мащабен разговор, но в „Люти чушки“
проявяват претенцията да го завършат, да кажат последната дума.
Успяват. Още повече, когато над тяхното създаване се различава
още един – невидим (колективен) трети автор – българският народ.
*
Още на корицата е отбелязана специфичната жанрова форма
на текстовете в книгата – „народни епиграми“. Дори неизкушеният
читател бързо би се сетил, че „Не го бива ни за слива“ или „Хитрата сврака с двата крака“, както и още десетки епиграми всъщност
пряко са заети от фолклора и представляват трансформирани и префункционализирани пословици и поговорки. С почти стопроцентова
сигурност можем да допуснем, че Радой Ралин използва преди всичко излязлата през 1954 г. под редакцията на Михаил Арнаудов книга
„Български притчи или пословици и характерни думи“, събрани от
Петко Р. Славейков, с отбелязано на корицата лаконично заглавие
„Български пословици“. Солидният том съдържа около 17 500 къси
текста, подредени по азбучен ред – богат архив на най-кратките жанрове в народното творчество (пословици, поговорки, клетви, благословии, пожелания, поздрави и пр.).
Около заемките и трансформациите между „Люти чушки“ и
„Български пословици“ с доста късна дата се подхваща темата за
„плагиатството“ на Радой Ралин. През 1997 г. Иван Енев си дава труда да преброи, че в книгата на Ралин „от общо 124 епиграми 69 са
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заимствани от сборника на дядо Петко“50. Така, уж в името на писателската етика, тръгва някакъв подмолен шум, който по същество
се стреми да заглуши четенето на „Люти чушки“ и да вкара книгата в
друг сюжет за друга употреба. За да разсеем шума, трябва просто да
осмислим как един фолклорен текст става авторски, в случая – как
старите пословици се превръщат в съвременни епиграми.
Наистина Радой Ралин използва част от събраните от Петко
Р. Славейков пословици и поговорки, но като ги епиграмизира, т.е.
сатирически ги прекодира и пренаписва, променяйки същностно
значенията им. Това е нещо повече от разпространеното и допустимо въвличане на фолклора в съвременни авторски произведения.
В „Люти чушки“ фолклорните текстове претърпяват съществена
жанрова и смислова трансформация, стават съвременни „народни
епиграми” едва след добавянето на заглавие и на илюстрация.
Когато над всеизвестната поговорка „Хитрата сврака с двата
крака“ се прибави заглавието „Басня“ и се нарисува добре облечен
мъж, стъпил върху две бюра, по които се виждат овални печати, значението става друго – може да бъде отнесено и към стремежа за
високи постове у мнозина овластени бюрократи, и към още по-големия проблем за липсата на разделение на властите в НРБ, което
директно застрашава „голямата правда“. Когато към „Дето брадва
заповядва, там народът се не радва“ се изпише също римувано заглавие „Както ще да се докладва“, а към него се изобрази унил лъв,
седнал върху тъпан, блясва различен смисъл – проблемът за насилието се изтегля от историята и остро се актуализира и българизира, експониран върху представата за празните бодри доклади в НРБ,
произнесени върху тъпана на пропагандата.
Подобни ефекти предизвикват още десетки епиграмизирани
популярни пословици и поговорки като „Голямо чудо над малко блюдо“ (заглавие „Икономически ефект“ и карикатура – оглозган скелет
на риба в чиния) или като „Не го бива ни за слива“ (заглавие „Номен50 Енев, Иван. Радой Ралин: Хитрата сврака с двата крака. Български
писател, 2, 1.04.1997. В статията си Енев реторично пита: „Става въпрос
за друго – възможно ли е човек и творец като Радой Ралин да се
идентифицира с народното творчество, тъй като никъде, повтарям, не е
споменал нито името на събирача на тези умотворения, нито заглавието на
самата книга? Разбрал ли е своя грях? Или… целта оправдава средствата,
т.е. в борбата срещу тоталитаризма може да се плагиатства, стига да се
получи зашеметяващ ефект!“
128

П. Дойнов, Случаят „Люти чушки“...

клатура“ и карикатура – паметник на магаре, изправено на задните
си крака, имитиращо кон). На този фон не е изненада, че най-скандалната епиграма „Сит търбух за наука глух“, която в сборника на
Славейков е отбелязана като светогорска пословица51, в книгата на
Ралин под заглавие „Глух, но послушен!“ заедно с нарисуваното прасе, което носи опашка-подпис, отеква остро актуално. Така епиграмите придобиват конкретна, назоваваща сила.
В предговора си към емигрантското издание на „Люти чушки“
от 1983 г. Румяна Узунова акцентира, че смисълът „най-често е скрит
в сблъсъка между заглавието и кратичкия текст на епиграмата, която в много случаи е точен цитат на някоя народна поговорка или друго устойчиво словосъчетание“52.
Ролята на паратекста в „Люти чушки“ е преобразуваща. Заглавието има силата пределно да авторизира фолклорния текст, а
заедно с карикатурата – да го превръща в нова модерна творба на
словесното и визуалното изкуство. Ето защо твърденията, настояващи за уличаване на Радой Ралин в некоректно заимстване или дори
„плагиатство“ са лишени от теоретико-критически и литературноисторически основания. Те не само че подминават въпроса за безспорната достъпност на фолклора с цел използването му в авторски
произведения, но и напълно игнорират творческия обрат, който Ралин в сътрудничество с Димовски извършва с познати народностни
изрази, за да им прелее нови смислови енергии.
Показателно е, че субектите на следпубликационната цензура срещу книгата и нейните автори още през 1968 г. много добре
знаят, че при писането на епиграмите са използвани традиционни
пословици и поговорки, но по никакъв начин не се възползват от
това като аргумент при атаката срещу Ралин. Просто защото такъв
аргумент би бил повече от слаб – несъществуващ за всеки средно
образован читател.
Изостреното внимание към ползването на Славейковия
сборник обаче ни дава други шансове. Без съмнение той притежава
ярък народопсихологически профил, т.е. архивира мълниеносната
мъдрост на българите, пази техните малки думи за големия свят.
51 Вж. Български притчи или пословици и характерни думи, събрани
от Петко Р. Славейков. Под ред. на Михаил Арнаудов, С., 1954, 524.
52 Цит. по: Узунова, Румяна. Из предговора „Книгата гори, но не
изгаря“ към второто парижко издание на „Люти чушки“ – 1983 г. В: Ралин,
Радой. Люти чушки. Второ издание, 14.
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Посягането на новите автори към това богатство обикновено актуализира фолклора в режим на безкритично цитиране и умилителен
възторг пред народния гений. Радой Ралин обаче активира фолклорното наследство като оръжие, насочено срещу дефектите от
настоящето. В „Люти чушки“ той демонстрира късите съединения
между народопсихологически характеристики и комунистически
режим. В пренаписаната традиция трайните особености на българския характер сатирически се изострят в негативни образи на българския човек и българското живеене в новата НРБ.
Но се постига още един – обърнат – ефект. Най-проникновените текстове-изображения надрастват своите злободневни прицели и описват ярка диахронна дъга между минало и настояще, осъществяват пренос на смисли, които оголват нищетата на българското и човешкото, независимо от политически маркираната епоха.
И в това се състои още едно престъпване на соцреалистическите
норми – не само е накърнен принципът на партийността, но и принципът на народността. Осмиват се дефекти, трайно и надвременно
разпознаваеми като български, подобно на смутни сенки, които самият български народ хвърля далеч към своето минало и които продължават да го следват и до днес.
В това е смущаващата надвременна сила на „Люти чушки”,
която обаче – заради грандиозния скандал – е някак недооценена и
недостатъчно осъзната през есента на 1968 г. Така тя става жертва
на политическата сензация. Впрочем тук е парадоксът – скандалът,
който прави от книгата събитие, апокриф и легенда и на който тя
дължи алтернативната си слава, всъщност не позволява „Люти чушки” да бъде прочетена.
Страниците на „Люти чушки“ не са номерирани (може би заради малкия формат и илюстрациите, които почти не оставят място
за колон-цифра), но там, където би трябвало да бъде отбелязана
страница 15, е отпечатана карикатурата „Глух, но послушен!“, под
която е нарисувано прасе, чиято опашка е завъртяна във формата
на подпис. Точно в тази опашка-подпис е скрита бомбата, за която
в края на октомври 1968-ма все още никой не знае, дори двамата
автори на „Люти чушки“.
Есента на 1968: подлютяване на литературата
В унинието на есенното време след нахлуването на войските
на Варшавския договор в Чехословакия появата на „Люти чушки“
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не вещае никакъв скандал. Книжарниците започват да се зареждат с отпечатаните 20 хиляди бройки. Радой Ралин пише дарствени
надписи за своите приятели. В дневников запис от 23 октомври Борис Делчев отбелязва:
Получих три книги с автограф. Първата на Радой Ралин –
„Люти чушки“. Този греховен мъж неделикатно говори за
„дядо Борис“: „На дядо Борис, пренебрегнал всички титли, за
да бъде достоен за сегашната, с обич! Радой. София, 22 ок. 68.“
Нищо, трябва да се примиряваме със свършените факти.
Напрегната служебна работа.
Вечерта прочетох „Люти(те) чушки“ на Радой (книгата е осъществена в сътрудничество с Б. Димовски). Някои от тези „чушки“ ми бяха много забавни: главно онези, които се покриват
като текст и рисунка в цялостен виц. Но те са малко на брой.53
Вечерното четене на Борис Делчев е все още съвсем неизкушено – скандалът предстои. Критикът просто се забавлява с текстовете-карикатури, разпознавайки взаимодопълващото се единство на част от тях. Впрочем тъкмо в тази пауза – след излизането
на книгата и преди избухването на скандала – може да се състои
най-неутралното ѝ четене.
Истинското начало на случая можем с голяма доза увереност
да отнесем към последните дни на октомври – 29-и или 30-и. Акцията на апарата на ЦК на БКП и на ДС очевидно е в ход. Това се разбира
отново от дневника на Борис Делчев, който в запис от 31 октомври
препредава съдържанието на един свой „случаен разговор“:
От един случаен разговор с Н. Тихова разбрах, че книгата на Радой Ралин „Люти чушки“ е иззета от книжарниците. Една продавачка, нейна позната, при която отишла да си я купи, ѝ казала: „Закъсняхте. Получихме нареждане да спрем продажбата и
да върнем наличните екземпляри в склада.“ И така, извършен
е още един акт на средновековие. Великолепно ръководство
на културата! Свобода от висш тип! Хубав класов подход! (Щях
да кажа кастов.) И поне да е книга, а то – страх от вещици.54
53 Из непубликувани страници от Дневника на Борис Делчев. Запис
от 23 октомври 1968 г.
54 Пак там.
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И запис от следващия ден – 1 ноември:
Голям шум около изземването на „Люти чушки“. Оказва се, че
всичко, което съдържа сбирката, е публикувано в периодичния печат. Очевидно, мерките са продиктувани не само от текста. За нелитературни причини подсказва и фактът, че има
мръщене и за други книги от този вид.55
Значи още десетина дни след издаването на книгата се разшумява така, че тайната полиция започва да действа. До днес изследователите се чудят кой е подал сигнала – дали писател, дали партиен секретар, дали служител на ДС, или лице, съчетаващо и трите
идентичности в една. Това обаче е дребна, макар и любопитна подробност. По-важна и красноречива е бързината на санкциониращите
реакции на явната и тайната власт в НРБ. Само за месец тя завършва цялостния цикъл по разпознаването на „опасната“ книга, нейното
изземване, организирането и провеждането на наказателните процедури срещу авторите и съпричастните с издаването ѝ лица.
Ето хрониката на скандала между последните дни на октомври и първите дни на декември 1968-ма:
На 29/30 октомври (вторник или сряда) започва изземването
на „Люти чушки“ от книжарниците и разпространителската мрежа.
На 4 ноември (понеделник) Радой Ралин не се явява на работа
в издателство „Български писател“ и отсъства цяла седмица.56
На 5 ноември (вторник) в двореца „Царска Бистрица“ Тодор
Живков организира вечеря, на която са поканени генерал Христо
Русков, стари „бойни другари“ и писателите Анастас Стоянов, Георги Марков, Любомир Левчев и Орлин Орлинов. В по-късните си „задочни репортажи“ Георги Марков подробно описва атмосферата по
време на вечерята. На нея един от секретарите на СБП Ан. Стоянов
произнася благодарствено слово към Живков, в което между другото отправя нападки към Блага Димитрова, Валери Петров и особено
към Веселин Андреев. Не споменава името на Радой Ралин, макар и
да изразява възмущението си от „писатели, които се опитвали да пе-

55 Пак там.
56 Тези данни са по непубликувани страници в Дневника на Борис
Делчев – записи между 5 и 11 ноември 1968 г.
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челят популярност за сметка на партийната линия“57. Без съмнение
Живков вече е информиран за карикатурата с опашката-подпис на
прасето и знае за операцията по инкриминирането на „Люти чушки“.
На 6 ноември (сряда) слухът за карикатурата „Глух, но послушен!“ се търкаля из софийските улици и поема към други градове.
Борис Делчев го регистрира в дневника си:
Носи се слух, че книгата на Радой „Люти чушки“ била иззета
заради епиграмата „Глух, но послушен!“. И то – не заради текста, а за рисунката на Бор. Димовски, която представлява
прасе. Опашката на това прасе е завита във формата на подпис, а това напомняло уж подписа на Т. Живков. Разбира се, аз
не вярвам на този слух. Нещата са много по-прости: книгата е
иззета, защото е сатирична.58
Вярва или не вярва в слуха, Борис Делчев скоро ще се убеди,
че всички се вторачват във формата на опашката-подпис.
На 8 ноември (петък) Георги Марков отива заедно с режисьора Асен Шопов при Тодор Живков в сградата на ЦК на БКП, за да
измолят отмяна на наказанията на режисьора и актьорите след свалянето от сцена на пиесата му „Да се провреш под дъгата“. След като
успяват в увещанията си и Живков нарежда по телефона на Павел
Матев да върне на работа в София наказаните театрали, разиграва
се наистина шокова сцена:
Отнякъде той [Т. Живков] изненадващо измъкна малка книжка, бързо я разтвори на очевидно предварително отбелязана
страница и почти я тикна под носа ми. На страницата видях
някаква епиграма и рисунка на свиня със странна опашка.
Докато в пълно недоумение се чудех какво означаваше всичко това, Живков грабна един бял лист, извади писалката си и
се подписа. После постави листа с подписа до епиграмата и
посочвайки свинята, силно развълнуван каза:
„Това съм аз…, а това е моят подпис?“ – и с разтреперани пръсти той посочи опашката на свинята, която още на пръв по57 Марков, Георги. Задочни репортажи за България, С., 1990, 429.
58 Из непубликувани страници от Дневника на Борис Делчев. Запис
от 6 ноември 1968 г.
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глед наподобяваше подписа на Живков.
При по-внимателно разглеждане, стори ми се, че приликата
между опашката и подписа на първия секретар беше още
по-голяма, почти до идентичност.
„Ето какво съм аз за вас!“ – каза Живков с почти болезнена
горчивина и оставяйки доказателствата пред нас, седна на
стола си.59
Любопитно е как Живков отиграва пред Марков и Шопов
позата на уязвена жертва, при това – психологически съвсем достоверно, според наблюденията на писателя. Първият секретар и
министър-председател е съкрушен, като е оставил на подчинените
си да изработят ответните реакции. Вменената му роля на обект на
острата сатира нито тогава, нито после му позволява да бъде видимо активен. По случая всеотдайно работят съответните отдели на
ЦК на БКП и на ДС.
На 11 ноември (понеделник) Давид Елазар, завеждащ отдел
„Пропаганда и агитация“ в ЦК на БКП, датира записката си, в която
се твърди, че епиграмите и карикатурите в „Люти чушки“ имат „клеветничеки характер и са насочени към разпалване ту на друбнобуржоазни и сектантски настроения, ту на ревизионистични страсти“, те
са „против нашата икономическа политика“, а в една от тях „е допусната несъвместима с всякакъв морал и законност, изключваща
комунистическата партийност, илюстрация на Б. Димовски, в която
е злоупотребено с подписа на първия секретар на Централния комитет на партията и председател на Министерския съвет на НРБ, като
е поставен на опашката на едно прасе“. За Елазар е безспорно, че
книгата е „пълна със злъч към нашата действителност и с нескрити
нападки по отношение на партийната политика и партийното ръководство“. Записката предлага санкции: Б. Димовски да бъде „освободен“ от редакцията на „Стършел“; СБХ да подмени ръководството
на издателство „Български художник“; „виновните лица“ от ДО „Българска книга“ да възстановят всички разходи по издаването на книгата. Съобщава, че е „обърнато внимание“ на председателя на СБП
Георги Джагаров за състоянието на издателство „Български писател“, който е поел инициативата „да се извършат някои подобрения в
издателството от организационен и кадрови характер“60.
59 Марков, Георги. Задочни репортажи за България…, 437.
60 ЦДА, ф. 1 Б, оп. 36, а.е. 299, л. 8–12.
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На 12 ноември (вторник) заседанието на Секретариата на ЦК
на БКП, на основата на записката на Елазар, приема обобщено решение, в което се констатира, че авторите на „Люти чушки“ „са допуснали грубо нарушение на партийната дисциплина и морал, на социалистическата законност“, а издаването на книгата е преценено като
„политическа грешка“. Дадена е и категорична естетическа оценка
– че „в художествено отношение книгата е на същото примитивно и
бездарно равнище“. Препоръките към Комитета за изкуство и култура, към съюзите на художниците, на писателите и на журналистите,
към ГК на БКП в София и към ръководствата на медиите и издателствата се свеждат до прилагане на поредица от наказания спрямо
авторите и всички лица по веригата на издаване на „Люти чушки“,
както и до разгръщане на мащабна предварителна цензура при отпечатването на книги и текстове в областта на хумора и сатирата61.
На 13 ноември (сряда) редакционната колегия на „Стършел“
след обсъждане приема становището на главния редактор Христо
Пелитев да се изпрати писмо до отдел „Пропаганда и агитация“ на
ЦК на БКП с предложение Б. Димовски „да бъде освободен от състава на редколегията и на редакцията“62.
На 14 ноември (четвъртък) се провежда заседание на Бюрото
на УС на СБП, на което Георги Джагаров предлага:
Аз мисля, че трябва да предложим на ръководството на издателството да освободи от длъжност Радой Ралин, като му се
осигури издръжка, близка до заплатата му, докато си намери
подходяща работа. Радой Ралин е проявил безотговорност, допуснал е политически грешки, заради него са пострадали други
хора и няма да бъде справедливо той да не получи никакво наказание. Аз мисля, че на него достатъчно сме му прощавали. […]
И второ. Трябва да предложим на изд. „Български писател“ да
не дава повече работа на хонорар на Константин Павлов. Той е
добре материално, няма защо да му се дава такава работа. […]
На ръководството на Литературния фонд трябва да предложим да осигури на Радой Ралин някаква издръжка, а партийният секретар Николай Зидаров да поговори с Радой Ралин
преди да го викат в партийното бюро.63
61 Пак там, л. 1–5.
62 ДА – София, ф. 1, оп. 36, а.е. 18, л. 48.
63 ЦДА, ф. 551, оп. 3, а.е. 48, л. 94.
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Предложенията на председателя се приемат. Така Радой Ралин на практика е уволнен и пренасочен към Творческия фонд на
СБП – да кандидатства и да чака помощи. Джагаров използва скандала, за да се разправи и с Константин Павлов, който също се числи
към сатириците. Той не е замесен в никакъв публичен инцидент по
това време. Лишаването му от работа на хонорар официално е „поради нецелесъобразност“64 и задълго го оставя без редовни доходи.
Изобщо започва да се извършва прочистване на литературното поле
от инакомислещи и инакопишещи автори, дисциплинирането и пренасочването им към други литературни жанрове и занимания (проза, лирика, преводи) и други изкуства (кино, театър и пр.).
Същия ден Борис Делчев записва в дневника си:
Циреят около книгата на Радой Ралин – „Люти чушки“, се пукна. Ето и балансът:
Генералният директор, двама директори и главният редактор
на Полиграфиздат са наказани – ще участвуват съответно
във възстановяването на разноските по книгата.
Уволнява се директорът на издателство „Български художник“ – Борис Ташев.
Уволнява се редакторката на книгата – Зина Брезинска.
Ще бъдат наказани всички служители от издателството, отговорни за излизането на книгата.
Уволнява се Радой Ралин.
Уволнява се Борис Димовски.
Спират се редица книги – сатирични и не, включително и стихосбирката на Радой.
Отчаян, Александър Геров си написа оставката от издателството и от Съюза. Едвам го склоних да помисли до утре.65
На 18 ноември (понеделник) Радой Ралин и Борис Димовски
внасят в деловодството на ЦК на БКП лични писма и изложения до
Тодор Живков. Всеки от тях обяснява случая и моли за лична среща.
И двамата отхвърлят клеветата, че подписът в опашката на прасето
е имитация на Живковия подпис, а Ралин предупреждава, че кампанията „ще се прецени от общественото мнение“ като удар, „насочен
срещу сатирата изобщо“66.
64 Пак там, л. 95.
65 Делчев, Борис. Дневник, С., 1995, 119.
66 ЦДА, ф. 1 Б, оп. 36, а.е. 299, л. 16–19.
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На 19 ноември (вторник) Живков светкавично отговаря с писмо, адресирано и до двамата автори. Дистанцирано заявява, че няма
отношение към решението на Секретариата на ЦК на БКП, защото
„това не е личен, а партиен въпрос“. После подробно в две-трети от
отговора си припомня „положителното си отношение“ към сатирата
и че многократно е „разяснявал партийното становище“ за нея, но завършва с абзац, в който уж по принцип, но всъщност ясно назовава
отношението си към „Люти чушки“:
Поддържам творчеството на нашите сатирици. Но същевременно правя разлика между сатирата, стояща на партийни
позиции, и сатира, очерняща социализма и нашата действителност, и особено когато тя не е дори и сатира, а се превръща в проява на хулиганство, което си остава за сметка на морала и манталитета на тези, които са се принизили до нейното равнище.67
Непряко Живков квалифицира сатирата в „Люти чушки“ като
„проява на хулиганство“. При такъв отговор репресивната машина довършва докрай разгромната операция, макар и включена на
по-ниски обороти.
На 21 ноември (четвъртък) „Литературен фронт“ помества
редакционната статия „Сатирата – партийно оръжие“, която тогава
представлява най-публичната оценка по случая. По признанието на
самия Богомил Райнов, тя е писана от него – „от първата до последната буква“68, но по същество статията е продукт на един деперсонализиран политестетически дискурс, който транслира висшите партийни директиви към зоната на актуалната литература. Отново се
припомня, че „авторът си е позволил да скалъпва генерализации, отнасящи се очевидно за цялата наша действителност“, но най-острата
атака е насочена срещу езоповския език – срещу самата му употреба
в литературата на НРБ. Богомил Райнов изтъква, че „идейната двусмислица се оказва обикновено еквивалент на идейното двуличие“,
затова тъкмо „шифърът“ на езоповския език който са употребявали при „фашистката цензура“, в новите условия на НРБ-литературата
67 Пак там, л. 15.
68 Вж. тези думи на Богомил Райнов в: ЦДА, ф. 357 Б, оп. 1, а.е. 88, л. 175.
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вече е изтъркан и неадекватен и при Р. Ралин води до „бракосъчетанието на клеветничеството с подлостта“69.
Извън конкретните нападки срещу „Люти чушки“, статията в
„Литературен фронт“ по същество порицава произволното, преодоляло цензурата разширение на тематичния обхват на езоповския
език, чието четене и тълкуване представлява неконтролируем контраидеологически акт. В него „малката правда“ изведнъж пораства,
нейните уродливи прояви и феномени заемат високите етажи на
властта, или както отново Богомил Райнов го казва в прав текст по
време на обсъждането на случая в първичната партийна организация на СБП:
Като четем някои епиграми на Радой, имаме чувството, че се
намираме в шайка от бандити. Визира се системата, партийното и държавно ръководство.70
На 3 и 4 декември (вторник и сряда) Бюрото на ГК на БКП в
София взема решение да накаже Радой Ралин и Борис Димовски със
„строго мъмрене с предупреждение“71. Партийната санкция изглежда доста малка на фона на вдигналия се шум и бурята, преминала из
цялата литературно-политическа система. Очевидно обаче не само
бурята е на път да премине, но и трезвата преценка на Т. Живков и на
санкциониращите органи подсказва по-дозирано налагане на наказанията. Според точната теза на Наталия Христова това е проява на
възприетата от управляващите НРБ след 1956 г. тактика „да не налагат тежки наказания, да не създават героичен ореол, особено на популярни български творци, които имат възможност да въздействат
върху милиони българи“72. Но има и още нещо. През ноември 1968
г. вече са наложени най-тежките административни наказания на авторите, на издателя и на редактора на книгата – те са уволнени, като
Ралин и Димовски са подложени на унижението да чакат помощи от
творческите фондове, съответно на СБП и СБХ. Така едно по-сурово
партийно наказание през декември – изключване – би изглеждало
прекалено и неефективно; то не само би създало още по-ярък „герои69
70
71
72

Сатирата – партийно оръжие. Литературен фронт, 48, 21.11.1968.
ЦДА, ф. 357 Б, оп. 1, а.е. 88, л. 176.
ДА – София, ф. 1, оп. 36, а.е. 18, л. 4–5.
Христова, Наталия. Специфика на българското „дисидентство“…, 301.
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чен ореол“ около авторите, но и би ги изключило от всички общности,
т.е. окончателно ще ги изведе извън зоната на приобщаване и контрол. Особено Радой Ралин е необходим на режима именно като член
на партията, като дисидент в рамките на закона и на общността – рекламен знак за вътрешните критически енергии и самообновителните сили в Комунистическата партия. Той е институционално маргинализиран, но не и дисквалифициран и по този начин писането и езиковото му поведение са удържани в зоната за наблюдение на властта.
Остава ведомствените събрания да сведат решението на
градския комитет на БКП.
На 5 декември (четвъртък) събранието на първичната партийна организация при СБХ обсъжда „въпроса за др. Борис Димовски“.
От присъстващите резервиран към наказанието е само Димитър
Кандимиров, докато останалите подкрепят санкцията и порицават
както карикатурите на Димовски, така и издаването на книгата73.
На 6 декември (петък) събранието на първичната партийна
организация при СБП очертава по-широк кръг от поддръжници на
Радой Ралин. Най-открито Христо Ганев и донякъде Христо Радевски и Невена Стефанова негодуват срещу наказанието на колегата
си и отхвърлят спекулативното свързване на издаването на „Люти
чушки“ и „събитията в Чехословакия“. Повечето комунисти в СБП
очаквано се държат в синхрон с официалната позиция. Най-настъпателни са Ангел Тодоров, Богомил Райнов и Рангел Игнатов, а към
края на заключителното си изказване Георги Джагаров изрича ключовото изречение:
Целият патос на „Люти чушки“ е насочен срещу Априлския
пленум на ЦК на БКП.74
Казано пряко, според председателя на СБП книгата е против
ситуацията в НРБ след 1956, против върхушката на БКП, против Тодор Живков. За такава острота няма да има милост.
Събитията, концентрирани само в един месец, директно променят биографично-творческата траектория на Радой Ралин и Борис
Димовски, но и в своята сложна съвкупност придобиват очертанията на кампания срещу езоповския език на сатирата в НРБ. Освен
73 Вж. ЦДА, ф. 358 Б, оп. 1, а.е. 71, л. 35–40.
74 ЦДА, ф. 357 Б, оп. 1, а.е. 88, л. 179.
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авторите на „Люти чушки“, на критически обстрел са подложени още
две книги от 1968-ма – „Пресовани размисли“ на Кунчо Грозев и „Горчиви хапчета“ на Георги Тихолов, а от печатарските машини и плановете на издателствата отпадат множество издания със сатиричен
профил. Това рязко променя този жанров сектор на литературното
поле в следващите десетина години. В частност спрямо Радой Ралин
властта успява да го неутрализира като сатирик, а чрез лишаването му от щатна работа и поддържането на негови ангажименти към
Творческия фонд на СБП се опитва да държи под надзор почерка му.
Главната цел на кампанията обаче е не да бъде забранен
езоповския език (това вече е невъзможно), а да бъде модулиран
в такива тематични и жанрови ниши, които да го сведат до света
на „малките хора“, да го удържат в границите на „малката правда“.
Защото „отвъд личната обида на Живков се провижда истинската
заплаха: докосната е особата на партийния и държавния ръководител, т.е фундаментът и символът на системата, сърцето на основния
принцип на социалистическия реализъм – уязвен е самият вожд“75.
Именно уязвяването на принципа на партийността като принцип на
вождизма предизвиква вълната от санкции, от промени в литературното поле и води до постепенното лимитиране на зони, в които
властта допуска употреби на езоповския език през следващите десетилетия на 70-те и 80-те.
Подписът в опашката на прасето: ефекти на рецептивното подозрение
Ако до 1968-ма Радой Ралин вече има образ на подривен инакомислещ литератор и поет, то нито дотогава, нито в конкретната
година се забелязва последователно алтернативно поведение при
Борис Димовски. Напротив, неговите карикатури по правило с готовност откликват на различни кампании, направлявани от пропагандната машина на партийно-държавната власт в НРБ. Например
на 16 август (петък) 1968 г. в Руския клуб Ивайло Петров, „изпаднал
в монолог от изпитите две чаши“, се обръща към сътрапезника си
Димовски по повод карикатурите му:
– Много наводни с тях вестниците, Борисе. Отстъпваш пред
конюнктурата. Не бих ли могъл и аз всеки ден да пиша по
75 Дойнов, Пламен. Българският соцреализъм: 1956, 1968, 1989…, 228.
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един фейлетон? Как не, мога, и като топъл хляб ще се гълтат, и
в книга ще ми ги издадат. Но не, не знам какво утре ще е вярно от политическите събития. Затова си вървя по свой път. Та
казвам – по-малко конюнктура...76
Две седмици след това Димовски печата карикатура в
„Стършел“ – отглас от започналата окупация на Чехословакия. Тя
изпълнява ролята и на илюстрация към стихотворението на Ангел Тодоров „Приятелят от Запад“ – изобразява дебел мъж, който
държи два сърпа и два чука, изкривени във формата на пречупен
хитлеристки кръст и надпис „Социалдемократ с извънредно широки възгледи“77.
За да се стигне до такава врява в литературно-политическата публичност през есента на 1968 г., централна заслуга има един
знак – прословутият подпис в опашката на прасето от неномерираната страница 15 в „Люти чушки“. На кого принадлежи? Като че
ли правилният отговор на този въпрос би променил целия прочит
на книгата.
Сравнението между двата подписа – между възпроизведения
в карикатурата и автентичния на Тодор Живков – не изтрива подозрението.
Eто опашката подпис от „Люти чушки“:

А ето подпис на Живков от същата година – март 1968 – под
протокол от заседание на Политбюро, посветено на обсъждане на
преминалата в Дрезден среща между ръководителите на 6-те социалистически страни „във връзка със събитията в Чехословакия“78:

76 Из непубликувани страници от Дневника на Борис Делчев. Запис
от 16 август 1968 г.
77 Вж. Стършел, 1177, 30.08.1968.
78 ЦДА, ф. 1 Б, оп. 35, а.е. 127, л. 5.
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На пръв поглед могат да се открият прилики, въпреки че не
става дума за точна имитация. Наистина се разпознава ръкописна
главна буква „Т“, което е малко, но достатъчно за дешифриране поне
на първото име – „Тодор“. Разликите обаче са налице. Въпреки тях
подписът от опашката просто е натрапен на Живков – дотолкова, че
той не само започва да вярва във версията за имитацията, но и гузно
да се дистанцира от собствения си автентичен подпис. Както забелязва Наталия Христова, вождът маркира писмото отговор, което изпраща до Ралин и Димовски на 19 ноември, не с обичайния подпис,
а с ръкописно изписване на името си – „Т. Живков“79. Сякаш казва:
„Няма да ви позволя да видите отново моя подпис!“ Нещо повече,
скоро след скандала наблюдаваме известен стремеж при Живков
да коригира подписа си така, че да го отдалечи от приликите му с
опашката на прасето. Ето негов нов подпис, тиражиран на границата
между 1971 и 1972 г. – върху поздравителна картичка за Нова година, изпратена до един български писател80:

Подписът от 1971/1972 г. е различен, по-дълъг, някак усложнено разгърнат в сравнение с този от 1968 г., с вече по-ясно
изписване на буквата „Ж“. Като че ли Живков леко го преработва, търсейки корекция на графологичната си идентичност; сякаш
категорично не иска новият му подпис да напомня с каквото и да
било за опашката на прасето.

304.

79 Вж. Христова, Наталия. Специфика на българското „дисидентство“…,
80 Личен архив на Евтим Евтимов.
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През 1968-ма Ралин и особено авторът на рисунката Димовски се впускат в лични обяснения пред събрания и заседания, както
и в писмата си до Тодор Живков. Димовски казва пред партийното
събрание в СБХ, че „илюзията, наподобяването на подписа на др. Тодор Живков, отхвърлям тези чудовищни обвинения като неверни“. И
добавя: „Освен ако се допусне, че съм психопат“81. В писмото си до
Живков карикатуристът е по-сдържан, но категоричен:
Клеветата за подписа, какво че бил алюзия, а според други,
буквално имитиране на подписа на Първия секретар на БКП,
отхвърлям като несъвместим с моята логика и морал на гражданин и комунист.82
Години по-късно авторите вече открито твърдят, че са имали
предвид подписа на тогавашния почетен председател на БАН и член
на Политбюро Тодор Павлов83. Това изглежда доста правдоподобно
обяснение. Текстът на епиграмата гласи: „Сит търбух/ за наука глух!“
– пряко указание за свързаността на обекта на рисунката с областта
на науката, а заглавието „Глух, но послушен“ намеква за вероятната
му напреднала възраст. Дори още в писмата си до Живков от ноември 1968 г. Димовски обяснява, че „самата епиграма се отнася за
известен тип научни работници и нито тя, нито илюстрацията могат
да имат каквато и да е асоциативна връзка с обвинението“84, а Ралин
доразвива намерението:
Ясна е насочеността на въпросната епиграма – срещу онези
деградирали научни работници, осигурили се с послушността си, недаващи път на новото, разчитащи само на своя подпис, който спира или пуска. Така, както извратено се тълкува
илюстрацията, тя не би пасвала на същия текст.85

81 ЦДА, ф. 358 Б, оп. 1, а.е. 71, л. 39.
82 ЦДА, ф. 1 Б, оп. 36, а.е. 299, л. 16.
83 Вж. тези данни в: Христова, Наталия. Специфика на българското
„дисидентство“…, 304.
84 ЦДА, ф. 1 Б, оп. 36, а.е. 299, л. 16.
85 Пак там, л. 18.
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Разбира се, тогава двамата не посмяват открито да назоват
възможния прототип – Тодор Павлов. Не само водачът, но и членовете на Политбюро са сред недосегаемите за сатирическо изобличение. Вероятно авторите се надяват Живков сам да разчете намека
им за „научните работници“, да се досети за почетния председател
на БАН и да смекчи реакцията на властта. Можем дори да допуснем,
че по неофициални устни канали до Живков е стигнало признанието,
че е имитиран подписът именно на Павлов.
Впрочем още на 13 ноември, когато обсъждат случая в редакционната колегия на „Стършел“, Димовски примирено казва:
Трябва да съм глупак или пък луд, за да имитирам подписа
на др. Т. Живков. И също с въображение може да се приеме,
че съм искал да направя подписа на др. Т. Живков. Но щом и
самият др. Живков е казал, че това е неговият подпис, няма
какво да опровергавам.86
След средата на ноември 1968-ма вече е прекалено късно за
каквито и да било корекции и уточнения за произхода на опашката-подпис. Слухът е свършил своето – мнозинството българи са научили, че епиграмата-карикатура се отнася за комунистическия вожд
и за никого другиго. Подписът е възприет еднозначно – дори авторите да не са искали да имитират подписа на Живков, той все пак е разчетен като подписа на Живков, т.е. подписът е на Живков. Всички започват да виждат в опашката на прасето подписа на Тодор Живков.
За състоянието на рецептивната среда в НРБ не е толкова важно дали в книгата наистина е визиран комунистическият вожд, а самото допускане, че биха могли да го визират. Съществено е, че Радой
Ралин и Борис Димовски са в състояние да го изобразят, а публиката
– да разчете епиграмата-карикатура като насочена срещу вожда.
Напразно Борис Димовски твърди години по-късно, че друга
епиграма-карикатура – „Басня” – всъщност визира Живков: изобразяваща мъж, стъпил разкрачен върху две бюра, символизиращи двете власти (държавната и партийната) и с надпис „Хитрата сврака/
със двата крака“87. По същество тя представлява по-остра критиче86 ДА – София, ф. 1, оп. 36, а.е. 18, л. 41.
87 Вж. това посочване на Б. Димовски в разговор с Р. Дечев. Историята,
2, 2007, 29.
144

П. Дойнов, Случаят „Люти чушки“...

ска реплика към Живков и режима, но при нея персонализацията е
невъзможна, най-малкото защото мъжът е изобразен с папийонка –
атрибут, нехарактерен както за Живков, така и за всеки друг член на
Политбюро и на ЦК на БКП. Докато подписът в опашката на прасето
отвежда пряко към името, затова епиграмата-карикатура е разпозната като назоваване.
Запис от 29 ноември 1968 г. в дневника на Борис Делчев обобщава първия ефект на рецептивното подозрение:
Няма никакво съмнение, че книгата „Люти чушки” е най-слабата работа на Радой Ралин. Като изключим нищожен брой
афоризми, сполучливо допълнени от рисунките на Борис Димовски, всичко останало е без литературна стойност. Нещо
повече: в сравнение с предишните сатирични книги на Радой
Ралин тя е и по-малко „пиперлия”. Пита се: защо тогава нея
именно взеха на нож? Много просто: защото в опашката на
прасето от афоризма „Глух, но послушен!” някои откриха подписа на Тодор Живков. И както се твърди, Живков е повярвал
на това. Оттам и настроенията около тази книга, които водят
към един ефект, обратен на онзи, който се цели. И наистина,
едвам когато се взеха мерки срещу нея, едвам тогава се заговори дали злополучната опашка е подпис или не: дотогава
никой не си задаваше този въпрос.88
В колективното въображение на читателите страницата с подписа се превръща в тоталния смислов център на „Люти чушки“. Тя
е камъкът в блатото, след чийто оглушителен плясък се раздиплят
един след друг кръговете на продължаващо рецептивно подозрение.
На внимателно „полицейско“ четене са подложени всички епиграми-карикатури в книгата – и от служителите в ЦК и ГК на БКП, и от
експертите в творческите съюзи.
В записката на Д. Елазар до Секретариата на ЦК на БКП се
цитират десетина епиграми и се преразказват част от съпътстващите ги карикатури, като цензорският поглед открива сатирическо
осмиване на стоковия дефицит и на постоянните административни
реорганизации в страната, но и на насилието и страха в НРБ. Епигра88 Из непубликувани страници от Дневника на Борис Делчев. Запис
от 29 ноември 1968 г.
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мата „Един плаща, друг разгаща“ е изтълкувана като „обобщение за
целия живот у нас“89. Становището на 5-членната комисия към ГК на
БКП стриктно следва тълкуванията на Секретариата и ги преповтаря
почти буквално като „свои“, отхвърляйки обясненията на Ралин и Димовски, че в книгата „са имали предвид отделни отрицателни прояви“ и „не признават, че са направили тенденциозни и клеветнически
обобщения на нашата действителност“90.
Интерпретациите на експертите в СБП само конкретизират
значенията на вече обобщено разтълкуваните в ЦК на БКП текстове и
рисунки. Те бдително отбелязват, че Ралин „е целял получаването на
контраст между съдържанието на заглавието и епиграмата“, когато
избира заглавия като „Ударна бригада“, „Дискусии“, „Идеал“, „Външнотърговска спогодба“, „Международна среща на добра воля“, „Стопански планове“ и др. и по този начин текстовете се насочват „срещу
важни ръководни принципи на политиката и идеологията“. После добавят примери за сатирическа атака против „вътрешната стопанска
политика“ (епиграмите „Реорганизация“, „Вътрешен пазар“, „Отчитане
на успехите“ и т. н.), против „нови обществени прояви“ („Теоретична
конференция“) и т.н. Анонимните тълкуватели от СБП подчертават, че
именно „осъвременяването“ на народните пословици и поговорки „е
много неподходящо – смесват се два коренно различни по своя характер моменти от историческото развитие на българския народ“91.
Ето как, тръгнало от една опашка на прасе, в която е припознат
височайш подпис, рецептивното подозрение набавя още и още улики,
за да се окаже, че епиграмите-карикатури от „Люти чушки“ реферират
в сатирична светлина целия свят на Народната република. Напразно
и Ралин, и Димовски се стремят да се защитят чрез разяснения, които
минимализират обобщителните ефекти. Например Димовски споделя
на обсъждането в „Стършел“, че с рисунката към епиграмата „Басня“
има предвид не двете власти, не „един определен случай, а изобщо работенето по съвместителство“92. А Ралин отговаря на въпрос на Джагаров какво означава епиграмата „Отчитане на успехите“ – отнася се
„до някои частни случаи като ТКЗС, творчески съюзи и др.“93.
89
90
91
92
93

ЦДА, ф. 1 Б, оп. 36, а.е. 299, л. 8–9.
ДА – София, ф. 1, оп. 36, а.е. 18, л. 33–34.
Пак там, л. 53–58.
Пак там, л. 41.
ЦДА, ф. 357 Б, оп. 1, а.е. 88, л. 174.
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Всички тези обяснения през ноември-декември 1968 г. звучат
като оправдателни шикалкавения, възприемат се от почти всички
като спасителни маневри. В очите на властта и на широката публика
двамата автори са сторили недопустимото – драстично са нарушили
основните принципи на социалистическия реализъм. Написването
и издаването на „Люти чушки“ се преценява като „покушение“ срещу вожда и партийната политика, срещу социализма и соцреализма,
защото е видяно през увеличителното стъкло на същия този соцреализъм. Рецепцията на подозрението уязвява соцреализма, от чието
име всъщност се извършва това четене под лупа. Соцреалистическото четене подрива самия соцреализъм; извършвано през решетката на политическата параноя, то допуска сатирическо покушение
срещу вожда и срещу сърцето на партийната политика.
През 1968 г. четенето в реториката на подозрителността
предполага такава атака срещу принципа на партийността, каквато
самите автори нито предварително имат намерение да извършат,
нито после са със съзнанието, че са извършили. Независимо от намеренията обаче Ралин увеличава размерите на „малката правда“;
тя не става „голяма правда“, а по-скоро пораснала „малка правда“,
т.е. чрез епиграмите-карикатури зоната на негативното заема все
по-обширни зони в публичността на НРБ. С решаващата помощ на
рецептивното подозрение текстовете от „Люти чушки“ се превръщат
от изключения и „частни случаи“ в тотални обобщения, застрашаващи йерархията и реда в партията-държава. „Задният двор“ на обществото се оказва с „предно изложение“.
Но скандалът има и други, неочаквани последици. Кампанията срещу сатирата в НРБ в краткосрочна перспектива води до стрес,
задържане и колапс в сатирическите жанрове, но в дълбочината си
стига до парадокса на умножаване на алтернативните и подривни
значения на текстовете, написани на езоповски език. През есента на
1968 г. рецептивното подозрение е произвело такива политически
свръхинтерпретации, докоснали върха на комунистическата система, че в последните две десетилетия на НРБ българската литература
все по-често прибягва до подобни езикови стратегии – шифри, кодове, алюзии, иносказания, за да представи света на късния социализъм, но без пряко да засяга върхушката на БКП.
Случаят „Люти чушки” представлява кулминацията на един
процес на рецептивно подозрение, след която се наблюдава постепенен отказ от свръхинтерпретативно четене от страна на властта и
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цензурата. Сякаш самият Живков е усетил, че е прекалил в публично оповестеното си припознаване на своя подпис и реакциите след
него. Все пак задълго след 1968-ма си остава уязвена и силно проблематизирана нормата на сатирическа критика: докъде може да се
стигне в сатиричното изобличение. На партийното събрание в СБП
от 6 декември 1968 г. Генчо Узунов констатира това колебание:
Може ли да бъде критикуван министър-председателя за редица слабости в народното стопанство? Или трябва да бъдат
критикувани тези, които не провеждат линията? Няма теоретически разработки по въпросите на хумора и сатирата.94
Радой Ралин вече е направил немислимото – уязвил е вожда (министър-председателя) и неговата политика. Ето защо от 70-те
години на ХХ век насетне един поне на пръв поглед по-минималистично форматиран езоповски език е сред предпочитаните от редица
поети, белетристи, драматурзи, киносценаристи. Стихове на Марко
Ганчев, поеми на Валери Петров, разкази на Мирон Иванов, пиеси
на Станислав Стратиев, Иван Радоев, Йордан Радичков, сценарии
на Георги Мишев – всички те привидно не засягат пряко особата на
Живков (с изключение може би на „Образ и подобие“ от Радичков,
1986), но прекодират художествено целия свят на НРБ, видян в една
обърната, притчово-иносказателна перспектива.
Епилог без край
След скандала от 1968 г. Радой Ралин се сдобива с подмолна,
но магнетична популярност, която го превръща в един от митовете на
българската литература и култура в годините на НРБ. За известно време той се дистанцира от сатирата, впуска се в писане на лирика и художествена проза. Налага му се обаче да решава десетки лични, семейни и битови проблеми. Многократно са описвани изпитанията пред
безработния сатирик – наложеното му преместване в Хисаря за около
две години; жестовете на всенародна обич и солидарност със семейството му, с изпращани колети с продукти и парични пощенски записи; принудителната продажба на бащината къща в Сливен, за да може
да издържа синовете си; стомашната болест с кръвоизливи, която се
смята за причина Ралин „да не бъде притиснат жестоко и докрай от
94 Пак там, л. 175.
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репресивния апарат“95. Официалната безработица на Радой Ралин
продължава до 26 април 1976 г., когато е назначен в СИФ „Бояна“96.
Специален сюжет представляват взаимоотношенията му с
Литературния фонд на СБП, около които витаят всякакви слухове,
уверения и допускания. Да припомним, че при предложението за
уволнение на Ралин от издателство „Български писател“ председателят на СБП Джагаров вмята уточнението: „като му се осигури
издръжка, близка до заплатата му, докато си намери подходяща работа“97. Припламват спорове между мемоаристи и историци дали и
доколко Ралин се е възползвал от услугите на Литературния фонд
на СБП98. Без да интерпретираме излишно едно или друго сведение,
нека само се позовем на протоколите на управителния съвет на
фонда от 1969 г. В част от тях се разглежда тъкмо положението с
възнаграждението на Р. Ралин:
Отпуска се на Р. Ралин творческа помощ за шест месеца по
160 лева месечно, за да работи върху стихосбирката си „Елегия“ и новелата „Златното руно“. (Протокол № 7/18 март 1969)
Отпуска се на Радой Ралин – 200 лева помощ по болест. (Протокол № 10/23 април 1969)99
На 3 ноември 1969 г. след като е разгледано сведението на
Ралин, че с помощта за шест месеца е написал стихосбирката „Молитви към себе си“, гласувани са следните решения:
По молбата му да се продължи творческата помощ с още една
година, за да работи над нова белетристична творба със сюжет от Съпротивата и за нови стихотворения, да се поиска
мнението на Бюрото. (Протокол № 21/3 ноември 1969)
95 Вж. данните за това в: Христова, Наталия. Специфика на българското „дисидентство“…, 302–303; Стоянова, Таня. Стоянов, Стефан. Радой:
Смутителят на реда..., 120–133.
96 Стоянова, Таня. Стоянов, Стефан. Радой: Смутителят на реда..., 132.
97 ЦДА, ф. 551, оп. 3, а.е. 48, л. 94.
98 Вж. Славов, Атанас. Българска литература на размразяването…, 206;
Христова, Наталия. Специфика на българското „дисидентство“…, 302–303.
99 ЦДА, ф. 551, оп. 3, а.е. 365, л. 69, л. 73.
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Продължава се с още два месеца по 160 лева творческата помощ за Радой Ралин. (Протокол № 22/24 ноември 1969)100
От тези протоколи става ясно, че поне година Ралин сам кандидатства и получава месечна творческа помощ от фонда при СБП
в размер на 160 лв., а еднократно – 200 лв. помощ по болест. Помощите от този фонд често са особен тип поръчки – за написване
на конкретни творби. В случая чрез тях пряко се цели колкото да
бъде подпомогнат безработния автор, толкова и писането му да се
насочи в безопасна за властта жанрово-тематична област. Същевременно фактът, че Ралин получава помощи от СБП се използва
при опитите да бъде моделиран различен публичен образ на сатирика. Циркулират слухове, стимулирани очевидно от високопоставени
лица в ЦК на БКП, че „всеки месец на Р. Ралин се дават по 300 лв.“101.
На среща в партийното бюро на ППО при СБП през декември 1971 г.
сатирикът заявява, че когато се стабилизира финансово, ще върне
„около 1000 лв. и нещо на СБП“102.
Изобщо от СБП демонстрират грижа, че искат да му осигурят
подходяща работа (например заместник главен редактор на списание „Пламъче“), но Ралин отказва с мотивите, че често боледува и не
може да пише за деца, което го прави неподходящ за там103. Сатирикът се съпротивлява на настоятелните опити да бъде изтласкан в професионална зона, която уж би му осигурила сносно битово съществуване, но ще го лиши от регулярни занимания с жанрове и теми, които
владее най-добре. Всъщност Ралин се съпротивлява според силите
си на стремежа на официалните институции да управляват почерка
и езиковото му поведение така, че да не позволят тиражиране на негови сатирически текстове. Това го пренасочва към по-активна преводаческа работа – както пише в едно автобиографично стихотворение, не по някаква творческа задача, „а просто за парчето хляб“104.
100 Пак там, л. 89, л. 91.
101 Вж. изказване на Р. Ралин пред партийното бюро в СБП, според
което Любомир Павлов „бил казал, че всеки месец на Р. Ралин се дават по
300 лв.“ – ЦДА, ф. 357 Б, оп. 1, а.е.102, л. 99.
102 Пак там, л. 99.
103 Пак там, л. 100.
104 Вж. стихотворението Препитание. В: Ралин, Радой. Всичко ми го150
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След цензурни спънки и задържане на ръкописите му в издателствата все пак му издават няколко книги с лирика – „Есенни
къпини“ (1971), „Обстоятелства. Предишни и по-предишни стихове“
(по повод 50-годишнината му, 1973), „Всичко ми говори“ (в поредицата „Поколение“ на изд. „Народна младеж“, 1975), „Хляб и портокали“ (1975). На пръв поглед такава статистика не би трябвало да
дава основание за недоволство на автора. Но при по-внимателното ѝ разчитане ще се убедим, че тя е израз на доста старателно контролирано опубличностяване на създаденото от Ралин. Особено
през 70-те години това е знак за неутрализиране на сатирическото
му творчество. Най-опасният сатирик е настойчиво изтласкван от
публичната зона на сатирата поне до 1980 г., когато се появява
книгата му „Апострофи“.
*
Пет години след скандала около „Люти чушки“ СБП организира почти научен форум, чрез който политестетическият дискурс се
опитва да уточни и стабилизира новата соцреалистическа норма в
сатирата. На 1 и 2 април 1974 г. се провежда теоретична конференция
по въпросите на хумора и сатирата, на която в доклада за поезията
Симеон Хаджикосев признава, че „Р. Ралин е най-нашумялото име в
нашата съвременна сатира“, а „Личен контакт“ (1965) – „най-талантливата сатирична книга на поета“. Критикът внимателно подбира
цитатите от Ралинови епиграми и отбелязва, че в тях на прицел са
„редица рецидиви на буржоазния морал в нашето социалистическо
общество“. За книгата „Моля, заповядайте“ Хаджикосев смята, че „бележи известно спадане“ на сатиричния талант на Радой Ралин със
„съвсем банални игрословици“, а пък в „Люти чушки“ – „тази тенденция е задълбочена“105. Ето че името на Ралин не е табуирано от официалната критика, но пък е обезопасено чрез фокусиране върху подбрани творби и лансиране на безконфликтни интерпретации. Няма табу
дори върху „Люти чушки“; тя просто е изпратена в нишата за банални
игрословици, т.е. таксувана като неуспешна, празна книга.
На същата конференция се дават нови оркестрации на проблема за „голямата“ и „малката правда“ и на степените на „обобщевори, С., 1975, 22–23.
105 Хаджикосев, Симеон. Хуморът и сатирата в поезията през последните години. В: Проблеми на хумора и сатирата, С., 1976, 83–85.
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ние“ и на „типизацията“ в сатиричните текстове. Андрей Гуляшки, цитирайки многократно Тодор Живков, постулира обсега на сатирата в
„социалистическото общество“:
Когато идеалът или идейната концепция на твореца не е в
противоречие с общественото устройство, а са в противоречие само с отделни моменти от обществения живот, с отделни явления, които сами по себе си са чужди и несвойствени
на основния облик на обществения живот, то и образите, с
които творецът изобличава тези явления, не са обобщения
на цялостния обществен живот, а са обобщения на частните
негативни случаи, които го съпътстват. […] да не се изкарва отделното отрицателно явление като закономерно явление на
обществено-политическата система.106
После Гуляшки отхвърля „схващането, че така наречената
„малка правда“ е рожба на унаследените навици от миналото“, защото „унаследените навици могат да се изявяват само върху подходящ
терен“, макар и върху ограничен периметър, „върху определен участък от действителността“107.
Това означава, че под сатирически прицел могат да попадат
все повече части и елементи от комунистическата система, но не и
цялата система. Същевременно се допуска, че подлежащите на критика явления не просто са привнесени от миналото на „капитализма“, а се реактивират и в новите „социалистически условия“. Това
е важно уточнение и разширение на периметъра, защото разрешава
на сатириците да обогатят тематичните си търсения.
Но най-конкретно разграфяване върху идеологическата карта
на секторите „голяма“ и „малка правда“ прави самият Тодор Живков
в своето слово-наздравица на „другарската среща на трапеза“ по
случай приключването на конференцията:
Могат ли да бъдат критикувани отговорни другари? Могат.
Вземете Министерския съвет. Когато аз бях председател на
Министерския съвет преди няколко години, неговият състав
106
Гуляшки, Андрей. От позициите на комунистическия идеал. В:
Проблеми на хумора и сатирата…, 38.
107 Пак там, 40.
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бе един. Сега е съвсем друг. Ясно е, че някои хора са били
неподходящи. Други отидоха на по-подходяща за тях работа.
Бяха издигнати нови хора. У нас това е процес. […] За партийната критика няма и не може да има забранени параметри.108
Ето как равнището на персонализация при критическото изобличение като че ли се вдига до позицията член на Министерския съвет. Поне на думи, изречени от самия държавен глава. Периодичната подмяна на водещи персони около Живков се снабдява с почти
теоретична обосновка, камуфлирана като проява на демократизъм
и като реализация в НРБ на една критика без брегове. Практиката на
постоянни рокади на фигури от ЦК на БКП, Политбюро и Министерския съвет вече се е превърнала в характерна черта на „кадровата
политика“ на Живков, който от началото на 70-те години все повече свиква с ролята на доживотен диктатор. Тази ситуация напомня
донякъде кампанията за разгръщане на „критиката и самокритиката“, диктувана от Червенков през 1950 г., когато всеки – без самия
Червенков – може да бъде сменен, свален и осъден. При Живков от
1974 г. и след това всеки – без самия Живков – може да бъде критикуван, свален и изпратен на „по-подходяща работа“. Това е окончателна кристализация на принципа на партийността в принцип на
вождизма, който само няколко години по-късно ще се отлее в култ
към Живков, проявен в лирически стихотворения, портретни очерци
и нови агиографски биографии.
*
Нито за момент Радой Ралин не се хваща в тематичните капани на „голямата“ и „малката правда“. В „Стимули“ от „Епиграмки
в рамки“ (1983) той дори язвително коментира понятията за двете
правди така:
Правдата на големите
дава ни темите.
Правдата на малките
дава ни подпалките.

108 Живков, Тодор. За хумора и сатирата. В: Проблеми на хумора и
сатирата…, 26.
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Сатирикът демонстрира ясно съзнание за мястото на „малката“ и „голямата правда“ в художествената йерархия. В същото
време всячески се стреми да пробие жестокия цензорски контрол
над творчеството си, дори с цената на използване на „подпалки“. Но
винаги когато може, превключва на по-високи обороти и се цели в
„голямата правда“. Така се случва с някои текстове от „Епиграмки
в рамки“ (1983), заради които голямата част от тиража на книгата е
изваден от разпространение. Но скандалът около нея е капсулиран
и на практика задушен в задскулисните ходове на варненското издателство, ДО „Българска книга“ и органите на Държавна сигурност.
Самият Радой Ралин си дава сметка, че е следен, следван и
преследван – и от органите на тайната полиция, и от цензорските
инстанции. Още през 70-те например той се разграничава от стихотворение, което от негово име се разпространява в пощенските
кутии из столицата. Това е написан на пишеща машина текст от четири строфи под заглавие „Стихотворение“, подписано Рад. Ралин.
Набеденият автор пише писмо до Александър Лилов в ЦК на БКП, в
което уверява, че не той стои зад тази акция109. Още повече, че при
по-осведомена експертиза лесно се установява, че става въпрос за
стихотворението „Обикновена история“ на Тома Измирлиев, по-големия брат на Смирненски.
Разиграват се и сюжети с други залози. От 1980 г. партийно-държавната власт започва да излъчва доброжелателни сигнали
на признание към Радой Ралин – по повод 24 май го обявяват за
„заслужил деятел на културата“, а на 1 януари 1981 г. в официоза
„Работническо дело“ поместват негови афоризми и апострофи. По
случай 60-годишнината му през 1982-1983 г. го удостояват с орден
„Георги Димитров“ и дори получава поздравителна телеграма от Тодор Живков. Същевременно поддържат делото му за оперативно
наблюдение в ДС под псевдоним „Козел“. Оказват му натиск чрез
преследване на по-малкия му син Стефан, когото осъждат условно
през 1982 г.110 Ръкописите на книгите, пиесите и сценариите му, когато не са спрени, неизменно трудно се промъкват през държавните
издателства към печатниците.
109
Вж. ЦДА, ф. 1 Б, оп. 78, а.е. 204, л. 1–2.
110
Вж. за това в: Стоянова, Таня., Стоянов, Стефан. Радой:
Смутителят на реда..., 460–462.
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Тъкмо последната тенденция го принуждава да поиска среща
със секретаря на ЦК на БКП Стоян Михайлов. И я получава. Скоро
след това – на 22 декември 1983 г. – в отдел „Култура“ на ЦК на БКП
организират нова среща с Ралин и с участието на Кина Бояджиева,
Вълчо Киров, Любомир Левчев, Евтим Евтимов и Владимир Голев.
В информацията след нея се препоръчва издателствата „да вземат
мерки за придвижване на онези ръкописи, които имат необходимите
идейно-художествени качества“, и се припомня „препоръката на другаря Тодор Живков – със сатириците да се работи особено внимателно, да бъдат те близко до нас“111. Наистина се усеща стремежът Ралин да бъде държан близко – в обсега на властта, – било за да бъде
донякъде опитомявано или поне наблюдавано писането му, било за
да бъде поддържан статутът му на приобщен автор, ангажиран в организационни инициативи като член на БКП и на СБП112.
В резултат от срещата през декември 1983-та двутомникът с
избрани творби на Ралин, макар и да не излиза за 60-годишнината
му, става факт през 1984 г. В него цензурата не допуска най-скандалните творби, а други частично омекотява, за могат да се появят отново. Например стихотворението „Личен контакт“ от едноименната
книга е пуснато, но с ключова промяна. Вместо доста конкретната
и насочваща към населението на НРБ бройка микрофони („седем
милиона“ в изданието от 1965 г.113), в първия том с избрани творби
от 1984 г. микрофоните са станали „четиридесет милиона“114 – внушително число, отпращащо към друго население на друга (имперска) държава. Разбира се, в двутомника изцяло липсват текстове от
„Люти чушки“, както и най-острите от „Епиграмки в рамки“.
111 ЦДА, ф. 1 Б, оп. 78, а.е. 308, л. 23.
112 Самият Р. Ралин е изключително настоятелен в исканията си ръкописите му да бъдат разглеждани и придвижвани за печат в издателствата –
пише писма до редактори и директори, до високопоставени служители като
председателя на Комитета за култура Георги Йорданов и др. Със задържаните му ръкописи се занимават в ЦК на БКП и в Бюрото на УС на СБП, където
понякога го канят да го изслушат, както е в началото на 1986 г. – вж. цитираната стенограма от тази среща с Р. Ралин в Бюрото на УС на СБП в: Стоянова,
Таня. Стоянов, Стефан. Радой: Смутителят на реда..., 637–655.
113 Вж. стихотворението Личен контакт. В: Ралин, Радой. Личен
контакт, Варна, 1965, 52–54.
114 Вж. стихотворението Личен контакт. В: Ралин, Радой. Избрани
творби в два тома. Том първи. Поезия: стихове, епиграми, С., 1984, 434–436.
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Политиката на удържане на Радой Ралин, провеждана от ЦК на
БКП, от СБП, от издателства и редакции на периодични издания през
80-те години на ХХ век няма как да завърши с пълен успех. Сатирикът
си остава един от най-изявените инакомислещи писатели в късната
Народна република. Извършва сам различни акции като тази с отпечатването и разлепването на некролози по повод 15-годишнината
от смъртта на Никола Фурнаджиев и 5-годишнината от кончината на
Атанас Далчев115. Стреми се да подкрепя публично и шумно новопоявили се обещаващи поети като Борис Христов116. Включва се като морален авторитет в дисидентското движение от 1988-1989 г., но по-важната му роля – на свободомислещ и свободопишещ сатирик – се
основава на колективната памет за случая „Люти чушки“.
Още през 1968-ма Ралин е задал високата норма за подривно езиково поведение срещу комунистическия режим и срещу неговата нова персонализация – живковизма. Самата му литературна
личност става норма за алтернативно присъствие. Затова случайно
или нарочно през 70-те и 80-те години му приписват всякакви смели
антиправителствени афоризми, анекдоти и епиграми, за повечето от
които той дори не подозира. Частично Радой Ралин започва да функционира като авторско име – марка или парола – за събиране на
подриващи властта в НРБ текстове. Парола за сатирическо мислене
и писане, което може да понесе всичко, след като вече е било насочено против самия комунистически вожд.

115 Р. Ралин съставя сам некролозите и подписва всеки от тях от
името на над 30 писатели, като предупреждава за това единствено Христо
Радевски. В некролога на Н. Фурнаджиев са цитирани четирите куплета на
стихотворението му „Черни дни“, които звучат остро актуално и провокативно, а в некролога на Далчев – негов фрагмент със силен автобиографичен и критически акцент. За да установят кой стои зад акцията, на крак
са вдигнати „експертите“ и в ЦК на БКП, и в ДС, които установяват авторството на Р. Ралин. Вж. за това: ЦДА, ф. 1 Б, оп. 78, а.е. 291, л. 5–9, както и
в: Стоянова, Таня. Стоянов, Стефан. Радой: Смутителят на реда..., 500–503.
116 Вж. рецензията: Ралин, Радой. В този поет не можем да се излъжем. Труд, 238, 12.10.1977, но сякаш по-ефективна е постоянната устна
популяризация на поезията на Борис Христов, извършвана от Р. Ралин в
неформални разговори и по време на различни публични прояви, в които
има възможност да участва.
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Морис Фадел

ДРУГОТО ЛИЦЕ НА
„ФРАНКФУРТСКАТА ШКОЛА“
Странно е защо Зигфрид Кракауер1 идва чак сега в нашия
език и култура. Той е много по-взрян в конкретиката на ежедневието, в разнообразието на живота от склонния към абстракции
и схематизиране Теодор Адорно, много по-ясен и разбираем от на
моменти нечетимия Валтер Бенямин. Може би културата ни, изпълнена с комплекси за малоценност, в желанието си да догони по-напредналите от нас гледа първо да усвои най-сложното и актуалното от техните постижения.
Сякаш тъкмо за да се противопостави на тези комплекси, преводачът и съставителят Стилиян Йотов е избрал два от „най-нефилософски изглеждащите“ текстове на Кракауер: занимаващият се с
масовата култура „Детективският роман“ и коментиращият съвременността на автора „Служителите“. Наистина, има нещо литературно, не философско в двете произведения: вниманието към детайла,
увличането от описанието, бягството от обобщението, незаобикалянето на случката. Няма го даже характерното за „франкфуртците“
озлобление към действителността: по-скоро любопитство към нея,
към разнообразието и неочакваността ѝ.
Ако не бе публикуван след смъртта на автора, писаният в началото на 20-те години на XX в. трактат „Детективският роман“ би станал
определящо за жанра на криминалната литература изследване. Тук е
проведено образцово типичното за Франкфуртската школа разглеждане на изкуството не като мимесис, отражение, а като изразяване

1
Зигфрид Кракауер, „Детективският роман“, „Служителите“, издателство “Agata”, С., 2016. Превод и предговор: Стилиян Йотов. Книгата е отличена с награда за превод от Съюза на преводачите в България.
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на „духа на времето“, на философско-историческия момент, от който
произтича произведението. Детективският роман според Кракауер
откроява доминираната от „рациото“ модерност. Кракауер обаче греши. Собственият му анализ на самотния, асексуален, невписващ се
в света детектив, без който жанрът е невъзможен, както и финалът
на класическите криминални текстове, където престъпникът е разкрит и справедливостта възтържествува, ни убеждава в обратното.
Че детективската литература идва от друго, немодерно време, когато
вярата в победата на доброто над злото е била по-силна.
„Служителите“ представя по най-симпатичния начин едно
по-старо, близко до литературата и журналистиката лице на социологията, когато тя не е била колонки с проценти и дискурсивни анализи, а разкази и есета за обществото. За този текст сигурно ще е
валидно клишето, че той отразява ситуацията на служителите, преди те да бъдат поставени в конкуренция с „поумняващите машини“.
Мисля, че не е така. Служителите и днес са същите треперещи над
заплатиците си хора, каквито ги описва Кракауер и каквито са много от познатите ни.
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Моника Гълъбова

„АМЕРИКАНСКИ ПАСТОРАЛ“ НА ФИЛИП РОТ:
КРАЯТ НА ИДИЛИЯТА1
Прозата на Рот може да бъде разделена на три периода, като
в тази своеобразна хронологизация Американска трилогия, съответно – Американски пасторал, Омъжих се за комунист и Човешкото
петно, спадат към третата фаза от кариерата му на писател. В тези
произведения той прекрачва отвъд доминиращия индивидуален фокус, за да подеме наративни импулси, които го карат да пресъздава героите си до съвършенство – техният индивидуален свят става
достояние за читателя наред със ситуираността им в американската
история и култура. Това, което имам предвид, е, че читателят успява
да осъществи един пълноценен прочит-досег с всички герои – главни или второстепенни. Сякаш Рот успява да прескочи невротичните
селения и утопичните замъци на собствените си герои и поставяйки
ги в „жестоката действителност“, заобиколени от други хора, дарява
читателите със способност да преоценят илюзорния им свят – да видят и другите. Хана Портной е вече цялостен и завършен образ, а не
„сянка“, явила се пред читателската аудитория само по усмотрение
на Алекс. И като доказателство за горното ми твърдение намирам
конкретно женските образи, които, независимо че до голяма степен
пак си остават вестителки на хаоса и разрушителки, са по-пълноценни и комплексни. Проявяват изключителна решителност, когато става въпрос за упражняване на собствената им воля.
1 Моника Гълъбова е завършила с отличие магистърската програма
„Литература, книгоиздаване, медии“ на департамент „Нова българистика“
през 2017 г. Преди това има бакалавърска степен по унгарска филология
от СУ „Св. Климент Охридски“. Настоящият текст е част от магистърската
ѝ теза на тема „Репрезентации на мизогинията в романите на Филип Рот.
Американски пасторал“ с ръководител гл. ас. д-р Биляна Курташева.
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Всички герои на Рот се движат сред изключителни мечти за
хармония, сред собствените си заблуди и идеали, желанието за чистота и обезпокоителната реалност, която ги въвлича в поредица от
провали и раздори, разочарование и корупция, „лашкат се“ между
желанието да упражняват контрол и налагат заповеди, да живеят в
унисон с обществените очаквания, от една страна, и импулса, който
ги кара да скъсат с всички ограничения, да се бунтуват сред анархия, хаос и неподчинение, от друга страна. В Американска трилогия
на фокус са взети три исторически събития, които фундаментално
„увреждат“ американското общество след Втората световна война, а
именно – войната във Виетнам, нахлуването на САЩ и последвалите
го антивоенни протести, едновременно с революцията на 60-те, обхващащият 50-те години макартизъм и възцарилата се в края на 80те и началото на 90-те политическа коректност, която се оказва нож
с две остриета. А вредата им се състои в неспособността на хората
да се изправят лице в лице с колапса на американската мечта.
В Американски пасторал нацията е омърсена. Това е роман-елегия на Рот за изгубената американска мечта.2 Симор Левов,
по прякор Шведа, заради нордическата си външност – непривичен
за еврейския социум „синеок рус викинг“, се превръща в „местен
Аполон“ (7-8) и гимназиален супергерой, благодарение на спортните си успехи. Невероятно успешен във всяко от начинанията, които
предприеме, изключителен спортисти идол на Нейтън Цукерман,
разказвачът на историята. Години след завършването на гимназията, през 1985, Цукерман случайно се засича с детския си идол на
мач между отборите на Голямата лига. Десет години по-късно той
получава писмо от Шведа, който го кани на вечеря под предлог, че
му се ще да напише възпоминание в чест на наскоро починалия
си баща- Лу Левов. Цукерман откликва на поканата и отива на вечерята, но така и не успява да проникне отвъд „подчертаната безукорност“ на Шведа, който го зарива с хвалебствия за семейството си – трима сина и прекрасна, по-млада от него, жена – майка на
момчетата. Няколко месеца по-късно Цукерман решава да посети
сбирка на завършилите гимназията, където среща Джери, брата на
Шведа, и научава, че последният е починал няколко дни по-рано и
погребението е поводът за завръщането на Джери в родния му град.
2 Safer, E. B. Mocking the age: The later novels of Philip Roth. Albany: State
University of New York Press, 2006, 79–100.
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От брата Цукерман разбира, че от първия си брак – с невероятната
мис Ню Джърси – Симор Левов има дъщеря на име Мередит Левов
– терористката от Олд Римрок, взривила бомба в местния пощенски
клон през 1968, в знак на протест срещу Виетнамската война и по
този начин причинила смъртта на невинен човек. От Джери научава
и че Мери е починала и тази смърт и неспособността на Шведа да
я намрази, забрави и „погребе“ са му коствали живота: „Социално
овладян персонаж, който не избухва и който никога не се поддава
на гнева. И понеже не е бил предразположен към гневливост, не можем да причислим тази негова черта към достойнствата му. Според
теорията на Джери негневливостта в крайна сметка го е убила. Докато агресията е пречистване и изцеление.“ (79-80). От сведенията, с
които се сдобива Цукерман започва да си представя що за живот е
имал Шведа и какви са били взаимоотношенията с дъщеря му преди
и след избухването на бомбата. Неговите представи и въобразени
сюжети са романът сам по себе си. Историята придобива толкова
реални очертания, че постепенно разказът започва да се води не от
името на Цукерман, а от перспективата на Шведа. В повествованието се намесва и Рита Коен, уж студентка в Пенсилванския университет, заинтересувана от бизнеса на Левов заради темата на разработката ѝ – кожарската индустрия в Нюарк, Ню Джърси. Впоследствие
му разкрива, че е дошла от името на Мери/Мередит. Претенциите ѝ
към Шведа не се изчерпват с няколкото лични вещи на Мери, които
Шведа ѝ връчва. Тя му иска и сумата от десет хиляди долара, в случай че отново иска да види дъщеря си, с която той така и не успява да се срещне заради уплахата, която го връхлита след срещата с
Рита и сексуалните провокации, които тя му отправя. Рита изчезва
безследно и в последвалите пет години Шведа не спира да се терзае
какво нередно е сторил, че той и семейството му да станат потърпевши на грозната действителност. В края на този болезнен период, в
миг, в който жена му Дон най-сетне е започнала да се възстановява
и отърсва от травмата, причинена от изчезването на собствената ѝ
дъщеря, след като в знак на собственото си „очистване“ е предприела операция в Швейцария – лифтинг на лицето, Рита Коен изпраща писмо на Шведа, в което го известява къде се намира дъщеря
му. След като я открива в един от най-мизерните квартали на града,
Шведа научава, че тя действително е човекът, взривил бомбата, и че
освен този атентат е предприемала и други, завършили със смъртта
на още три невинни жертви, че е била изнасилвана два пъти, а сега
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е станала джайнистка, положила обет за ненасилие. Шведа научава, че терапевтката на малката заекваща Мери – Шийла Залцман, с
която междувременно разбираме, че той е имал любовна авантюра
след изчезването на дъщеря си, я е укривала непосредствено след
избухването на бомбата, по време на издирването, проведено от полицията. Последните страници на книгата са своеобразното възпоменание на Шведа за един щастлив навремето живот, преди мечтите
му да рухнат – преди да научи, че Мери е причинила смъртта на още
хора и че неговото малко момиче е било омърсено, преди да стане
свидетел на изневярата на собствената си съпруга в собствената си
къща. Шведа се терзае дали да се върне за Мери и да я измъкне от
дупката, в която се е загнездила, и от потресаващото състояние, в
което е изпаднала, дали да избяга някъде с едновремешната си любовница Шийла, или да избяга от самата Мери. Романът завършва с
бащата на Шведа – Лу Левов, прободен с вилица в окото от пияната
Джеси Оркът, съпруга на настоящия любовник на Дон – Бил Оркът.
Сякаш кулминация на абсурдното.
Идеята, останала да „вирее“ в читателското съзнание, в Американски пасторал просто е покълнала, а в следхождащия я Човешкото петно продължава да избуява с пълна сила – съществува едно
огромно противоречие между перфектния свят, който героите на Рот
са си въобразили, и реалността, която е далеч по-опетнена. И макар
Рот да ни разкрива основната си концепция на границата между фарса и трагедията, тя прозира. Целта на героите му е да заличат петното и да постигнат „пасторалното“, идиличното, да изтласкат на заден
план мръсотията и несъвършенството – усилия, които често пъти се
превръщат в проводник на злото: „Да, техният бастион се бе пропукал дори тук, в надеждния Олд Римрок, и сега, когато вече бе зейнал,
проломът не би могъл отново да бъде затулен. Никога нямаше да се
съвземат. Всичко бе против тях; всеки и всичко, което не беше като
техния живот. Всеки глас отвън заклеймяваше и отричаше техния
живот! А какво не му беше наред на този техен живот? Имаше ли на
света нещо по-добродетелно от живота на семейство Левов?“ (443).
Симор Левов буквално е прогонен от собствения си Рай. И
кой е виновникът? Един по-повърхностен прочит би ни осигурил половинчатата истина, според която отново жени са виновни за падението на един добродетелен мъж – собствената му съпруга и дъщеря, и отново би ни послужил за претекст на обвиненията към Рот в
мизогиния и представяне на женската половина от човечеството в
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неблагонадеждна роля. Истината е, че Шведа, със своя неспирен и
неутолим копнеж по реализацията на нещо толкова нереализируемо
и със склонността да се дистанцира и от историята, и от човешката
природа в най-долните ѝ проявления, сам си е виновен. В интерес на
настоящата теза обаче намирам за удачно да разгледам женските
образи в романа и отношението към тях.
Романите на Рот непрекъснато провокират читателите, сякаш
всеобхватността на темите, избрани в тях, и зададените неудобни
въпроси имат за цел да жегнат всеки един от възможната аудитория независимо доколко е кален в нихилизирането на подобни дързости. Рот винаги ще разчита на спорни политически въпроси, на
безсрамно деклариране на най-срамното от сферата на интимното
и забраненото; непрекъснато пренебрегвайки благоприличието, той
дълбае безотказно във въпросите, свързани с еврейската идентичност и мястото на американския евреин в Съединените щати. Този
американски евреин може и да бъде възприет като първообраз на
отхвърления, маргиналния, на натрапника, който полага неимоверни
усилия в стремежите си към уеднаквяване с някаква първоначална
концепция за перфектен американец. В Американска трилогия всеки
един от героите бива изненадан от съществуващото противоречие
между демократичните обещания за „американска индивидуалност“
и действителността – поведението на групите и практиките на институциите, които често пъти са ръководени в реакциите и разсъжденията си от не-егалитарни идеологии. Възможността за абсолютно
„пресъздаване“ на личността в духа на американските традиции, се
оказва мит, оборен от трагичния развой на съдбата на герои като
Коулман Силк и Симор „Шведа“ Левов.3
Симор Левов, евреин, чиито атлетичност и необичайна за
еврейското, но характерна за американското общество външност
спомагат за успешната му асимилация в американската култура, се
жени за своята мечта – кралица на красотата, някогашна мис Ню
Джърси, при това католичка; разполага с успешен бизнес – ръкавичарска компания, наследена от баща му, както и с прекрасна провинциална къща – остров на спокойствие от непоносимите брожения,
съпътстващи американската реалност. На фона на целия този раз3 Brauner, D. What was not supposed to happen had happened and what
was supposed to happen had not happened: Subverting history in American
pastoral. In: D. Shostak, ed. Philip Roth: American pastoral, The human stain, The
plot against America. London: Continuum, 2011, 19–32.
166

М. Гълъбова, „Американски пасторал“ на Филип Рот...

кош – сбъдната американска мечта, дъщеря му се оказва терористка, а жена му – „хоспитализирана в клиника със суицидна депресия“
(185). Катастрофата може да се обясни с лош късмет, може и да е
карма, а може и да е просто безумието, взело превес над човешкото
съществуване. А посланието е, че никой, дори тези, дарени с успех,
късмет, пари и невероятен талант, не е застрахован от болката, страданието и случайностите на човешката природа и съдба.4 Причините
за нещастието на Шведа могат да се коренят в поведението на необяснимата му дъщеря или съпруга точно толкова, колкото и в „поведението на историята“ през 60-те. Тук е редно да спомена, че образът
на Шведа може да се възприеме и като въплъщение на културно-историческите вълнения от 60-те години, а женските образи са отражение на последвалите реакции – едновременно опозиционни на статуквото, но в същото време и следствие от него. Шведа, съответно
– културата, политиката и икономическата система, които индиректно представя, продуцират собствените си кошмарни преживявания.
Твърдение, което Рот често изтъква в своя защита срещу нападките
в мизогиния. Героите в Американска трилогия се опитват да изтрият
мръсотията в търсенето на идеална страна, страна на чистотата –
Америка, очистена от военните амбиции, от политическите интриги и
от неравенството. Същите тези герои обаче допринасят за собствено си падение, тъй като инвестират твърде много в пасторалните си
представи, очиствайки се от неудобните истини в собствените си истории в стремежа да реализират утопичната мечта.
Показателни са атаките на Мери, а по-късно и на Рита Коен,
спрямо капитализма и неговото перфектно творение – самият Симор Левов. Още първите страници на книгата ни запознават с неотречимите предимства на капитализма, спомогнал на евреите в хода
на американската им асимилация – изконна цел и удовлетворение
за всеки уважаващ себе си американец. Но този капитализъм гради устои наред с несправедливостите, които го съпътстват, например отношението към хората с друг цвят на кожата. На пръв поглед
абсурните обвинения, които Рита и Мери отправят към Шведа, изглеждат повърхностни и неоправдани – брътвежи на търсещи себе
си създания, които са склонни да вменяват вина на другите само
4 Brzezinski, S. Review of American pastoral, cited by M. B. Gentry. Newark
maid feminism in Philip Roth’s American pastoral. Shofar, Vol. 19, No. 1 (2000),
Special Issue: Philip Roth, 74–83.
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за да имат оправдание за войнственото си отношение, но зад тези
коментари прозира и една сериозна критика, а именно – нюаркските стачки от 1967 г., които едва не унищожават фабриката. Изведнъж необоснованите нападки на Мери се оказват напълно оправдани, особено, когато става въпрос за отношението на Лу Левов към
собствените му работнички: „‘Левов, ти си луд – така ми казват приятелите в парилката, – за какво ти е да наемаш чернокожи? Няма да
произвеждаш ръкавици, ще произвеждаш боклук.‘ Аз обаче ги наех,
отнасях се с тях като с хора, двайсет и пет години целувах гъза на
Вики, за всеки шибан Ден на благодарността купувах по пуйка за момичетата, всяка сутрин пристигах с изплезен език, за да им ближа
после задниците с него...“ (173).
Дейвид Браунър в своето есе История и антипасторал: Утопични мечти и ритуали на очистване в „Американска трилогия“5 твърди,
че Американски пасторал и Човешкото петно могат да бъдат четени
като парабола за етническата и расова принадлежности за изкусителната пасторална мечта за асимилация в американското общество. И нима отношението на Лу Левов към черните му работнички
не е отражение на собственото му усещане за неситуираност в „американската действителност“, като евреин, положил кански усилия в
името на приобщаването си към един социум, който въпреки това не
го приема напълно. Той проектира собствените си комплекси върху все още маргинализирани в американското общество хора, при
това – жени. Симор също е словесно атакуван от Мери, която го обвинява, че в мига, в който изцеди работничките си достатъчно, ще
премести фабриката в някой друг беден регион по света, където ще
може да експлоатира други бедни създания. Изглежда, позитивното
отношение на Симор към жените в живота му се дължи на евентуалната изгода, която може да извлече от тях, в случая с работничките
това е ползата от труда им в името на просперитета на фабриката,
а не неговата пословична добродетелност, а в случая с Мери и Дон
– фактът, че служат на концепцията му за съвършен живот. С жени
като Рита Коен, Шийла Залцман и Марша Юманов, той далеч не е
толкова толерантен. Въпреки това самото присъствие на женските
героини и активно заявената им позиция си е опит за надмощие над
доминиращия мъжки глас. И тук можем да поставим ясно разграни5 Brauner, D. Philip Roth. Manchester: Manchester Univeristy Press, 2007,
148–185.
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чение между самия Рот и неговото алтерего – Цукерман. Авторовата му наблюдателност се състои в изграждането на свят, населен и
от женски образи. Той успява да съзре бариерите, опасали света на
главния му герой, нещо, което не се удава на Нейтън Цукерман заради отявлената му пристрастност към ученическия идол.
Женските героини при Рот непрекъснато будят подозрения у
читателите, че са продукт на прословутата му мизогиния, но в повечето случаи те са резултат от дълбоко вкоренена омраза към жените,
плод на предразсъдъци, срещу които се водят извечни битки. Рот,
както вече няколко пъти споменах, се дистанцира от тази мизогиния, въпреки че понякога примамва читателя към нея. Например
Американски пасторал е символично разделена на три части – Възпоминание за рая, Грехопадението, Изгубеният рай. Алюзията е пределно ясна – именуването им по този начин се превръща в сериозна
предпоставка да се правят паралели между сюжета на историята и
Първородният грях. В случая отново жени са видимата първопричина за падението на един добродетелен мъж. Разказът може и да не
се движи в рамките на случилото се в райската градина, но усещането за разрушителност и безвъзвратност е идентично.
Името на компанията също е символично. В българския вариант на превода тя е назована – Фабрика за дамски артикули от кожа,
политически коректно наименование, което едва ли провокира към
по задълбочени разсъждения. Името в английския текст обаче дава
теми за размисъл на литературните критици – Newark Maid.6 Асоциациите, които буди употребата на думата maid, в превод – девойка,
девица, са за ръкавицата като момиче, моделирано от ръкавичаря в
жената, която той иска да е. Симор „Шведа“ Левов очаква съпругата
му Дон, дъщеря му и всички останали жени, подобно на ръкавиците
му, да се перфектен продукт – резултат от собствения му производителен процес. Джери отправя основателни забележки към брат си за
способността му да обича съществата до себе си като някакви предмети: „обича дъщеря си като някаква шибана вещ“ (288). Отношението на Лу Левов към Джеси Оркът на вечерното събиране в края на
книгата, неговият нравопоучителен морализъм за това как трябва да
се храни, пие и държи са видим израз на стремежа му към „кроене“
6 Brzezinski, S. Review of American pastoral, cited by M. B. Gentry. Newark
maid feminism in Philip Roth’s American pastoral. Shofar, Vol. 19, No. 1 (2000),
Special Issue: Philip Roth, 79.
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на женските същества по калъп. Поведението на Шведа предполага
наличието на същите наклонности, с тази разлика, че при него те са
неосъзнати. Джери и гневните му изблици срещу неспособността на
Шведа да осъзнае действителността, му помагат да прогледне. Съпругата на Лу Левов е описана като „многострадална“ жена, която цял
живот е принудена да търпи приумиците на мъжа си и високопарните
му, изпълнени с усещане за безпогрешност, изказвания. Ненавистта
на Джери към жените в живота на собствения му брат, безбройните
му бракове, все за медицински сестри, които „благоговеят пред земята, по която стъпва доктор Левов“ (44), могат да се тълкуват като
проява на мизогиния от негова страна, но пък спекулациите относно
неговата сексуална ориентация в началото на романа могат да се възприемат и като критика на Рот към циркулиращите идеи за мъжественост. Джери дължи безкрайния си цинизъм на баща си, пред когото
като дете е неспособен да признае, че е направил нещо само, за да
накара момиче да падне в обятията му и да го целуне. Семейната среда се оказва решаваща за избуяването на предразсъдъци касаещи
мъжествеността и за затвърждаването им в общественото мислене.
И ако в Синдромът Портной, Софи Портной и съпругът ѝ са типичните
комични стереотипи на еврейските баща и майка, то в Американски
пасторал фокусът е изместен и ударението е поставено върху бащата.
Лу Левов съвместява в образа си и фигурата на комичен еврейски
патриарх, резултатите от чието възпитание не са толкова комични, и
на истеричната еврейска майка, която непременно държи да поучава
хората около себе си – дали що се отнася до храната, която ядат, или
до религиозните практики, на които държат. Образът на Лу Левов бихме могли да възприемем като обобщение на джендър политиката в
творчеството на Рот. Разкритикуван е и в бащинските си, и в „майчинските“ си проявления, лишен и лишил се от възможността да се нагоди към един нов свят. Симор Левов е безкраен идеалист, неспособен
да се адаптира към действителността, приемащ жените за предмети, които се предполага, че той трябва да усъвършенства, Лу Левов е
безкраен скептик, вторачил се в прекрасния стар свят, който приема
жените за подчинени нему, Джери Левов е безкраен циник, който намира всички жени за неблагодарници. Представители на един патриархален строй, който ще бъде застигнат от трагедията в мига, в който
жените уязвят псевдо-устойчивостта му и се освободят от затвора,
който им е бил наложен. Жени, които можем да видим като победителки, чиято победа е символично изразена с вилицата, забита в око170
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то на Лу Левов, но незаслужили своето триумфално място в паметта
на Шведа. Тя отново е достояние на мъжете, защото Шведа – преживял разрушителните катаклизми, отново иска да потисне миналото и
да напише възпоминание в чест на баща си.
Не става ясно дали отношението на Симор към собствената
му дъщеря и съпруга, както и безкрайните мелодраматични монолози в главата му са плод на истинска любов, или на идеята за любов.
Трудно е да се прецени доколко един самоизградил се до съвършенство характер ще пропусне любовта в чертежите на перфектното си
битие. Той сякаш никога не успява да почувства жените в живота си
в дълбочина; а продължава „да се скита“ на повърхността на мислите им , по начин, идентичен със скиталчеството му в онази „Америка
от мечтите му“. Бродене, което нито го възнаграждава с бленуваната асимилация, нито му помага да вникне по-добре в емоциите на
близките си.7 Симор Левов непрекъснато защитава съпругата си от
нападки в духа на „празноглавата мис Джърси”, кралица на красотата, наела се да дои крави и да се преструва, че прави нещо смислено,
а в действителност всичко се свежда до обикновена проява на поредния ѝ каприз. В интерес на истината, той никога не приема на сериозно оплакванията ѝ за непоносимостта да носиш подобна титла
и да бъдеш идентифициран с нея. Дори когато е хоспитализирана и
дава израз на оплакванията си в „насочена срещу него тирада“ за отвратителната показност на подобни конкурси, единственото, което я
съветва е „бавно да диша и издишва“ (186): „ Как така свърших тук?
Заради теб, ето как! Ти нямаше да ме оставиш на мира! Трябваше да
ме притежаваш! Трябваше да се ожениш за мен! А аз просто исках
да стана учителка! Ето какво исках аз! Имах работа, тя ме чакаше!...
Никога не съм мечтала да бъда Мис Америка! Никога не съм искала
да се омъжвам за когото и да е! Ти обаче дъх не ми оставаше да си
поема – от погледа си не ме изпускаше!... Знаеш ли какво направи
Мис Джърси с моя живот? Съсипа го.“ (186). Едва ли належащите ѝ
нужди в подобен миг на слабост се изчерпват с банални съвети за
ползите от вдишването и издишването. Тъгата ѝ произтича от усещането за безсилие, което я прави уязвима за поредица от неблагополучия, които я притискат безкрай. Шведа не вниква в страданието ѝ,
тъй като тъгата, или по-скоро демонстративната тъга, не присъства
в диапазона му от емоции.
7

Ibid.
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Дон от своя страна е доста противоречив образ, едновременно гневна, заради красотата, белязала живота ѝ, подела жален призив към околните да спрат да я определят и оценяват спрямо нещо
толкова абсурдно, изпълнена с желание да я оставят на мира, тя все
пак решава да се подложи на фейслифтинг. Какво би могло да бъде
обяснението за подобна суетност на декларираната ѝ безброй пъти
липса на такава? Можем ли да го определим като лекарство срещу
тъгата, щастие в консумативна форма, което се превръща в успокоение за разстроената ѝ душа? Когато Дон се решава на операцията, Шведа се шегува с нея в опит да я разубеди от намеренията ѝ,
но в интерес на истината лифтингът е просто една метафора – Дон
най-накрая се превръща в една от неговите моделирани ръкавици.
Честите му умалителни обръщения – „Дони“, без преувеличение, са
опит за омаловажаването ѝ. Тя е дете, нуждаещо се от грижи. Безпомощна кукла Барби. Желанието на Симор да я вижда в официалната
ѝ рокля и с корона на главата безпогрешно свидетелстват за намеренията му да я постави в конкретен калъп. Дори работата-хоби, с
която Дон се захваща – отглеждане и грижа за добитък, се вписва в
някаква рамка, наложена от Шведа. Съпругата му се занимава с опитомяване на животинското и по този начин отговаря на стандартите
за подреденост на Шведа. Отговаря на стандартите за перфектна домакиня, майка и съпруга, такава, каквато е задължена да бъде, поне
в представите на Симор. Този брак с католичката Дон Дуайър не е
бунт срещу собствения му баща в името на любовта, както Шведа
умело се залъгва, а безпогрешна тактика в името на велика цел –
абсолютното му американизиране.
Симор се е вторачил в една Америка отпреди 60-те с носталгия, която му пречи да осъзнае настоящия империализъм и върлуващи предразсъдъци – расистки и сексуални. За Джери последвалата катастрофа е предсказуема и се явява един вид изкупление за
предателството на Симор спрямо евреите, в името на американската му мечта, но и заради бягството от самата американска история,
тази, която му е неудобна: „Къде, къде е тази старомодна Америка,
тази Америка на благоприличието, в която всяка жена има по двайсет и пет чифта ръкавици? Твоето дете хвърли във въздуха нормите на супергероите, Симор, а ти продължаваш да си мислиш, че познаваш живота!... Искаше Мис Америка? Ами получи си я, а с нея и
възмездието – твоята дъщеря! Искаше да си истински американски
спортист, истински американски пехотинец, истински американски
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професионалист с красиво бебе нееврейче? Копнееше като всички
останали да си едно цяло със Съединените американски щати? Е,
вече си едно цяло, голямо момче, благодарение на твоята дъщеря. В
момента предъвкваш точно реалността на Съединените американски щати. С помощта на твоята дъщеря си затънал толкова дълбоко в лайната, колкото изобщо е възможно; в истински американски
лайна. Психозата Америка. Лудостта Америка! Майната ти, Симор,
майната ти!...“ (291-292).
Главният герой на романа достига до следния парадокс –
бяга от собствената си идентичност, в името на една по-велика идентичност – американската, но в същото време бяга и от нея, щом тя се
превърне в заплаха за перфектната му визия за Америка, семейството и обществените идеали. Жените в съвършената му картина също
трябва да са идеални. Симор може и да не ги мрази в прекия смисъл
на думата, но точно хора като него, с идеи какви трябва да бъдат и
как трябва да се държат, са проводник на възцарилите се на по-късен
етап стереотипи. В своето есе Пасторални мечти и национална идентичност Дерек Паркър Роял чете Американски пасторал и Омъжих се
за комунист като политически алегории, в които опитите на Симор за
идиличен живот, лишен от излишна усложненост отразяват стремежа на нацията да съхрани фасадата на невинност дори и на фона на
цивилно и национално безредие. Всъщност изконната цел на Шведа
е хармония и чистота. Персонаж – наивен мечтател, чиято утопична
мечта за пасторално съществуване е безмилостно развратена и замърсена от „чумавата Америка“. Джери и Рита Коен са тези, които
заплюват версиите му за хармонична семейна история, като някоя
поредна „шибана измислена приказка“ (144). Представата му за семейна идилия просъществува дълго след като е била разобличена
като абсолютна заблуда. Симор е неспособен да съотнесе възприятията си за Мери като привилегировано дете от рая с разказите ѝ
за ужасите, едновременно преживени и извършени от нея по време
на скиталчеството ѝ: „Едно благословено с всички привилегии дете
не би могло да направи само подобно нещо. Благословено с любов.
Благословено с любящо, етично и преуспяващо семейство. Кой я
беше вербувал и примамил към всичко това?“ Коментарите на Мери
за тенденцията му да идеализира детството ѝ са особено мъчителни: „Колко силно все още копнееш по представата – каза тя – за
своето невинно дете!“ (260). Симор се опитва да съхрани и предпази
дома си от заплахите на съвременния градски живот, десетилетие173
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то обаче опустошава илюзиите му – историята, шейсетте, Америка в
истинската ѝ същност; но и последствията от тези бурни години – в
лицето на най-близките му същества, които удвояват мощността на
разрухата със собствената си чудовищност, Мери – с детонирането
на бомбата и Дон – с изневярата си. Две змии в райската му градина,
които по някаква коравосърдечна ирония на съдбата са заети със
собствените си ритуали по очистване и със собствените си утопии.
Мери, която от очарователно момиченце се превръща в противен тийнейджър, метаморфоза, обрисувана чрез похвати, характерни за приказките – сякаш заблудена и прокълната от вещица,
тя мутира в невъобразимо чудовище: „После се оказва, че е твърде
късно: подобно на невинния от вълшебна приказка, подмамен да изпие отровна отвара; на малък скакалец, буболечка, привикнала да
лази на воля нагоре-надолу по мебелите и по скутовете на всички
в своето черно трико, съвсем неочаквано тя пораства, източва се,
напълнява – гърбът и вратът ѝ затлъстяват, тя престава да си мие
зъбите и да си сресва косата; не хапва почти нищичко, което ѝ се
предлага у дома, но в училище и когато е навън сама, се тъпче почти непрекъснато... и сякаш за една нощ се превръща в огромно, огромно, непохватно, немарливо шестнайсетгодишно момиче, почти
метър и осемдесет високо, на което съучениците прикачват прякора
Хо Ши Левов. А заекването става мачете, с което покосява всички
лицемерни копелета...“ (109).
Умилението, с което Шведа възкресява спомена за малката си
дъщеричка и любовта, която влага в мислите за нейното някогашно
аз, в противоречие с омразата, която продуцира при мисълта за сегашния ѝ образ, ме карат да мисля, че той действително е неспособен
да обича истински, а просто се влюбва в собствените си представи за
човешки същества. В интерес на поведението му спрямо тях е те да
отговорят на реалността и очакванията му. Мери се превръща в зрял
човек, който предпочита омразата на баща си пред неговата любов,
защото си е дала сметка, че тази омраза е чувство към нея самата,
към истинското ѝ аз, наместо любовта към една фантазия: „Заслужавам ненавист. Възненавиди ме.“ (260). Реакцията, която провокира
обаче, е отново отхвърляне, заличаване и изтриване от устойчивите
представи в главата на баща ѝ, който заключава, че Мери не знае абсолютно нищо за семейството си, за себе си и личността, която претендира да бъде. По време на срещата им в „невероятния коптор“,
избран от Мери за пребиваване, докато води живот, отдаден на джай174
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нистките си обети, през ума на Симор пробягва следното: „поне да
можеше да се превърне в животно“ (249) – за да е сигурен, че така ще
я опитоми и възпита според собствените си желания.
Политическите действия на Мери са незначителни на фона на
голямата политика, но значението им е огромно що се отнася до опитите ѝ да си изгради собствен живот извън предначертанията и предписанията на Шведа. Мери, ще си послужа с думи на Юлия Кръстева,
усеща, че е отстранена прекалено брутално, а когато една жена усети,
„че женските ѝ афекти или участта ѝ на социално същество се игнорират от упражняваните дискурс или власт (от семейството ѝ до обществените институции), тя може – посредством контраинвестиране
на претърпяното насилие – да стане негов „обсебен“ проводник. Тя
преборва фрустрацията си с оръжия, които изглеждат диспропорционални, но не и спрямо нарцистичното страдание, откъдето произхождат“8. Най-голямото ѝ обвинение към него е, че никога не я възприема
извън рамките на представата си за нея. „Не искам да бъда разбирана – искам да съм с-с-с-свободна!“ (117). В тази светлина провалът на
Мери да живее в съзвучие с даденото ѝ име9, се оценява като неин личен бунт срещу концепциите на баща ѝ за това как се предполага да
протече животът ѝ – гладко и без никакви сътресения. План, осуетен
още с първите ѝ думи на пелтек. Мери се дефинира в абсолютна опозиция, отказвайки да вземе участие в предварително написан сценарий, от мъж, който вярва, че е провидял до най-малкия детайл изхода
от собствената си и тази на дъщеря си история. Тя осъзнава, че не
заекването, а безплодните усилия да го преодолее, са онова, което
осакатява живота ѝ. Осъзнаването на този факт отприщва цялата ѝ
живителна енергия и се превръща в генератор за съпротивителните
сили, които тя впряга в ущърб на родителите си и на цялото американско общество: „Яростно се отрича от външността и задълженията
на доброто малко момиченце, което отчаяно се домогва да бъде така
прелестно и обичливо като всички останали добри малки момиченца в Римрок – отрича се от немислимите маниери, от дребните си
социални тревоги, от „буржоазните“ ценности на своето семейство.
Пропиляла е достатъчно време заради каузата, посветена на нея самата. „Няма да разсипя целия си живот в денонощна б-б-б-б-борба с
8 Кръстева, Ю. Времето на жените. В: М. Николчина, съст. Времето на
жените. УИ „Св. Климент Охридски“, 1997, 31.
9 В оригинал – merry „весела, радостна“.
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едно шибано заекване, когато деца б-б-би-би-би-биват ж-ж-ж горени
ж-ж-живи от Линдън Б-б-бейнс Джонсън!“ (111).
За Шведа хармонията и поддържането на невинност в свят
„населен“ с грях, може да бъде постигната само чрез съхраняването
на чувството за „наивна цялост“ (90), чрез преструвки, които той приема за истинни. За него щастието означава семейно щастие, постигнато с цената на личното щастие – „живот зад маска... живот, отдаден
на изпитание на търпението“ (90). Колективният американски дух се
е вселил във всички сфери на мисленето и живота му. Мери, от друга
страна, подема своя личен акт на очистване, като парадоксът тук е,
че падението ѝ не е следствие от загубата на невинност, както баща
ѝ си въобразява, а от безспирното ѝ преследване на същата тази. 10
От най-ранна детска възраст Мери е обсебена от нещо, което
Дейвид Браунер нарича „иконография на невинността“. Най-напред
се започва с така наречената ѝ „католическа фаза“, в която Мери се
сдобива с редица „джунджурийки, привилегия на католическата вяра“
(103) и се стига до появата на изображение на Христос над леглото
ѝ, религиозното въплъщение на неопетнената човечност. Следва увлечение по Одри Хепбърн, идеализиране, превърнало се в „мечта за
очистване“; както и нездравото преклонение и очарование от излъчените по телевизията кадри на будистки монаси, жертвали доброволно живота си; участието ѝ в агресивни антивоенни групи, отдадени
на своята ужасяващо „чиста“ идеология, като „Уедърмен“ – „гневната
безпътна армия на яростните Неподкупни“ (269); и в крайна сметка се
стига до догматичното спазване на джайнистките ритуали за очистване, посредством които истинският последовател може да постигне
„усъвършенствана душа“, „самодостатъчно и вечно блаженство“ (244).
Симор за пореден път отрича нея, истинското ѝ аз и вярванията, които го изграждат; отрича „най-грозната дъщеря, родена някога
от двама красиви родители“ (255). Истината е, че Мери никога не е
била това, което се е очаквало да бъде. Дори споменът за красивото
и интелигентно малко дете е белязан от съзнанието за нейната несъвършеност тогава – заекването. Констатацията на Шведа, че заекващата Мери, а по-късно и изпълнената с ненавист Мери, е за предпочитане пред смиреното същество от настоящето на срещата им, всъщност е отчаяния му опит да се примири с по-малкото зло. Дъщерята,
10 Brauner, D. Philip Roth. Manchester: Manchester Univeristy Press, 2007,
148–185.
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така или иначе не е оправдала очакванията му: „А после – загубата
на дъщерята, американка четвърто поколение; дъщерята, която се укрива, която трябваше да е усъвършенствано отражение на баща си,
както той бе усъвършенствано отражение на своя баща, а неговият
баща – усъвършенствано отражение на своя баща... гневната, неприятна дъщеря, която пръска слюнки, когато говори, без да ѝ пука дали
е потомка на преуспелите Левов, която го прокужда от прикритието
му, сякаш той е беглец, тя вкарва Шведа в една изцяло подменена
Америка; дъщерята и десетилетието взривило на парчета привичното му утопично мислене; чумата на Америка, проникнала в замъка
на Америка и поразила всички там. Дъщерята, изтръгнала го извън
лелеяния американски пасторал, захвърлила го във всичко, което е
негов антитезис и негов враг, в гнева, насилието и отчаянието на отрицанието на пасторала – в типичното американско безумие.“ (95).
Най-последната проява на Мери, посвещаването ѝ на нещо
толкова абсурдно, по думите на Шведа, всъщност е кулминацията
на живот, прекаран в безспирен стремеж към „невероятната невинност“. Дон Левов също предприема своите ритуали по пречистване,
макар и нейните начинания да не са така безпределно крайни. Козметичната операция, последвана от искането за нов дом, са израз
на желанието ѝ да започне отначало – начисто. И двете героини са
ситуирани в свят, в който набора им от възможности за демонстриране на собствената им власт, са ограничени. Интересното тук е, че и
двете предприемат „очистване“, което се отразява върху физическия
им облик – женското тяло се превръща в бойното поле, където всяка
от тях се бори за освобождение.11 Дон, посредством фейслифтинга, а
Мери – чрез пълното ѝ дехуманизиране. Женската ѝ същност е изличена и тя се превръща в „това“. Отсъствието на умозрителна красота веднага поставя под съмнение истинността на образа ѝ. Липсата
на един от предните ѝ зъби, така отчаяно констатирана от Симор, се
превръща в доказателство, че това „това“ не е Мери. Мери отдавна
е пропиляла потенциала си на нормално човешко същество и се е
изродила в „безумно човешко същество, което с наслада се въргаля
в собствените си изпражнения“, дъщеря – измет, „която вони на фекален канал“, чиято миризма е „миризма на разлагаща се органична материя“ (279). Мери се е превърнала във всичко онова, което е антипод
на достойната жена-американка, а най-голямата ирония е, че оттегля11 Гриър, Дж. Жената. София: Обсидиан, 2000.
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нето ѝ от сферата на ежедневната комуникация е всъщност опит за
постигане на състояние на „чистота“, изкривено ехо на собствените
борби на Шведа за създаване на вечната му пасторална идилия.
В Американски пасторал, подобно други книги на Рот, общуването между жените е сведено до минимум. Пред читателя няма
ясно заявен комуникативен акт помежду им. Отношенията на Мери
към родителите ѝ, са видени най-вече през призмата на отношенията баща-дъщеря. Единственият момент на споделена близост между майката и дъщерята е разказът за усилията им да измъкнат затъналия в тресавището бик на име Графа. През останалото време
ставаме свидетели единствено на експресивната ненавист у Мери,
която тя всячески демонстрира най-вече в общуването с майка си,
така че да няма разговор, който да не е последван от кавга помежду
им. Изнудвачката Рита Коен също се свързва със Симор Левов, той
е човекът, с когото тя разговаря и комуто пробутва небивалите си
инсинуации, а не Дон. Дори логопедката на Мери – Шийла Залцман,
създава по-интимна връзка с него – бащата, наместо с майката. Дон
няма приятелки, видимо презира Марша Юманов заради крайните ѝ
и обобщаващи изказвания по отношение на нейната (на Дон) красота, не разговаря с Джеси Оркът, нито пък с майката на Симор, чийто
образ се явява пред читателя едва в края на романа, и то съвсем
скромно заявен. Когато се венчава за Симор, провежда пространен
диалог единствено с баща му, а не с двамата му родители. И тук отново се изправяме пред вечните обвинения, отправяни към Рот относно женските му образи като непълни. Макар и белязан от огромен
прогрес в това отношение, Американски пасторал продължава да
разкрива някои слабости на своя автор. Жените са толкова пълнокръвни, колкото мъжките персонажи им позволят да бъдат.
По идентичен начин читателят не успява да се вмъкне в радикалния кръг на Мери косвено, а достига до него чрез споровете и
разприте с баща ѝ. Въпреки че се противопоставя на войната, Шведа
не може да проникне в дълбочина и съответно – възприеме яростта
стаила се у Мери срещу всичко онова в Америка – удостоверение за
собствените му успехи. В ревю на Тод Гилтин за книгата четем следното: „И сякаш не само Шведа е този, който не възприема какво се
е случило с Мери, но и самият Рот също. Писател, който би искал да
вдъхне живот в образа на Мери, би трябвало да ни покаже повече
от нея – да пресъздаде средата, която се явява причина за изтръгването ѝ от пасторалното детство в стария Римрок – активистките
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движения, медиите, изнасилванията, надеждите, гневът, моралните
грешки...“12. Авторът не ни спестява въпросите, но дава ли ни отговорите, така необходими, за да видим, че действително е „зачовъркал“
под повърхността на женските си героини, че наистина се е опитал
да се гмурне отвъд селенията на съзнаваното и подсъзнанието.
Американски пасторал е може би една от книгите на Рот, които
непрекъснато питат, почти всяка страница на романа е белязана от
наличието на въпрос, а самият край предполага отговора на най-големия от тях: „Какво не му беше наред на този техен живот?“ (443).
Най- мистериозният обаче остава без отговор, а именно „Кое е наранило Мери?“(102). Вихрушката от питанки и самообвинения довява
две прозрения у Шведа, които разкриват евентуалните причини за
падението на Мери – падение, защото моралните му категоризации
не допускат друго тълкуване на подобно поведение. Едната причина
той съзира в кадрите, уловени от невръстния поглед на дъщеря му,
когато будистки монах се самозапалва в знак на протест; а другата можем да търсим в „невинната“ целувка, която ѝ дарява, и в чието тълкувание, ако подходим фройдистки, можем да открием онзи
травматичен момент, който бива потиснат от защитните механизми
на съзнанието. Един прекрасен летен ден, „докато пътуват упоени от
слънцето на плажа към къщи“, вече влязла в ролята на пораснало
момиче, Мери се обръща към него и с цялата невинност, съчетана с
неосъзната детска безочливост му казва: „Тате, целуни ме к-к-както
целуваш ъмъмъмама.“ (99). Абсолютно неподготвен за подобен развой на безобидната им разходка до плажа, Симор отговаря с преднамерено заекване „Н-н-не“, но ненадейно завладян от всепоглъщащо
разкаяние се превръща в съучастник на подетото престъпление и
„целува заекващата ѝ уста със страстта, която тя е очаквала“ (101).
Шведа многократно се завръща към спомена за тази целувка,
тя го преследва като някакъв призрак, безобразно отприщил катаклизмите в живота му: „Какво не ѝ е било наред на Мери? Какво толкова непоправимо ѝ е причинил? Целувката? Онази целувка? Толкова скверна? Как може една целувка да направи някого престъпник?
Последиците от целувката? Отдръпването? Дали скверността не се
крие в това?“ (102). В действителност няколко случки ни карат да
отдаваме на целувката по-голямо значение, отколкото има, и да я
12 Gitlin, T. Weather girl: review of American pastoral by Philip Roth. The
Nation, 12.05.1997, 64.
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възприемаме като следствие от мисъл, изтласкана в територията на
несъзнаваното. Посещенията на Мери при психиатър и последвалите дискусии с нейните родители относно естеството на заекването
ѝ, се заключват с предполагаемата хипотеза, че Мери дължи склонността си към неудържимо пелтечене на един вид съперничество
между майка и дъщеря, като манипулативен и отмъстителен тип
поведение: „Изглежда, причината за проблема на Мери е до голяма
степен свързана с факта, че има толкова добре изглеждащи и преуспели родители. Доколкото може да осмисли чутото, Шведа разбира,
че благоденствието на нейните родители ѝ идва малко в повече, и за
да се оттегли от състезанието с майка си, за да я накара да се върти
около нея и да пренесе цялото си внимание върху нея, а в крайна
сметка напълно да я влуди – като в допълнение спечели баща си
и го отдели от красивата си майка, – тя предпочита да се дамгоса
с тежко заекване и от позицията на привидната си слабост да манипулира всички.“ (105). Следствие от подобно поведение се явява
целувката в колата, а своеобразна кулминация на предполагаемото
кръвосмешение е начинът, по който Рита Коен приканва Шведа към
секс, пародирайки Мери: „Хайде да се ч-ч-чукаме, т-т-татенце“ (152).
Коментарите на Мери относно опасенията на баща ѝ, че в Ню Йорк
може да бъде изнасилена: „Момичетата ги изнасилват независимо
дали слушат бащите си, или не. Понякога и бащите им ги изнасилват.“
(121); дори оправдателните думи на Шийла Залцман, когато Шведа
ѝ иска обяснение за прикриването на Мери след бомбения атентат:
„Просто си мислех, че щом е толкова дебела и толкова гневна, нещо
много лошо трябва да ѝ се е случило вкъщи.“ (395); както и, че след
случката с целувката Шведа „никога не я е прегръщал, целувал и докосвал“ (102), не са неопровержимо доказателство, че нещо подобно се е случило, а по-скоро свидетелство, че макар и неслучило се,
скверното се е стаило и белязало семейната им идилия. Това може
би е и повратна точка в гледната точка на Симор Левов, който найсетне започва да се подлага на мъчителни самоанализи, толкова непривични за него преди разрухата да навлезе в живота му.
Пасторалната картина, обсебила съзнанието на Шведа и превърнала жените в живота му просто в инструменти за пресъздаване на Мечтата, включва в себе си и идилична връзка с дъщерята,
което пък изключва сексуализирането на тази връзка под каквато
и да било форма. За съжаление, когато целува Мери по-скоро като
любовница, отколкото като дъщеря, той престъпва граница, фун180
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даментална за цивилизования свят. Появата на Рита Коен – един
вид сурогат на самата Мери – утежнява унищожителния ефект на
уж невинната целувка и се превръща в абсолютно опустошителен
фактор за принципно устойчивата психика на Шведа. Целувката,
нейното преекспониране и пародиране от страна Рита, са идейно натоварени, дори биха могли да бъдат поставени в рамките на едно
социално-историческо тълкуване. Романът изследва напрежението
между идеализма относно Америка, присъщ на генерацията на Симор, и цинизма на поколението на Мери. Дъщеря му е изключително
съществена част от визията му за хармонично бъдеще. Тази дъщеря и радикалният кръг, в който намира упование, са представители
на ново общество, което всячески ще се опита да уязви устоите и
стереотипите на старото, сред които неизменно се причислява и ролята на жената в него. Шведа е проводник на тези предразсъдъци,
които могат да бъдат изкоренени с предприемането на крайни мерки. Действието в романа се развива в изключително бурни години,
които не намирам за крайно да назова направо революционни – Виетнамската война и антивоенните протести, борбата срещу сегрегацията и расовата дискриминация, подета от Мартин Лутер Кинг,
формирането на различни крайни групировки, като Черните пантери
и Уедърмен, афроамериканските стачки, раждането на радикалния
феминизъм. Радикализмът на Мери прераства в тероризъм, насилие
по-репресивно и от това, срещу което се възправя.
Жените в представите на Симор Левов са орисани със съдба, която скоро ще се смята за отживелица, повратен момент в личната им история. Шведа обаче е неспособен да се вслуша в повика
на случващото се, на съвременността. Съсредоточен в опитите да
съхрани псевдо-перфектния свят, който си е изградил, той се взира
в миналото, подобно на баща си Лу Левов, и загубвайки прекалено
дълго време в самоанализи и търсене на първопричината за всичките си нещастия, не намира средства да отвърне по адекватен начин на случващото се тук и сега. Омаломощен от възпоминанието за
едно отминало време, той предпочита да се дистанцира от историята, най-голямата му грешка според Джери Левов, и да съхрани мнимото си благородство. Наместо да даде израз на агресията си, той я
прехвърля върху други хора, като изгражда проекции на евентуалните си действия у тях. Лесно е да определим Джери като женомразец,
заради всички онези определения, с които охарактеризира съпругата и дъщерята на брат си, но според мен Джери просто дава израз
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на всички скрити помисли у Шведа, на които той самият се бои да
даде гласност. Симор разкрива местоположението на Мери, както и
целия ѝ списък с криминални деяния пред Джери и Шийла, защото
иска не той, а те да я предадат на полицията. Шведа е лицемер, а
фабулата на Американска трилогия е разказ за лицемерието на обществото във всички негови аспекти.
Лицемерието му, и най-вече усилията да прикрие омразните
помисли зад паравана на перфектното си битие, са подчертани от
отношението му към Рита Коен – героиня, върху която рефлектират
най-отвратителните му помисли спрямо Мери. Рита е отдушникът за
Шведовото омерзение, към нея той може да подходи с цялата експанзивност на стаения си гняв. С провокативното си поведение Рита
Коен дава израз на неосъзнатите желания за кръвосмешение от страна на Симор, идентифицирайки се с малката Мери чрез имитацията
на нейната заекваща реч. В последвалото усамотение между Шведа
и Рита в хотелската стая той напуска в обезумял пристъп на уплах.
Читателят не спира да се пита на какво се дължи този панически бяг.
Може би Шведа бяга от вече осъзнатото желание, или от възможността да се изправи пред последиците от дълго потисканото такова. Осъзнаването поражда ненавист към човека, превърнал се в катализатор на копнежите му. В този контекст символичната функция на Рита
е да накара Шведа да се изправи пред сексуалните си чувства спрямо
Мери, но и да го „сблъска с реалността“. Всъщност и Рита, подобно
на Джери, е просто инструмент, посредством който дълбоко неосъзнатото изплува на повърхността. Още преди нейната поява Симор се
чувства неловко относно естеството на цялата интимност между него
и Мери. Тя е „инструмент“, който „разглобява“ перфектния му свят и в
крайна сметка Симор отприщва омразата си към нея, защото макар и
да успява да наложи властта си над чисто плътските пориви, той усеща, че губи почва под краката си, че „сам със себе си не можеше да се
справи“ (152). Спорно е, дали контролът му се дължи на способността
да се владее или на неспособността да се сблъска с действителността
в цялата ѝ грозота, със собственото си несъвършенство, дори и изразено само в мислите му. Когато отказва да погледне към разкритите
гениталии на Рита Коен, тя успява да долови тънката разлика между
тези две вероятности и да му я захвърли в лицето: „Какво ще кажеш
за човек, който винаги отвръща поглед, понеже реалността е твърде
непоносима за него? Защото нищо не е в хармония със света такъв,
какъвто той го познава? Какъвто си мисли, че го познава.“ (155).
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В Американски пасторал сме свидетели на идол, подел склонността на хората към преувеличаване на собствената му персона
и превърнал я в основна изходна точка за доусъвършенстване на
своето уж-съвършенство. Пасторалното предлага на Рот уникална
възможност да достигне до американската идеология и да ни я разкрие в нейните плюсови и минусови проявления. Жените героини в
книгата не са непременно отрицателният полюс. Техните проявления
може и да не се характеризират с типичните определения за морално, достойно и добро, но това е следствие от криворазбраната реалност, която обитават и твърде обобщаващите критерии за правилно
и неправилно. Мери обосновава всички свои действия и избори със
своя личен стремеж към добро. Всеки посвоему успява да съхрани
невинността си, но и да допринесе за собственото си падение; да
даде израз на омразата си, но и да се превърне в потърпевш на ответна ненавист. Къде се корени омразата? Мисля, че Рот е успял да
види наченките на попълзновенията ѝ в така наречения „потресаващ
фарс на разминаването“ (42), в невъзможността да разбереш хората,
да достигнеш до тях, да се поставиш на тяхно място и в погрешните
заключения на човек, който все пак си мисли, че ги е разбрал.
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Мирела Николова

КАКВО СЕ СЛУЧВА С ФИЧЪРА ДНЕС СПОРЕД
СТИЙН СТИЙНСЪН1

Норвежецът Стийн Стийнсън е преподавател в департамента
„Медия и журналистика“ в Университета по приложни науки в Осло.
Сферата на проучванията му обхваща онлайн журналистика, фичър
журналистика и философия на журналистиката. Има множество
изследвания и статии, свързани с жанра на фичъра. Работил е във
вестник, а също така той самият е писал фичър статии. В текста си
„Какво е фичър журналистика“ норвежкият учен представя ситуацията на фичъра днес, развитието и „сценария“ за бъдещето му.
Според Стийнсън фичърът днес е от все по-голямо значение
за съществуването на вестниците. При наблюдаващата се тенденция
за намаляване продажбите на вестници в световен мащаб добавянето на все повече фичър текстове е смятано за едно от възможните
решения за „страдащата“ индустрия. Съдържанието на фичъри в британските вестници се е увеличило от 10% от общия обем през 1950 г.
до 70% в някои вестници днес. През 2004 г. се наблюдава увеличаване броя на притурките, съдържащи фичър текстове, както в Европа,
така и в САЩ. Пример за нарастващото внимание, което се отделя
на фичъра днес, е годишната конференция на фондацията „Нийман“,
която привлича голяма аудитория студенти от факултетите по журналистика от Европа и САЩ. На тази ежегодна конференция се представят нови дисциплини, свързани с поджанровете на журналистиката,
в това число и с фичъра. Големият интерес от страна на студентите се
дължи на факта, че най-търсената позиция в журналистиката е именно тази на фичър журналист, за което потвърждава и проучване, проведено сред студенти във Великобритания и Норвегия.
1 Текстът е част от изследване върху фичъра на Мирела Николова,
студент в Магистърска програма „Литература, книгоиздаване, медии“. Магистърската ѝ теза е защитена с отличие.
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1. Начало на фичър писането
Според Стийнсън едно от първите споменавания на идеята за
фичър е от учебника по журналистика на американеца Хари Франклин Харингтън. Той не представя цялостно определение за фичър
журналистиката, а заявява, че „фичър разказът е такъв разказ, в който елементът на новината е второстепенен“ (Стийнсън 2009). Харинтън е бил част от престижна група фичър писатели, по-известна като
„Синьото перо“. През 1925 г. публикува книга, посветена на фичър
писането, която е базирана на разговорите му с други членове на групата. В нея Харингтън детайлно дискутира каква е идеята на фичъра.
„Фичър историите се занимават с по-лични контакти с хората. Неща,
които не са достатъчно важни, за да се появят в новините, но които
могат да бъдат използвани за написването на добра фичър статия.
Вестниците оставят място за подобни неновинарски материали, тъй
като грабват читателското внимание“ (пак там).
Според Стийнсън съвсем ясно личи, че Харингтън гледа на
фичър писането като на нещо, което не е толкова важно в журналистиката, колкото са новините. Подчертава фактора „човешки интерес“
и нуждата от владеене на литературни похвати, които фичър писателите трябва да притежават. Той смята, че авторът на фичър трябва
да използва своето собствено въображение до такава степен, че то
да му осигури повече свобода в писането, повече, отколкото авторите на новини имат. Стийнсън тълкува представата за „свобода“, за
която говори Харингтън, като идеята му за това, че фичър писателите
използват литературни техники, често срещани във фикшън произведенията като романа и късия разказ.
Интересно наблюдение на норвежеца е това, че Харингтън определя авторите на фичър не като „журналисти“, а като „писатели“.
Тяхното място не е при новинарите, а при писателски общности като
тези на „Синьото перо“. Клуб, в който членуващите дискутират не журналистиката, а литературата и случващото се с живота. Същото отнасяне на пишещите фичър към кръга на писателите, а не към кръга
на журналистите, Стийнсън открива във всички значими учебници,
посветени на жанра. Като пример за такъв „учебник“ и за идеята, че
фичърът не е журналистически жанр, Стийнсън дава книгата „Фичър
писане за журналисти“ на Шарон Уилър. Самото заглавие на книгата
загатва за момента на ирония. Фичър писането и журналистиката
не са считани за принадлежащи на една област. Авторът на книгата
намира за необходимо да подчертае, че текстът му е предназначен
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за журналисти. Това означава, че само по себе си писането на фичър
може да бъде практикувано от писатели от всички жанрове.
Същото обособяване на фичъра от журналистиката може да
бъде открито в историята на писането на репортажа – жанр, който е
доста близък до фичъра. В една от книгите на британския литературен критик Джон Кери, посветена на историята на писане на репортаж, се откроява наблюдението, че жанрът е бил до голяма степен
оформен от писатели, които обикновено не са свързвани с журналистиката. Писатели като Чарлз Дикенс, Шарлот Бронте, Виктор Юго,
Александър Дюма, Марк Твен и дори Уинстън Чърчил са често споменавани в книгата. Това оставя усещането, че авторите на репортажи и фичъри поначало са тясно свързани с писателите на фикшън
и следователно базират техниките и похватите при писането си на
такива автори. Известният от миналото преподавател по журналистика Картър Редик в своята книга „Съвременно фичър писане“, публикувана през 1961 г., отбелязва, че „фичър статиите първоначално
заемат място близо до краткия разказ и есето“ (пак там), което индикира за близка връзка до жанровете на фикшъна. Всъщност, търсейки дефиницията за фичър, Редик намира за нужно преди всичко да
напомни на своите читатели, че „фичър текстовете засягат истината,
а не измислицата“ (пак там). Редик не би считал за нужно да подчертае това, ако то не е било често допускана грешка. Затова изглежда
вярно да се каже, че дискусията за фикцията е доминирала при фичъра от дните на клуба „Синьото перо“ до днешно време. Стийнсън
заявява, че всички книги, посветени на жанра, на които е попадал,
„подчертават литературните техники и умението да разказваш като
важни способности за пишещите фичър“ (Стийнсън, 2009).
Брус Гарисън, който е преподавател по журналистика и масови комуникации в САЩ, има редица книги, посветени на различните
жанрове в журналистиката. В книгата си „Професионално писане на
фичър“ от 2004 г. той заявява, че „някои от най-добрите фичър писатели в своите текстове обединяват стиловете и техниките на фикшън
писателите“ (пак там) и добавя, че „много писатели биха казали, че
фичър текстовете попадат някъде между писането на новини и кратки истории“ (пак там).
Дискусията за фикшъна не е единствената, която преобладава около писането на фичър още от момента на самото му зараждане. Другата преобладаваща дискусия, както вече бе споменато, е
свързана със „субективността“. Харингтън подчертава значимостта
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на интимно отношение на автора с двете страни: източника на темата и читателя. Според него писателите на фичър разкриват много повече емоции, отколкото факти. Описват се в по-голяма степен
обикновени хора, а не публични личности. Според Харингтън и Редик
пишещите фичър си позволяват употреба на собствен опит в текстовете си, „много фичър статии се отнасят към личния опит и наблюденията на писателя“ (пак там) Относно темата за субективността
Брус Гарисън смята фичър статиите за по-емоционални, замесващи
читателя и разкриващи често човешки състояния. Като такива тези
текстове са „често по-малко обективни в сравнение със стандартното писането на новини, предлагайки ни определена гледна точка на
автора, неговото мнение и възприятия“ (пак там).
Няма съмнение, че моментът на интимност е бил доминираща
черта на фичъра през цялото му съществуване. От това съвсем логично следва, че фичър журналистите в даден момент стават близки
със своите реални герои, за да съумеят да опишат техните емоции,
а най-вече и личния им живот. Именно в това се крие „вината“ им за
проявена „субективност“.
В увода на една от книгите си Харингтън окуражава свой приятел да разказва за свои преживявания, за да може да стане добър
писател на фичъри. Това предполага, че моментът на преживяването присъства във фичър журналистиката от самото начало. Голяма
част от добрите фичър текстове са резултат не само от добро писане,
но и резултат от умението да се разказват истории, а по този начин и
действията на хората. Това според Харингтън са доминиращите съставни части на добрия фичър. Той разбира тази „жажда“ за приключения като черта на модерното време: „Не сме много заинтересувани
от статичните сцени, а от свежи прояви на човешка дейност навсякъде. Книги, вестници, индустриални изобретения – те са отгледали
това ненаситно търсене на действие“ (пак там).
Според норвежеца Стийн Стийнсън това наблюдение на Харингтън е в сила дори днес, 90 години по-късно. Моментът на преживяването е все още доминираща част на фичъра. Читателите на
този тип текстове очакват да бъдат занимавани. Четенето трябва да
бъде преживяване и за да се постигне това, фичърът залага силно на
наблюденията на действията – момента на репортаж. Репортажът
обикновено е представян чрез съдържание на наблюдения, направени от първо лице. Опитният репортер търси интересни места, хора
и обстановка. Наблюдава и събира факти, преди да напише текста,
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който ще отведе читателя на мястото – извор на действието. Доброто писане на репортаж се построява на основите на преживяването.
Ако трябва да се открои разликата между репортажа и фичъра, то може да се каже, че тя се състои в това, че репортажът изисква
определен начин на представяне на дадена случка, докато фичърът
е по-обширен термин, който включва в себе си по-разнообразни техники при писане. Въпреки тези разлики, репортажът като жанр играе голяма роля за развитието на фичър журналистиката и вероятно
трябва да бъде схващан като поджанр на фичъра. Той е изградил
момента на преживяване в основа на фичъра.
В статията си „Какво е фичър журналистиката“ Стийн Стийнсън, разглеждайки текстовете на Харингтън, споделя „сблъсъка“ си
с „приликите в това как фичър журналистиката е разбирана и практикувана днес“ (Стийнсън, 2009). Той заключава, че жанрът не е претърпял сериозни промени от момента, в който за първи път е бил
описан. Целта на фичъра като комуникация днес, както и преди, е водена от елементите на фикшън писането: интимност и преживяване.
Конкуренцията първо с радиото, а след това и с телевизията
прави вестниците по-уверени в предимствата на фичър текстовете.
Във време на силна заплаха от електронните медии вестниците се
фокусират върху различно съдържание, не разчитат на „горещи“ новини, тъй като предимството във времето на електронните медии
в отразяването на такъв тип материал е безспорно по-голямо. В резултат на всички тези пазарни условия вестниците през 21-ви век
„използват фичър материали в по-голямо количество“ (пак там).
Вестниците не разполагат с възможност за реакция при отразяване на извънредни новини, но електронните медии от своя
страна, разполагайки с малко време и притискани от срокове, нямат възможността да се задълбаят в проблема така обстойно, както го правят вестниците. Британските преподаватели Сюзън Пейп и
Сю Фичърстоун в книгата си „Вестникарска журналистика“ обръщат
внимание именно на този момент. „Докато суровият новинарски материал се състезава с времето, за да се справи с крайните срокове,
то от него може да се очаква един до два източника на информация,
докато при фичър текстовете авторите пишат с по-голям аванс от
време, имат възможността да проучват по-детайлно, да разговарят
с повече хора и да ги цитират доста по-обширно“ (пак там).
Разбира се, Стийнсън в своята статия не пропуска да отбележи един от най-важните тласъци за развитието на фичъра, а именно
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„новата журналистика“. Новото течение, зародили се в американските вестници през 60-те години, Стийнсън определя като „протестно
движение срещу профанизираната и обективна новинарска журналистика“ (Стийнсън, 2009). „Новите журналисти“ прилагат техники
на повествователното разказване, а също така и похвати в изграждането на сцени и разгръщането на персонажите. Стийнсън, както и
по-голямата част от хората, занимаващи се с проучване върху развитието на фичъра, отбелязва момента на „интимност“ във фичър текстовете, който се състои именно в щателното изучаване на живота
на персонажите, за да може той да бъде детайлно представен на читателите. По този начин „новите“ автори постигат близост и с двете
страни. Журналисти като Гей Талийз и Том Улф „асфалтират“ пътя за
изцяло ново поколение журналисти, вдъхновени от фичър историите. Стийнсън напомня, че дори тяхната „нова журналистика“ да не е
нещо изцяло ново, давайки за пример Харингът, който ползва много
от същите похвати доста по-рано, то Улф и компания в най-голяма
степен издигат статуса на фичър писането, популяризират го сред
журналисти и читатели както в Щатите, така и в много други страни.
На основата на наблюденията върху разискваните отличителни черти на фичър текстовете Стийнсън изброява няколко „признака“, по които се разпознава фичърът:
- Фичър журналистиката обикновено е повествователна и по
този начин се отличава от обърнатата пирамидална структура, характерна при писането на новини.
- На фичър журналистите е „позволено“ да „слагат цвят“ на текстовете си чрез лични описания, размисли и оценки.
- Фичър журналистите често описват хора и социални среди и
обикновено текстовете биват емоционални.
Разбира се, не всички изброени признаци намират място във
всяка фичър история, но можем да се каже, че една или повече от
тях доминират текста, който приемаме за фичър. Днес фичър журналистиката е по-новинарски ориентирана в сравнение с преди, което
предполага, че жанрът е основан в по-голяма дълбочина на проучвания и репортажи.
2. Фичърът днес – отражение на културните промени
От анализте на Стийнсън по-горе става ясно, че фичърът днес
е сложен жанр, събиращ белези на други жанрове като фикшъна в
белетристиката и новините в журналистиката. Следователно може
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да бъде плодотворна гледната точка за развитието на фичъра под
влияние на културния и технологичния напредък на съответната епоха. Засиленото значение на фичър статиите във вестниците може да
бъде разглеждано като резултат от общия напредък в технологиите
и оттам засилената конкуренция с новите медии: първо с телевизията, а след тови и с интернет. Тези условия винаги са били решаващи за съществуването на вестниците. Развитието на технологиите
обаче не е единственият фактор, който е повлиял на развитието на
фичър журналистиката. Нарастващата комерсиализация на всички индустрии, независимо дали културни или не, рефлектира върху
нарастващата пропорционално маркетингова икономика, което от
своя страна е добро условие за увеличаващото се значение на фичъра за вестниците. Според Стийнсън именно тези промени „принуждават вестниците да бъдат маркетингово управлявани и разчитащи
на повече реклами“ (Стийнсън, 2009). С други думи, фичър журналистиката е по-адаптивна към пазарно управляваната вестникарска
индустрия, тъй като спецификата на жанра позволява проучвания
на всички видове теми, които обикновено стоят извън новините. Немислимо е за вестниците да предлагат притурки, насочени към определена социална група читатели, които да представляват интерес за
рекламодателите, без в тези вестници да има фичър текстове.
Друга културна промяна, която дава своето отражение върху
развитието и адаптирането на фичър журналистиката днес е темата за „личното пространство“. Днес възприятията на хората за границите на личното пространство са повече от неясни, благодарение
на риалити форматите, които хората следят в медиите. Именно това
предоставя благоприятна почва за фичъра, който, както стана ясно, е
изключително насочен към личното и скритото от погледа на всички.
3. Сценарий за бъдещето на фичъра
Създаването на стойностна фичър журналистика отнема ресурси, поради задълбочените проучвания, които са вплетени в природата на жанра, и които го отвеждат отвъд обикновения репортаж.
Според Стийнсън, спасяването на вестниците чрез вкарване на повече фичър текстове е рисковано именно защото капиталовложенията
за сериозен фичър са големи. Мненията относно бъдещето на вестниците са разнородни. Една част от критиците смятат, че от издателите
и тяхната адаптивност зависи оцеляването на изданието им. Различните по съдържание фичъри трябва да са съобразени със социалната
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прослойка читатели. Това, че добрите фичър истории отнемат повече
време и ресурси, не значи, че единствено те са четени и оценявани,
именно поради разнообразието на темите и групата читатели.
Норвежкият преподавател Стийн Стийнсън в края на своята
статия прави своята прогноза за развитието на жанра фичър. Изводите му са базирани на по-горе описаните наблюдения върху фичъра.
Според Стийнсън фичърът може да се развива в три посоки:
1) Консуматорски ориентирана фичър журналистика във
вестниците
Ако се вземе предвид кризата във вестникарската индустрия в
Щатите и Европа, човек би си представил бъдеще, в което изискващата повече ресурси фичър журналистика изчезва и бива заменена от
„по-евтина“. Такива „евтини“ статии биват публикувани с цел привличане на повече рекламодатели. Притурките към вестниците се целят
в специфична аудитория, която бива податлива на реклами, скрити
в статии за пътувания, лайфстайл, дом и градина и др. Стийнсън допълва, че „това може би ще са единствените останали места, на които
жанрът във вестниците може да просъществува“ (Стийнсън, 2009).
Съвсем логично подобни фичъри не са атрактивни за амбициозните
писатели. Подобни фичъри, които целят единствено да спечелят рекламодатели, съответно средства за вестника, оставят на заден план
нещо основополагащо за жанра, а именно въвличането на по-голям
брой хора в обществени проблеми и важни теми, които не намират
място в повечето журналистически текстове.
2) Вдъхновен от фикшъна и от личния живот на персонажа фичър в книги
Има дълга традиция в САЩ относно журналисти, които пишат
книги. Тамошният пазар на нонфикшън винаги е бил силен. Голямата
концентрация на журналисти, станали писатели, по време на конференцията на фондация „Нийман“ през 2009 г., за която свидетелства
Стийнсън, предполага именно, че за да бъдеш признат фичър писател, който заслужава да бъде чут, трябва да имаш публикувана книга. Също така предполага, че докато вестниците се борят да запазят
жанра жив с високи нива на журналистика, то книгоиздателите трябва да сграбчат възможността да вземат контрол над пазара на качествени фичър истории. Според Стийнсън фичър книгите преди са
били насочени към света далеч и са наблягали най-вече на момента
на приключение, докато днешната нонфикшън книга „се стреми да
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бъде местно ориентирана“ (пак там). Моментът на приключението
следователно е сведен до минимум в тези книги и е заменен от дори
по-силния момент на личното пространство – интимността.
За развитието на фичър книгите свидетелства и нарасналият
им брой в книжарниците през последните години както в САЩ, така
и в Европа.
3) Новаторска и експериментална фичър журналистика в онлайн публикации
Проучването на Стийнсън в областта на онлайн журналистиката има идея да се фокусира върху възстановяването на новинарството и по-специално на отразяването на извънредни новини. По
този начин се фокусира върху незабавността като основна сила на
онлайн журналистиката. „Сложността на стиловете, които се развиват във виртуалните медии несъмнено загатват възстановяването
на фичър журналистиката онлайн, макар и все още в начален стадий“ (Стийнсън, 2009).
В заключение, от изследването на Стийн Стийнсън върху фичър журналистиката може да се каже, че днес наблюдаваме значителни промени в жанра, поради новите пазарни условия за вестниците и конкуренцията с новите медии, както и с пазара на нонфикшън.
Въпреки че вестниците може вече да не са предпочитаната медия
за фичър, докато новите поджанрове продължават да „изникват“ онлайн и навсякъде другаде, то със сигурност е трудно да се оспори, че
фичърът съществува силно и днес.
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Мария Илиева

ЛИТЕРАТУРНА АНКЕТА ВЪРХУ ХАЙКУ С
ПЕТЪР ЧУХОВ1

Последното нещо, което написахте?
Последното е едно стихотворение, вчера, защото аз, между
другото и това е школата на хайку, аз много разчитам на моментните
вдъхновения, на ежедневните, дребните случки, или както аз обичам
да ги наричам, чудесата на всекидневието, всекидневните чудеса.
Всяко нещо, което ми направи впечатление, аз веднага си го записвам. Някой път то идва като кратко стихотворение, което не е хайку,
но съдържа в себе си една от характеристиките на хайку поне, и това
е хайку моментът, нещо, което е тук и сега.
Краткостта е само една от страните на хайку, може би дори
не е основната, защото наистина има много други стихове, които
са кратки, има много други литературни жанрове – газели, рубаи,
епиграми, афоризми.
Основната характеристика на хайку чисто формално е, че като
форма хайку е непоетична поезия, в нея няма метафори, няма поетически фойерверки, тя е като една съвсем делнична фотография, която не е минала през фотошопа на поетическото съзнание на автора.
Това е поезията на естествеността, не е по никакъв начин украсена и
затова се говори, че хайку е близо до фотографията, традиционната,
защото тя всъщност не вкарва нищо от самия автор, той просто е
само този, който я е открил, той е откривателят, но той не се намесва
в това, което е открил.
1 Текстът е част от бакалавърска теза на тема „Проблеми на съвременното българско хайку: анкети и коментар“ с научен ръководител доц. д-р Йордан Ефтимов, защитена през есенния семестър на академичната 2017/2018 г.
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Както живописецът е човек, който си играе с гледките, той наистина ги пресътворява, а някой път и направо ги твори, ако говорим
за различните непейзажни, непортретни видове живопис или въобще изобразително изкуство, или ако говорим за абстрактното изкуство, там всичко е плод на фантазията на автора. Така е и в много от
литературните жанрове и особено в тази по-класическа поезия, където метафорите са една от основните части, метафора, сравнение,
олицетворение. Това са неща, които в хайку не се използват, те се избягват и всъщност това е едно описание, но въпросът е какво се вижда, понеже реалността или действителността... – аз бих си послужил
със следния пример – има едни такива рисунки, в които един вижда
профил, а друг вижда чаша. По същия начин е с действителността,
която обаче предлага безброй възможности за виждане – един ще
види едно, а друг друго в една и съща действителност. За мен хайку
е изкуството на погледа, но на ненамесата. Тоест изборът на това,
което се вижда, в повечето случаи той е естествен, той е спонтанен,
той не е насилен. Ти не си казваш, аз сега трябва да видя определено
нещо, така че този избор е важен, той съдържа авторовата персона,
а не намесата на автора и това е разликата, за мен основната, между
хайку и останалите видове поезия и въобще литература.
Хайку тогава не го редактираме, или подлежи на редакция?
Вие редактирате ли своите хайку?
Разбита се, че се редактира. Това е същността, обаче отвъд
същността вече според мен много от най-успешните хайку стихове са
редактирани. Те може би дори са изкривили първоначалната гледка,
или са я допълнили може би, но това според мен се прави по такъв
начин, че да не противоречи на същността. Разликата е, когато човек
преднамерено се опитва да види нещо, което не съществува някъде.
Тоест той още преди да го е уловил, го изкривява по пътя?
Да, както имаше едно определение на кича – че това е предпоставена стойност. Естетическа. В случая, ако пишем нещо и непременно искаме да извадим някаква характеристика, независимо
дали да се харесаме чрез нея, или да внушим някакви послания, това
е нещо различно, обаче ако нещо сме видели спонтанно и ние след
това по някакъв начин го обработим, това не изключва неговата естественост. Разбира се, колкoто по-малко е намесата... В повечето
случаи хайку наистина не се редактира, то се случва на момента и
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може би най-много да се изчисти самият език, да се махне някоя
дума и да се замени с по-подходяща, защото това няма връзка с описания обект, просто го прави да звучи по-добре. Както един музикант, идва му тема и той може да я запише, но тук или там може нещо
да промени. Това е нещо нормално, макар че много пъти се случва
и да се промени самата визия, но това за мен влиза в категорията
изключения, които потвърждават правилото. Според мен човек не
трябва да е догматик, той трябва да допуска изключения във всеки
един случай, но тези изключения не трябва да стават нови правила,
защото тогава вече се променя същността.
Хайку е един естествен поглед върху нещата, ненасилие върху реалността и то трябва да си остане такова. Което не значи, че
някое хайку няма да се получи именно чрез такова, аз не бих дори
го нарекъл насилие в случая, по-скоро намеса, която може би е продължение на естествеността. Но пак казвам, че това според мене са
изключения, ако това стане правило, ако един автор почне да пише,
на английски има един такъв термин „Desk-Q“ – ти сядаш на бюрото
и започваш да си фантазираш, да си измисляш какво хайку искаш да
напишеш, това вече е съвсем различно, макар аз да не изключвам
възможността и от това да се родят някои добри стихотворения. Защото припомнянето също е начин на битуване в някакъв момент.
Аз искам да ви върна малко по-назад – как започнахте да се
занимавате с литература?
Аз съм от хората, които са имали късмета да израснат в среда
с много книги. И дядо ми, и майка ми, и баща ми са големи читатели, а част от тях и писатели. Единият ми дядо пишеше книги на
религиозна тематика, той работеше в Светия синод и публикуваше
в „Духовна култура“, църковен вестник, разкази, не поезия. Баща ми
също пишеше поезия, той ми измисляше разни стихотворения, за да
ме забавлява и после аз започнах да му подражавам, и някъде във
втори-трети клас вече започнах да си измислям самостоятелно стихотворения, кратки, някои от които той ми редактираше, така че за
мен беше съвсем естествено.
Тоест съзнателен избор и естествен процес едновременно.
Да, то дори не е съзнателен избор, той е естествен, аз не съм си
казвал, ето ще ставам писател и ще пиша, това е било някаква игра.
Просто ако баща ти е футболист и започваш да риташ с него, посте196
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пенно започваш да играеш футбол и може да станеш футболист. Така
по същия начин аз съм играл на писане с баща ми и по този начин съм
започнал вече да следвам тоя път. Не съм публикувал в средношколските издания „Родна реч“, „Средношколско знаме“, където част от
хората, учениците, които имат съзнанието, че пишат, както Петя Дубарова: аз четях „Родна реч“ и си спомням, че Петя, тя е една година
по-млада от мен, тя беше една от малкото осмокласнички, които, защото в „Родна реч“ публикуваха вече от гимназията, но тя беше 8-ми
клас, когато видях нейно стихотворение там и запомних името ѝ. Ето
това са хора със съзнание, че публикуването е една стъпка в правилната посока, докато аз за първи път публикувах в казармата
А после целенасочено ли започнахте да работите в тази посока?
Ами аз си пишех непрекъснато в училище, но повечето беше за
забава, но в казармата това се задълбочи доста, може би до голяма
степен и като една опозиция срещу грубия и бездуховен казармен живот. Четенето и писането бяха много важен начин за оцеляване там и
там съм изписал десетки, да не кажа стотици стихотворения, но все
пак това не беше съвсем избистрена концепция, по-скоро подражателство. Естествено, тъй като съм чел още като ученик основните течения
и в българската поезия, и в чуждата, символизъм, експресионизъм...
Кой Ви повлия най-много тогава?
Ами например в гимназията символизмът ми допадаше
най-много и аз съм писал символистични стихотворения, също пишех рубаи. Омар Хаям бях чел, въобще, газели също и други такива.
Минал съм през историята на световната поезия повече, отколкото
прозата, макар че и проза съм чел достатъчно, но поезията много детайлно съм изучавал. Интересувал съм се специално от римите, тоест когато прочета едно стихотворение класически стих, специално
съм се връщал да гледам точно какви са римите, дали са точни или
непълни, дали са мъжки и женски, дактилни, всичко това си беше
един дълъг процес, който за мене не беше нещо, което да ме затормозява като учене. По-скоро беше игра, беше интересно.
А сега, когато се върнете към първите си стихотворения, каква критика бихте отправили към себе си? Какво бихте редактирали?
Ама те са доста, почти всички неща, които съм писал в този
период, който не е малък. Горе-долу до 89-а година аз пишех почти
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само в класически стил. Много малко в свободен стих, просто като
експеримент, докато след това пък обратното – минах изцяло към
свободен стих и всички тези неща, които съм писал тогава, бяха според мен неособено оригинални. До голяма степен подражателски и
някак си конформистки, в духа на поезията, която беше... mainstream
поезията на онова време.
На кого сте подражавали най-много в този период?
Например на Георги Константинов, който ми харесваше с това,
че има вътре ирония в стиховете. В началото и на Дамян Дамянов
с любовната му лирика. Както казах, на символистите много. Ето,
встрани са останали, въпреки че съм ги чел много... Атанас Далчев
така и не го открих тогава, чел съм го, но не е станал така мой. Николай Кънчев ми направи впечатление още като ученик, опитвал съм
се да му подражавам, но всъщност, понеже той е един от любимите
ми автори и мога да кажа, че до голяма степен е определил един
период от писаното ми, но вече по-скоро след казармата започнах
по-съзнателно да му подражавам. Иначе просто някакви такива експерименти, пак в рамките на класическия стих, макар че той пише
бял, предимно несвободен бял стих, и Борис Христов също...
Аз искам да Ви задам въпроса за социалните теми в поезията.
Аз по принцип не съм по социалните теми, даже доста дълго
време се чувствах едва ли не виновен, че мене по-скоро ме интересуват междуличностните взаимоотношения, естетически проблеми,
докато социалните винаги са ми били някак си чужди. Аз съм избягвал да се интересувам много от политика, така че ако се замислим...
Всъщност затова може би съм се насочил към хайку, защото хайку не
е социален жанр, при него е изключено да има политически апликации и така нататък, класическото хайку е свързано основно с природата, съвременното вече е много по-урбанистично. И всъщност има
един поджанр на хайку, който се нарича сенрю, и да не го наричаме
поджанр, по-различен може би според някои, който се занимава с
хората и в него има сатирични... може би по-близо до епиграмата в
някакъв смисъл, но запазва основните характеристики на хайку. И в
съвременното хайку някак си тези жанрове са... според една американска класификация даже има хибридни, които са най-разпространените може би. Тоест едно списание за хайку може да има, може и
да няма отделна секция за сенрю, и това е един от проблемите – кое
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да влезе в тази секция, кое да влезе в секцията за хайку, тъй като
повечето наистина се занимават с човека, не толкова с природата,
те притежават и характеристиките на сенрю, но това са такива, вече
доста професионални въпроси. Така или иначе хайку не се занимава
със социалната активност, по-скоро се занимава именно с тази, да
го наречем, връзка между човека и природата основно.
А може ли да кажем между човек и Бог, когато разглеждаме
човека и природата?
Ами не! Бог, зависи в какъв смисъл, да, някои хора смятат, че
има и такава концепция, че хайку по някакъв начин изразява духа
на дзен будизма. Доста японски автори, съвременни, се противопоставят на това тълкуване, което идва оттам, че част от хайку поетите
са били дзенбудистки монаси. Обаче първо, ако има представа за
Бог в дзен, то тя не е тази, която е християнската представа, нали,
тя е съвсем различна, и второ, че наистина, не е това основната...
по-скоро има една даоистка пантеистична нагласа. Може би хайку
поезията, аз така си го представям, че божественото е навсякъде
всъщност и то не е въпрос на някаква персонификация, не е въпрос
на някакви ритуали. Дребнотемието е моята среда, не значимите
теми на нашето съвремие.
Ама кой казва кое е дребнотемие и кое не?
Наистина, да, аз сега нямам такова чувство за вина, но е имало период, в който... искало ми се е като този или онзи да мога да
извадя някое стихотворение, което да изрази духа на времето. Но
всеки си има свое амплоа и аз не смятам, че едни теми наистина са
по-значими, а други по-незначителни, това също е резултат от хайку
мисленето. Чудото на Възкресението не смятам, че е по-високо стоящо от някое ежедневно чудо, например от един залез или изгрев.
А кога, как се срещнахте с хайку?
Аз по някакъв начин винаги съм имал афинитет към краткото писане, обичам едно стихотворение на Гийвик: „Кратък е денят и часът е кратък, но мигът ще продължи в дълбочина“. За мене
винаги е била важна тази дълбочина, която човек може да открие
в най-краткия възможен образ. Оттам нататък вече ролята на въображението е много по-голяма, ако напишем нещо дълго, ние ще
сме казали много и ще остане малко за надграждане. Докато върху
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нещо кратко, просто това е важно за мен, да се спре там, докъдето
човек наистина има нужда да каже, а не да продължи просто заради самото говорене или писане.
Значи можем да кажем, че хайку е отправна точка или врата, от там се пръсват много пътеки и всеки може да избере своята
като читател?
Да, казва се, че при хайку читателят е съавтор. Тоест, че всеки
читател може да си изгради собствен сюжет, своя картина. Например едно хайку на Керуак, не си го спомням точно, но смисълът е,
„виелица, лежащият стол на верандата се клати от само себе си“. И
ти започваш да си представяш какво се случва на тая веранда, дали
това е някаква вила и тоя стол е изоставен там, дали хората са напуснали къщата, дали има някой вътре и просто столът е изоставен,
умрели ли са собствениците или собственикът. Можеш да си го представиш трагически и очевидно той излъчва някаква самота.
Хайку повече упражнение за ума на читателя ли е, или на този,
който го пише? И можем ли да кажем, че е упражнение за ума, ако е
светкавично улавяне на някакъв миг?
Аз не бих казал, че е упражнение за ума, на английски има
една дума „hard mind“, едно съчетание между ума и сърцето, което не
е разум, но не е и само чувства, да.
Някакъв вид емоционална сетивност?
Точно така, това е нещо от тоя тип. Цялостното усещане именно за това единство на разум и чувство, което за мен е основното. Не
е добре да се дели съзнанието на човека на разум и чувства, това е
някаква аналитична концепция, която може би улеснява нещата, но
като цяло не съществува чист разум, както и не съществуват чисти
чувства. Именно това е може би от тази гледна точка, как човек реагира с вътрешните си сетива на реалността, на действителността и
как я реконструира. Защото пишещият реагира и е написал нещо, а
читателят реконструира. Обаче той вкарва вече своето съдържание,
своя бекграунд, своите спомени, опит, всичко, което има. Защото,
като казвам люлеещ се стол, за един човек означава едно, за друг –
друго. На някой баба му може да е починала в люлеещ се стол, друг
пък може да е правил секс в люлеещ се стол, това са съвсем раз200
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лични опитности. Някой може никога да не е виждал, да не е сядал
в люлеещ се стол.
Колко се губи при превода?
От една страна се губи малко, защото думите са малко и обикновено нещата са много ясни, няма я тази амбивалентност, която...
често иначе преводачът не може да разбере за какво става дума.
Тука например е ясно, да речем, ако кажеш „гарван каца на голия
клон, есен е, здрач“, ясно е какво е казано. Оттук нататък хората могат да го тълкуват различно, но думите са ясни. От друга страна, наистина всеки един нюанс е важен.
По-скоро тук е важно каква дума ще използваш, дали ще сложиш „здрач“ или „мрак“. По принцип хайку, говори се за световно
хайку и то е един от жанровете, който се смята за леснопреводим и
леснодостъпен и затова има много фестивали, на които се събират
хора, дори пишат, и ако да речем, това са хора англоезични, дори някой да си напише на собствения език (хайку) и се намира кой да му
го преведе веднага и може да се чете веднага, веднага да се издават
сборници и антологии и да се публикува. Преводимостта е добра.
До каква степен е достоверна, мисля, че не по-малко, отколкото при
другата поезия, така че смятам, че затова е подходящо за днешния
живот, защото е съзвучно с глобализацията.
2. Любопитството в основата на творчеството
Обаче кога се сблъскахте с хайку, в какъв момент от Вашето
творчество и даже личен живот? Къде Ви завари хайку?
За пръв път мисля, че беше някъде през 80-те години. Излезе
една книга „Пълнолуние“, тя е нещо като антология на класически
японски хайку, и тогава видях що е хайку и по същото време горе-долу.
Аз мисля, че го казах и миналия път, обичам кратките неща и по принцип така ми върви писането, рядко пиша нещо по-дълго, докато кратки
и съвсем кратки неща се срещат, и тогава прочетох тази антология.
Може би не беше най-изящният превод, не си спомням кой беше преводачът, но тогава започнах да пиша някакви хайкуподобни тристишия.
Веднага започнахте, или... Не ви отне някакъв период от време, за да се престрашите?
Не, то беше горе-долу, това не бяха хайку, те си бяха някакви,
как да ги наречем, просто тристишия. Защото аз не бях наясно, там,
в тази книга ти виждаш вътре стиховете, но не са ти ясни прави201
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лата. Знаех, че е 5-7-5, което е абсолютно формално правило. То
няма нищо общо със същността на хайку и си мислех, както много
хора си мислят, че всяко нещо, което е нещо като поезия и което се
напише в тристишия 5-7-5, може да мине за хайку, и започнах да си
пиша такива. Даже съм публикувал по онова време в сп. „Пламък“,
по-късно в „Летопис“, това е едно списание, което е продължение
на „Септември“. След 10 ноември „Септември“ го закриха, но то продължи да излиза като „Летопис“, с главен редактор Тончо Жечев,
който преди това беше на „Септември“. Мисля, че и редакцията се
запази повече или по-малко, така че след като имах няколко такива
публикации, започнах вече по-сериозно да чета на английски хайку,
някъде може би след 2000 г. А всъщност през 2000 г. почти случайно попаднах на основаването на Български хайку съюз.
Кой го е основал тогава?
Значи, тогава Георги Константинов беше председател на
ПЕН-клуба, и под шапката на ПЕН-клуба, нещо като, да не казвам
точно подразделение, но с подкрепата на ПЕН-клуба. Бяха дошли
Джим Кейшън и още някой, мисля, че беше, те тогава бяха трима директори на Световната хайку асоциация и Джим Кейшън беше тука,
Людмила Балабанова, която тогава се занимаваше с хайку. Тя сега
е председател на Хайку клуб „София“. И съвсем случайно попаднах
там, аз всъщност станах член и един от основателите, макар че не
бях наясно още с хайку. Пишех си някакви си мои си тристишия, които смятах, че са хайку и след това полека-лека започнах да чета на
английски, разбрах, че съм в дълбока заблуда.
Теория ли е четяхте? Теория за хайку кога започнахте да четете?
Комбинирано. Теория и хайку на английски, в смисъл не само
от англоезични автори, но и преводни, японски класически, японски
съвременни, но в превод на английски. И първоначално започнах
и да пиша на английски, защото някак си английският е по-събран
език и е по-подходящ за хайку, за краткостта. Има такива думи, които
на български трябва да използваш две думи, понякога и три. Докато
на английски има такива...
Вие го мислите на английски, или превеждате?
Ами аз по онова време се занимавах сериозно с английски и
това ми помогна.
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Тоест в съзнанието Ви се е появявало на английски, не се налагало да го превеждате?
Да, аз мислех на английски, а не на български, и даже някои
неща аз и до ден днешен не съм си ги превел на български. Те така
си стоят.
Те така си стоят и до ден днешен на английски?
Ами да, аз съм ги публикувал в най-различни хайку списания и
издания. Аз на български имам една книга и тя е двуезична – на български и на английски, но вътре са 55 неща. Те всичките са писани на
английски, но тях съм си ги направил успешно на български.
Има ли някое, което да се е получило по-благозвучно на български?
Ами, по-благозвучно не знам дали, но достатъчно добре са се
получили повечето, предполагам. Макар че има и някои, които на английски наистина си стоят по-добре според мен. Естествено, аз съм
ги показвал на native speaker, на американци, не англичани. Аз повече американци познавам и някъде, ако е имало нещо, те са ми го поправили, някоя грешчица. Но мисълта ми е, че тогава аз започнах да
пиша на английски, като пак явно не бях уцелил точно това, въпреки
че вече четях и започнах да пращам по разни издания. И на много
малко места ми пуснаха (стиховете), повечето не ми ги пускаха. Аз
си правих някакви каламбури с нещо, което не е подходящо за хайку,
и въобще, като цяло аз си мислех, че са много интересни, остроумни,
а то всъщност си бяха просто някаква игра на думи, и то на език, който все пак не ми е роден. Мина още доста време и чак някъде 2003
– 2005 г. почнах вече да публикувам много. Аз само в чужбина (публикувах), защото по онова време в България нямаше почти никаква
хайку среда, повечето от хората в този хайку клуб не разбираха нищо,
много по-малко и от мене.
Сега в момента каква е разликата между литературната критика върху хайку в България и по света?
В България просто няма специализирана критика за хайку, защото хората, които са критици, а те не са и без това кой знае колко
оперативни критици, не се занимават с хайку, не знаят какво е хайку.
Всъщност те са си критици, но нямат поглед върху хайку, ако пишат,
203

Българистика Nuova IV (2019)

ще пишат върху него лаически, като някакъв вид поезия просто, за
която те нямат подробна информация. Има обаче няколко човека, например Людмила Балабанова, тя написа дисертация, огромен труд,
който излезе и като книга и който е много сериозен. Дори части от
него са излизали в чужбина в различни издания. Тя редовно публикува статии в „Modern Haiku“, „Frogpond“. Това са основните издания
в Щатите, говорим за Щатите, защото ние до Япония нямаме достъп.
Вие сте съставител също на една антология.
Да, аз съм направил една антология, която излезе на български и на унгарски. Идеята беше, има един поет и издател, Дьорд
Сонди, който е най-големият преводач и човекът, който е направил
най-много за популяризирането на българската литература в Унгария. И той също пише нещо хайкуподобно. И всъщност веднъж ме
покани да съставя антология на българското хайку, която той да издаде в Унгария, в неговото издателство. И когато аз я направих, той
я преведе, обаче аз му казах: „Защо пък да не е двуезично и да се
разпространява и в България?“, защото това все пак дава някаква
представа, представителна извадка за съвременното българско хайку. И той каза „Окей“ и така издадохме „Más-más csönd / Различна
тишина“. Има още няколко антологии на българското хайку. Едната е
точно на Людмила Балабанова. Тя се казва „Огледала“ и е на български, английски и френски.
Ако нямаш никакъв талант за писане на хайку, можеш ли да
се научиш, четейки? Да се самодисциплинираш и да тръгнеш по
този път?
Аз първо не смятам, че има хора без никакъв талант. Това
горе-долу е малко като карането на колело. Ти може да не станеш
спортист, но може да се придвижиш от точка А до точка Б, освен ако
нямаш някакъв недъг. Тъй като литературата използва естествения
език, повече или по-малко всеки може да създаде някакъв текст. Въпросът е до каква степен ще бъде интересен, оригинален и така нататък, най-вероятно множеството от хората могат да напишат нещо,
което да прилича на хайку, но то в повечето случаи ще бъде твърде
банално, обикновено. Защото има хора с по-нетрадиционно мислене, което е възпитавано през целия живот, както и хора, които цял
живот са свикнали да мислят по един много праволинеен начин и
това трудно може да стане. Но както всеки човек може да пусне ня204
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какъв лаф и просто ей така, да каже някакво остроумие, всеки човек
може да напише и според мен така случайно може да му се получи
някое хайку, което да е прилично.
Едно, да, но много?
Е, много – не знам. Мисля, че Башо беше казал, че ако през
живота си напишеш едно добро хайку, значи си добър поет, ако напишеш 10 – ти си гений. Така че тука говорим за прилично, за нещо,
което, примерно да речем:
летен следобед
чашите ни с бира
се докосват
Не е нищо особено, но примерно би могло да мине за хайку. Аз
дори смятам, че бих могъл да го публикувам без проблем и такива
аз мога да измисля десетки за половин-един час. И може би някои от
тях ще станат прилични наистина, ще си заслужава да се публикуват,
ако седнем с теб да ги измислим, и ти сигурно ще измислиш десетки,
от тях може би по-малко ще станат добри, отколкото моите, но със
сигурност ще има някое, което не е лошо.
Кой определя кое хайку е добро? Вие как се научихте да преценявате кое от вашите хайку е по-добро и как започнахте да пращате хайку по конкурси?
Някъде, в някоя книга, забравих коя, бях чел, че питат един
художествен критик как преценява картините – коя е хубава, и той
казва: „Ами, след като гледаш десетки и стотици хиляди картини,
това вече става естествено и ти можеш да уцелиш“. По същия начин, когато човек има достатъчно информация, от една страна, тоест
знаеш накъде вървят тези неща. Защото, ако един човек никога не е
чел хайку, той, естествено, няма да има критерий. Или както примерно аз, понеже непрекъснато преподавах разни курсове по творческо
писане, и ми прави впечатление, когато дойдат хората и аз ги питам
каква поезия харесват, какво си чели и те ми казват например Дамян
Дамянов, Евтим Евтимов и така нататък, ми е ясно, че един такъв
човек, чиято поетическа култура се гради върху това, което е учил
в училище, и Дамян Дамянов, и Евтим Евтимов, той трудно може да
напише някое стихотворение, което да носи белезите на Елиът, да
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речем, или ако говорим за българска литература, Елин Рахнев или Георги Господинов, или Пламен Дойнов. То е ясно, че няма да може да
напише такова стихотворение. До голяма степен той няма да може и
да оцени такива стихотворения, например ще каже: „Тука няма рима,
какво е това стихотворение“, или пък: „Прекалено цинично е“. Има
хора, които нямат сетива за иронията. Освен това няма абсолютен
критерий. Аз например съм на мнение, всеки, дори и най-големият
познавач, рискува да оцени високо нещо, което не е нищо особено,
и точно обратното, да изхвърли нещо, в което има... И аз смятам, че
много пъти дори съм се сблъсквал с това, когато редактирам една
книга. Защото аз много често редактирам книги, особено на млади
автори, и махам нещо, защото смятам, че е безинтересно, банално и
така нататък, обаче, да речем, човекът си го харесва и започва да ме
навива: „Може ли да го пипнем, може ли да направим...“ и почваме.
Или го е дал на някой друг и той му е казал: „Това не е лошо“ и той ми
казва: „Ето, да речем, Марин Бодаков или Недялко Славов ми казаха, че това стихотворение не е лошо, дали да не вземем все пак да
помислим върху него?“ И аз си казвам: „Да, там наистина може, или
малко ако се пипне“. Така че човек ежедневно прави множество такива грешки. Ежедневно не са множество, но по принцип има такива
грешки и не е застрахован. Просто наистина човекът, който разбира,
би направил много по-малко грешки, те са пренебрежимо малки в
крайна сметка. Аз, ако имам 50 стихотворения от един поет и той
наистина си заслужава, едва ли бих казал: „Тоя не става“. За някое
стихотворение мога да се излъжа, но за автора като цяло смятам, че
не бих се излъгал. Същото е и с хайку. Затова на конкурси никой не
участва с по едно хайку, трябва да изпратиш 5 или 10.
За какво служат конкурсите сега?
Според мен, аз поне смятам и съм го казвал някъде в някакво
интервю, бяха ми задали подобен въпрос, много хора казват: „Аз не
участвам в конкурси“ или примерно: „Конкурсите винаги са натъкмени, винаги се знае кой ще спечели“. Всеки си има различни психологически причини да не участва. Аз лично как го приемам – за мен
това e eдин стимул ти да се вгледаш в собственото си творчество.
Дали ще седнеш да напишеш нещо специално за конкурса, защото
той може да има тема... А дори и да няма тема, ти можеш да си кажеш: „Сега нямам нещо достатъчно добро, дай да седна да напиша
някакви неща, да видим няма ли нещо да изскочи“.
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Аз например съм писал за „Магията любов“ – има един конкурс в Казанлък и това е национален конкурс за любовна лирика,
най-престижният. И аз участвам много пъти и съм печелил няколко
пъти, но веднъж съм печелил първа награда и това беше точно последния ден, когато минава срокът, аз нямам стихотворение и се
събуждам сутринта и си казвам: „Днеска трябва да изпратя стихотворение, последният срок е“. И още докато лежа, аз така най-обичам да пиша, започвам нещо да си измислям. И в един момент вече,
когато рискувам да го забравя, скачам и го записвам. И го записах
това стихотворение.
А случвало ли Ви се е да Ви хрумне нещо прекрасно и да го
забравите?
Ами да, разбира се, много пъти се е случвало. Много пъти съм
го забравял, а може би някой път е било и прекрасно. И така, станах,
написах го това стихотворение, леко го поредактирах, няма време
да мине ден, два, три, както по принцип е добре да се направи, да се
види пак със свеж поглед. Аз веднага го изпратих и спечелих първа
награда, така че...
А давате ли на някой друг да Ви редактира стиховете?
Не. Давам само, когато вече издавам книга. Тогава имам редактор, иначе отдавна не занимавам другите хора с това, което правя. Едно време, когато бях по-млад автор, си имах приятели, с които
си разменяхме стихове и си ги редактирахме. Сега за мен по-скоро
Фейсбук изпълнява тази функция. Аз пускам почти всичко, което
пиша, почти веднага във Фейсбук и съответно много хора ми пишат
коментари. Някои на лично съобщение, някои отдолу и някои ми дават и предложения и някои неща не са лоши, защото много от познатите ми са автори, и то добри. И се е случвало някой да ми даде
идея, която е по-добра. Съответно за мен публикацията във Фейсбук
не е нещо окончателно.
След това, ако реша да го публикувам в някакво периодично
издание, да речем в „Съвременник“, аз вече ще си го редактирам и
ще преценя. Иначе сега да ги изпратя специално да речем на Жоро
Господинов, и да му кажа: „Гледай, сега съм написал тука едни неща,
какво ще кажеш?“ и да чакам той да ми ги редактира... Ние всички
сме прекалено заети със сума ти неща, за да се занимаваме взаимно. Ако някой види нещо и му хрумне нещо, да, но специално да го
ангажираш по този начин, не е....
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При хайку има ли такава консервативна линия поети, които
държат точно по правилата да се пише?
Да, има.
Тоест има автори които се стремят да пишат точно така, по
правилата?
Да, да речем това, което знам за Япония е, че там има няколко хайку организации. Едната е на авторите, които са блюстители
на класическите традиции: 5-7-5, сезонни думи, точно както си е.
След това има едни, които са модерно хайку – гендай хайку. Те не
се съобразяват с тези критерии, но се опитват да запазят духа на
хайку, хайку момента, липсата на намеса на автора, твърде силна липса на метафори и такива неща, без да гледат обаче за тези
твърде сковаващи правила.
Да речем, Баня Нацуиши, който е председател на Световната хайку асоциация, една, защото има Haiku International Association,
също има три-четири поне такива световни, но той на едната... И той
беше направил една книга с ключови думи, тоест той смята, че сезонните думи вече са отживелица, а има ключови думи, които е подобре да се използват.
А това не стеснява ли полето за действие?
Не, напротив, разширява го. Това са някакви думи от сорта на
„любов“, думи, които са в областта на любовта, или „смърт“, или някакви такива. Те имат едни, сайджики се казват, речници, в Народна
библиотека „Иван Вазов“ ги има, преведени от японски на английски,
където са дадени; пролет, лято, есен, зима, Нова година, те са пет
сезона – Нова година е отделен сезон. И тяхната Нова година, която
е примерно март, или януари, или април, не си спомням, и там са дадени всички сезони думи, които са извадили авторите, с примери и
с хайку. И го има Димитър Стефанов, който всъщност е доайенът на
българското хайку.
Той още 80-те години издава хайку книга, макар че аз смятам,
че не всичко е съвсем в духа на хайку, той си е просто първопроходец, пише и хайбуни. Хайбунът е кратка проза, нещо като импресия, и
накрая има хайку. Някои хайбуни могат да започват с хайку, могат да
имат и вътре хайку, комбинация между проза и хайку. Аз съм писал
хайбуни и те са публикувани насам-натам, имаше един брой на списание „Хайку свят“, започна да се издава преди две-три години и ми208
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сля, че четири броя са излезли, и един от броевете беше специално
посветен на хайбуните. Издават го Българският хайку съюз, бившият
Хайку клуб, на който аз вече не съм член. Аз съм член на Хайку клуб
„София“, защото там (в Българския хайку съюз) се набутаха всякакви графомани и пенсионери. И ние тогава, пет-шест човека, се отделихме и направихме Хайку клуб „София“. Сега нещата са по-добре
там, но пак са доста спорни, затова не всичко е перфектно там, но
все пак може човек да придобие представа какво е хайбун.
А защо се правят такива клубове, за да обменят идеи хората,
да образуват някакво ядро, да привличат други млади автори, или...
Ами защото „Сговорна дружина планина повдига“. Когато има
хайку съюз, прави се четене на хайку съюза, конференции се правят. Ние от Хайку клуб „София“ организираме от 2005 г. всяка година
конференция. А откакто работя в Столична библиотека, това вече е
хайку форум. Хайку форум „София“, който е не само конференция,
има и четения, миналата година даже, понеже взехме пари по проект
на Столична община, издадохме антология с трима чужди автори.
Всъщност, вие – сегашното поколение хайку автори, създавате школата.
Школа не бих казал...
Или поне основа за някаква литературна критика...
Не знам. Въпросът е до каква степен хайку ще продължи да се
развива в България. Аз в момента като гледам, има някаква стагнация, имаше един бум, може би преди няколко години, но сега напоследък...
Бумът беше ли продуктивен?
Да, беше продуктивен. Например през 2012 г. направих тази
антология, точно преди това във Фейсбук се направи една група „Бг
хайку“ и аз покрай тази група открих няколко интересни автори, които включих в антологията, пет-шест-седем човека, които почнаха да
пускат там и тази група работеше много добре. Сега някак си като че
ли замря този интерес, макар че доста автори започнаха да публикуват в чужбина, по разни издания онлайн, някой на хартия, участваха
в конкурси и спечелиха някои награди, имаше раздвижване.
209

Българистика Nuova IV (2019)

Тоест Вие помагате на млади автори да се развиват?
Да ти кажа, при хайку рядко идват млади автори, повечето
хора са по-възрастни, тези всичките, които ги бях открил аз, те бяха
примерно над четиридесет години. Интересното за хайку е, то не е
само за България така, това е световна тенденция, включително и в
Япония, това не са хора литератори, много малко от тях се занимават с литература и с някакви писатели, или критици, или теоретици и
така нататък. Повечето идват от съвсем други сфери, да речем компютърджии, адвокати и юристи и всякакви, просто хора, всякакви,
чиито професии са съвсем други и хайку за тях е като някакво хоби,
но вече което се издигнало до...
Хората имат нужда да се изразят по някакъв начин.
Но интересното е, че между професионалните писатели има
много малко автори на хайку. Болшинството автори на хайку, и то
добрите, не са професионални писатели и литератори.
А има ли някакво подценяване от професионалните писатели?
Да, абсолютно.
Защо?
И то не само в България, а и в чужбина, защото, да речем, от
една страна, твърде много хора смятат, че е лесно да се пише хайку.
Пишат си някакви тристишия, пишат си някакви налудни графомански тристишия, издават си ги сами в книги и пишат „хайку“. Да речем, „България моя – хайку“. И вътре: „България моя, България моя,
Ах, как те обичам“ и някакъв такъв тип тристишия. И какво от това,
пълно е с такива и сега, отива някой, взима тази книга, пиша на нея
„хайку“, чете и казва: „Това хайку е някаква пълна глупост“. Всъщност това не е хайку, но понеже всеки може да си издава всичко и
можеш да си напишеш каквото си искаш там и масовата публика,
а и хората, които се занимават с литература, понеже те няма да си
направят труда да потърсят нещо по-специално и да разберат, те
виждат и си казват, че това е хайку, че хайку е някаква профанна
форма, такава профанация на литературата.
Ако някой сега започне да се занимава с хайку, какъв съвет
бихте му дали?
Съветът е, просто наистина няма как, трябва да се усвои някакъв минимум от информация. И за мене този минимум е... все още
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минимумът, който го има на български е недостатъчен, трябва да се
чете на някакви чужди езици, английски, френски, испански. Който
може японски, още по-добре, така че да се разбере, да се потърси все
пак някой, който разбира, за да те насочва, защото в интернет е пълно с издания, които уж са за хайку, а те не са. Както и ако влезеш в
„Хулите“, един сайт, в който всеки си пуска каквото си иска, всеки си
пуска, и му се радват някакви там хора и той се , и се създава впечатление, че си написал нещо кой знае какво, а то всъщност не е нищо.
А тези поетически двубои Вие затова ли ги правите, за да има
някакво разграничаване на истинските поети, или...
Не. Идеята на двубоите, тук пак може да се направи една
връзка, по хайку фестивалите правят... в Щатите съм виждал такова нещо, Death Match, тоест двама хайку поети – единият с червена
лента, а другият с бяла, и има трима съдии – двамата са хайку специалисти, а третият е хванат от улицата. Просто така, първият, който
се съгласи да дойде и да участва, и го взимат. Ето, представи си, сега
тука сме се събрали. Това е хайку фестивал и казваме кой ще участва, и се събираме. Трябва да се дели на две броят на състезателите.
Ако аз съм състезател, знам ли кой е хванатият от улицата и
кои са професионалистите?
Ти не знаеш, защото ние в момента го хващаме и аз и ти участваме. Имаме трима души, единият от улицата и двама, да речем Влади Христов и Людмила Балабанова, които разбират от хайку, и всеки
от тях има по едно бяло и едно червено флагче, и ние с теб имаме 10
рунда. Излизаме, аз казвам едно хайку, ти казваш едно хайку, вдигат
червеното и бялото флагче. Резултатът не може да е равен, защото
те са трима, както този от улицата, той не може сам да направи нищо,
но може да наклони везната. Не може да стане профанна оценка, но
все пак имаш тази демократична... Виж колко е ценно.
Да, първото възприятие.
Да, другите двама са специалисти, но те малко са твърде навътре, а оня от улицата има страничната гледна точка. И така 10 рунда, и всеки печели и накрая, който е спечелил повече, се класира за
следващия. Така ние сме били четири двойки, от четирите двойки
излизат четирима победители, стават две двойки, от тях излизат
двама, и те са на финала и остава един. По същия начин и двубоят
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е нещо подобно, разбира се, много по-ненадеждно като оценка, защото гласува публиката. И примерно, ако ти си доведеш приятелите,
ще гласуват с тебе, и така нататък, но в крайна сметка резултатът не
е толкова важен. Важното е, че това не е просто едно литературно
четене, това са хора, които... Например ти си водиш твоята публика,
аз си водя моята публика и част от моята публика чува и харесва
твоите неща. Аз това го замислих, не знам дали знаеш, навремето
имаше едно разделение между Съюза на писателите и Сдружението
на писателите. След 10 ноември една група писатели се отделиха от
Съюза на писателите и направиха Сдружение на българските писатели. Създаде се друга организация. Та мисълта ми беше, че когато започнах да ги правя тези двубои, това беше 2005 г., аз избирах човек
от Съюза и човек от Сдружението и те си водеха хора. Всеки си води
своята публика, която никога няма да отиде да чуе другия, а така го
чува и го харесва в много от случаите.
Кое душевно състояние помага най-много за писането на
хайку?
Любопитството е в основата на творчеството за мене. Това е,
особено пък за хайку, защото хайку е... Не знам дали любопитството
е душевно състояние, но със сигурност има някакво душевно състояние, което обуславя любопитството. Не мога в момента да го формулирам, но за мен това е. Непълнота може би, чувството за непълнота
те кара да твориш, за да постигнеш някаква завършеност. Според
мен, ако имаш усещане за пълнота, някак не ти е до това чувство.
Едно от нещата, които аз обичам да правя, е да си затварям очите.
Когато блокираш едно от сетивата, и то това, което е най-мощното –
зрението, изведнъж започваш да чуваш много повече неща по много
по-различен начин. Аз съм го правил това много, за часове.
Вие имате ли стихове, които не са показани на никого, не са
издавани? Те са си само за вас, нещо много интимно, и сте решили,
че ще си остане само за вас.
Не. Такива има, но те не са... според мене причината да не са
показвани не е, че са интимни, просто смятам, че са абсолютно неуспешни и аз обаче не съм ги унищожил, те си стоят там и периодично даже някои от тях аз мога да ги преработя и да ги ползвам като
основа за нещо. Може би има едно или две стихотворения, за които
сега се сещам, които са твърде нелицеприятни, представят ме твърде нелицеприятно и може би затова не бих ги пуснал.
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Тоест имате някаква автоцензура?
Ами то автоцензура може да бъде в двата смисъла – единият
е, че смятам, че е много слабо, а другият – да смятам, че е твърде, как
да го нарека... твърде драстично може би, твърде разкриващо. (...)
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Соня Вутова

„ОСЕМНАЙСЕТ САНТИМЕТРА“
ОТ МИГЛЕНА НИКОЛЧИНА:
ОПИТ ЗА ИНТЕРТЕКСТУАЛЕН АНАЛИЗ1
Осемнайсет сантиметра2
Миглена Николчина
Насред мизерната хотелска стая той стои
гол и изправен отвсякъде
тялото му зачерква грохота на булеварда
залеза в отсрещните прозорци
слухтящата съдържателка
капещата мивка
изподупчената мушама върху масата
В първия момент тя не го чува
Осемнайсет сантиметра повтаря той
тя го издърпва към себе си за да дочуе
още по-издълбоко
как подпира от другата страна
циркулацията на лъскавите коли
лъскавите проститутки
лъскавите глави на бандитите
и прочее отрепки от означаващото на метр Лакан
и неговите липси
1 Текстът е част от магистърска теза на Соня Вутова, студент в МП на
ДНБ „Литература, книгоиздаване, медии“.
2 Цитирам го по електронната му публикация на сайта на списание
„Жената днес“ (в книжното издание в бр. 7 от 2004 г.): Миглена Николчина,
„Стихове от Миглена Николчина“, 26 септември 2015, http://www.jenatadnes.
com/poeziya/stihove-ot-miglena-nikolchina/
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дето мъжът не позволява да бъде пожелан освен под
оправданието на завистта
проста аритметика на наличното
ако го няма, какво да му жалим
ако го има – ето го!
каква възхвала би могла да обърне
тази най-очерняна от всички любови
sancta simplicitas любовта в мъжки род
предлага ѝ я откъдето си пожелае
до последния сантиметър
Стихотворението на Миглена Николчина „Осемнайсет сантиметра“ за първи път се появява в стихосбирката „Асимволия“, а след
това заема и достойното си място в автоантологията „Градът на амазонките“. То е едно от провокативните стихотворения на една често
провокативна поетеса, която е и литературна теоретичка феминистка. Още заглавието му носи провокация. То веднага предизвиква
асоциации с други заглавия на книги, съдържащи знаци за измерване – „Единадесет секунди“ на Паулу Коелю и „50 нюанса сиво“ на
Е. Л. Джеймс. Виктор Калев има коледна песен, озаглавена „Миг от
вечността“. Има филми, озаглавени „15 минути“ (с Робърт де Ниро;
във филма на всеки 15 минути настъпва рязък завой в сюжета) и „21
грама“ (с Бенисио дел Торо; 21 грама уж тежала човешката душа).
А имаше и българско телевизионно предаване, наречено „Минута
е много“. Но какво са 18 сантиметра? Размер хладно оръжие? Разстоянието, отвъд което не действат магнитните сили на ебонитова
пръчка? Минималното фокусно разстояние на модерен фотоапарат?
Не, повечето съвременни читатели няма да се двоумят и ще насочат
мисълта си към най-коментирания предмет през последните десетилетия на възход на телевизионните предавания за жени и на лъскавите женски списания, измерван в сантиметри.
Мъжкият член, разбира се. Това става ясно още от първия стих,
в който се появява някакъв абстрактен „той“, и от втория, в който този
„той“ е и гол. Но нека поставим сцената в интертекстуални отношения първо с тълкуванията на темата за големината на мъжкия член
в женските рубрики в популярните медии и изобщо в попкултурата.
Първо да насочим вниманието си към научнопопулярна статия. Американският сексолог д-р Робърт Лату Дикинсън достига до
извода, че „средните размери на пениса в невъзбудено състояние са
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обикновено следните – дължина около 10 см, окръжност – 8,5 см.
Средната дължина на члена във възбудено състояние в ерекция съставлява 15,5 см, а дебелина – 11 см“. В подкрепа на тези данни д-р
Дикинсън провежда по собствена инициатива проучване върху 1500
мъже и измерване размерите на половия член. Статистическите резултати показали, че размерите на средния мъжки член във възбудено състояние се равнява на 15,6 см дължина и 10 см дебелина.
По този повод той отбелязва, че при 90% от прегледаните пациенти
размерите се колебаят между 12,5 и 19 см в състояние на ерекция.3
„В изследване проведено от Ричард Едуардс, става ясно, че
средният размер на пениса в ерекция е 16 см, като интересното било,
че мъжете с размер 16 см се определяли като притежатели на пенис
със скромен размер, за разлика от тези със 17–18 см, които смятали
своя пенис за внушителен, което идва да покаже, че размерът на пениса е производен и от психиката на мъжа и неговата самоувереност.“4
Това е малко под споменатите в стихотворението на Николчина размери, нали? Тоест може би героят на нейния текст има истински основания да се гордее със своя член?
Сайтът vsekiden.com твърди още по-окуражаващи неща по отношение на големината на члена, според които героят на Николчина
е едва ли не рекордьор: „По-рано тази година британски учени проведоха мащабно изследване за средния размер на мъжкия полов
орган с участието на 15 000 на възраст от 17 до 91 години. И така в
еректирало състояние той е 13,12 см, а в отпуснато 9,16 сантиметра“5.
Ще приведа и още един източник. Проучване от 2014 г., цитирано от информационна агенция „Дарик“, показва, че: „балканска
страна оглавява списъка с най-надарени мъже и това е Босна и Херцеговина с 15,65 см. Втора е Холандия с 15,6 см, Австрия с 14,99 см,
Унгария с 14,89 см, Дания с 14,88 см, Сърбия с 14,87 см, Швеция с 14,8
см, Латвия с 14,69 см, Франция 14,5 см, Германия 14,48 см. Хърватия
се нарежда на 11-о място с 14,77 см, следвана от Албания с 14,2 см.
Тук попадат и българите с 14,09 см. След тях се нареждат македонските мъже с 13,98 см, Румъния с 12,73 см и Гърция с 12,18 см“6.
3
„Размерите на мъжкия полов орган“, http://penis.dir.bg/_wm/
pbasic/?df=490677&dflid=3
4 Пак там.
5 „Жени посочиха идеалния размер на мъжкото достойнство“, 9
юли 2015 г., http://www.vsekiden.com/175868
6 „Българите са 13-и в Европа по големина на мъжкото достойнство“,
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За нас обаче е от значение не каква в действителност е дължината на мъжките пениси, а как тя е превърната в мит. В това отношение много полезна може да ни бъде една статия, публикувана в
женския сайт edna.bg.7 Статията стои на онзи рафт, на който са също
и статиите „По какво отгатваме секс темперамента на мъжете“ и „Пътеводител на множествения оргазъм“. Ето как започва тя: „От много
време се дискутира неприятният за мъжете въпрос има ли размерът
значение? Според мнозина големината наистина е въпрос на възприятие и по-скоро е наложен стереотип, че надарените са по-добри
любовници, а реално всичко опира до техника, химия и т.н. Разбира
се, това също е вярно, но ново проучване, проведено сред над 300
дами, установило, че размерът на мъжкото достойнство определено
има значение. Изследователите от университет в Шотландия са анкетирали различни на възраст жени и се оказало, че за достигане до
вагинален оргазъм размерът определено е важен“. После продължава: „А какъв е идеалният размер, който би задоволил всяка една
жена, е въпрос без конкретен отговор. Всичко е строго относително.
Иначе за стандартни се смятат дължина 15–18 см и обиколка 12–14
см (около 4,5 см широчина)“. И дебело се подчертава: „Все пак основното нещо, от което дамите се впечатляват, е самото отношение на
мъжа до тях, а не какво може да предложи като физически данни“.
Така се стига до информационния повод – „ново проучване на
проф. Ричард Лин от Ълстърския университет, Северна Ирландия“.
„Той е сравнил средната дължина на еректирали пениси сред мъже
от 113 държави, а резултатите са публикувани в септемврйския брой
на сп. „Лични и индивидуални различия“ (Personalitу and Individual
Differences). Най-дългият полов член имат мъжете в Конго с 18,03 см
(средна дължина). Втори са еквадорците със 17,8 см, а трети ганайците със 17,3 см. В Европа на най-дълги пениси се радват исландците – 16,5 см, докато мъжете, които имат най-малко повод за гордост,
са румънците, чието мъжко достойнство едвам достига 12,7 см.“
И ето истинската тема – за гордостта, вкл. националната, за
превръщането на големината на пениса в арена на символична борба: „На свой ред британските медии не без съперническо злорадство
31 юли 2014, http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1304162
7 „Да, господа, размерът има значение“ с подзаглавие „За пореден
път е доказано, че големината е важна“, 12 октомври 2012, http://www.edna.
bg/pod-zavivkite/sex/da-gospoda-razmeryt-ima-znachenie-4628136
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отбелязват, че средностатическият пенис на поданиците на Елизабет Втора достига цели 14 см. Това съответно е с половин сантиметър повече от средния французин и с 1,2 см по-дълъг от непокорните
някога ирландци“.
Не е странно, че това уж точно изследване сред 113 народа
парадоксално потвърждава етномитовете. А състезанието между
англичани и ирландци е на няколко века. Но да видим напр. и това:
„В постсъветското пространство на най-дълги „мъжки достойнства“
– цели 16 см – се радва един от най-бедните етноси – грузинците“. А
грузинците се славят с мъжката си сила.
Да отбележим, че според статията „мъжките достойнства“
(самият израз показва митологичен произход) на грузинците били
„цели“ 16 см.
Уди Алън казва в книгата си „Мисли и остроумия“ (Фама,
2011): „Животът не подражава на изкуството. Подражава на лошата
телевизия“. А защо не и на лъскавите женски и мъжки списания?
Така или иначе 18-те сантиметра в заглавието на стихотворението са едно от най-важните неща в него. След казаното дотук
няма да е грешка, ако твърдим, че това заглавие може да се преведе
и като „Той се гордее с мъжката си гордост“. Но един по-внимателен поглед ще покаже, че стихотворението започва с препратка към
стихотворение на Кавафис. Сцената се развива в „мизерна хотелска
стая“, а Кавафис ползва този образ често. Далечният грохот на булеварда също е Кавафисов образ (напр. в стихотворението „Вечер“8).
Залезът е може би на Далчев – все пак Николчина има книга, озаглавена „Скръб по Далчев“ (1993). При всички случаи предметите се
натрапват – прозорци, мивка, самата дума „стая“. Това са далчевски
мотиви, ако се вярва на проф. Михаил Неделчев, който в лекции е
обръщал внимание на тази страна на поетиката му.
А дали капещата мивка е на Георги Господинов? Би могла да е.
Та неговото стихотворение „Мистерии“ започва с двустишието: „Когато спрат да се обичат/ чешмата в кухнята ще капе“9. Това е метафора
за това как битът убива любовта. При всички случаи за липсата на
любов. Но ако при Господинов любовта е съществувала, а после е
8
В превод на Стефан Гечев може да се открие тук: http://www.
litclub.bg/library/prev/kavafis/vecher.html
9
Георги Господинов, „Мистерии“. Електронно списание LiterNet,
06.07.2004, № 7 (56). http://liternet.bg/publish/ggospodinov/gaustin/misterii.
htm (иначе в стихосбирката „Писма до Гаустин“ (Пловдив: Жанет-45, 2003).
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изчезнала („На третата година точно/ чешмите почнаха да капят“), то
при Николчина мивката е само символ на бедността, вкл. емоционалната бедност на героя. На ексхибициониращия герой. Първата част на
стихотворението изобщо е за ексхибицията, съчетана с мнителност.
Героят се е съблякъл и показва члена си гордо. И така смята, че е
засенчил целия свят. А това може да бъде само смехотворно (макар
в стихотворението смехът да е подсказан главно с това, че мъжът не
само демонстрира члена си, но и сам назовава дължината му и дори
я повтаря, тъй като лирическият „аз“ не е чул думите му).
Втората част е за глухотата. Но и социалнокритична част – това
тройно повторение на „лъскав“ (може би обратното на „ласкав“). И е
също така коментар към френския психоаналитик Лакан. Нея не бих
могла да коментирам. Не познавам идеите на Лакан. Не съм сигурна
какво влага в понятието „означаващо“. Но „завистта към пениса“ е
психоаналитично понятие още при Зигмунд Фройд. Уж я изпитвали
жените. И уж това ги привличало към мъжете.
Третата част е вече феминистка. Любовта на мъжа е вид себелюбие. Автоеротизъм. Тук се появява и изразът „свещена простота“ на
латински. Изразът принадлежи на Ян Хус, който бил осъден на смърт
на клада. След отказа му да се покае палачът запалил кладата. Тъй
като огънят не се разгорял бързо, една старица, случайно попаднала на мястото на екзекуцията, хвърлила няколко сухи съчки в огъня.
Виждайки това, Ян Хус, чийто съзнателен живот преминал в защита на
бедните, произнесъл: Sancta Simplicitas!, или „О, свещена простота!“10
Така че благодарение на интертекстовете можем да видим,
че това стихотворение е както за мъжкия ексхибиционизъм, който
е вид автоеротизъм и отказ от любов, така и стихотворение за бедността – буквална и преносна.
*
Когато говорим за интертекстове, трябва да споменем задължително и в какви отношения влиза това стихотворение на Николчина с други текстове, написани и публикувани по-късно. Има ли такива?
Първо, непрекъснато излизат текстове за мъжката гордост, с които
10 Редактори на Уикипедия (2015). Ян Хус. Уикипедия, Свободната
енциклопедия. Достъп на 28 декември 2015, 09:19 от //bg.wikipedia.org/w/
index.php?title=%D0%AF%D0%BD_%D0%A5%D1%83%D1%81&oldid=6610803.
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стихотворението влиза в неочаквани отношения. Новите читатели
биха могли първо да прочетат нещо за дължината на пениса или за
уголемяването му, а след това изведнъж да попаднат на стихотворението „Осемнайсет сантиметра“. Второ, има и текстове, които са написани с очевидно желание да коментират текста на Николчина. Такова
е стихотворението на Борис Роканов от 2009 г. „Великолепно стихотворение за достъпните възможности на мойта възраст, или цялата
истина за моя страх от празниците“11. В него присъства и тристишието:
и продължавам:
„Ще ти дам за 20 стотинки любов,
а ти ще ми върнеш 18 сантиметра страст (толкова е в моя случай)“, лъжа, лицемерие...
Нима това не е ирония, насочена и към Николчина? Онази
Николчина, която в стихотворението си „Осемнайсет сантиметра“
иронизира едновременно мъжкия егоизъм, но и мъжкото печално
късогледо самомнение, изразено в психоаналитичното понятие „завист към пениса“.
11 Тук го цитирам по електронната му публикация: Борис Роканов,
„Великолепно стихотворение за достъпните възможности на мойта възраст, или цялата истина за моя страх от празниците“. – Електронно списание LiterNet, 04.05.2009, № 5 (114) http://liternet.bg/publish11/boris_rokanov/
strah.htm
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Михаил Неделчев

БЕШЕ ЛИ ЕЛИН ПЕЛИН ВСЕ ОЩЕ
БЪЛГАРАНОВЕЦ ПРЕЗ 40-ТЕ?

1.
Преди да се опитам да отговоря на поставения в заглавието
въпрос дали Елин Пелин е все още българановец през 40-те години, може би трябва да задам и друг въпрос, който би прозвучал още
по-реторично: а дали има поне пшеничено зрънце българановско у
тези, които правят като мегаразказ, които пишат българската литературна история? Защото очевидно евентуалното наличие на остатък от българановски дух у застаряващия Елин Пелин ще зависи в
някаква степен не само от това какви мисии поема сам писателят, в
какви пози застива, но и от формите на институционалното му полагане в матрицата на жив класик. За да търсим следите на българановското, не е достатъчно само да се взираме в игрови жестове от
частния бит (от продължаващото общение с някогашните българановци-александровци), но и да се взрем как се изразява през това
десетилетие творческото му самосъзнание. А в своето си десетилетие българановското се носи предизвикателно, наплевателски, пределно демонстративно, с желание за предизвикване на скандали, с
готовност за противопоставяне на официозното и общоутвърденото
– както в литературата, така и в другите публични дела. Тоест някак
е абсурдно тайно и просто приватно да си българановец, със сподавено и приглушено хихикане.
Да си припомним как се самопредставяха българановци в
своя си литературен сборник от 1906 г. Александър Балабанов:
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АВТОБИОГРАФИЯ
И мраз,
и жар;
и раб,
и цар;
и гроб,
и ден;
зелен
и стар;
и лъв,
и мек.
Такъв
човек
съм аз.
(Дете,
недей!
Че пак
даяк
ще те
огрей!..)
И основната фигура тук – Александър Божинов:
По същия ред, както всички хора, съм излязал на бял свят.
Оттогава до днес съм живял в едно голямо безредие. Обичам каквото мисля да го изрисувам, или да го наредя в стихове. Затова минавам за художник и сегис-тогис за поет. Прави ми удоволствие да
се закачам, затуй и мене ме закачат често: тъй разбирам смисъла на
живота и се считам най-щастливия човек на земното кълбо. Обичам
хубавия смях, хубавата бира и хубавите хора.
А ето и самия Елин Пелин:
Роден съм през горешляците.
Премълчавам всичко, що може да се каже за моя живот, от
страх да не се компрометирам. Никога не съм живял, както
съм искал. Нито пък съм писал, както хората са искали. По
тая причина и Книжовното дружество не ме увенча за моите
литературни трудове. Едно време бях изнамерил начин как да
се живее без пари и без квартира, но за това мое изобретение
не можах да извадя патент и то си остана само за домашно
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употребление. От многото трънливи пътища и улици, които
съдбата ми уриса, само три останаха, може би завинаги непроходими за мен: в едната живее дрехаря, в другага обущаря
и в третата гостилничаря.
С музата съжителствам незаконно.
В духа на българановската смехова култура тези автобиографии неизменно (в сборника има още девет) звучат самоиронично,
амбивалентно по отношение на творческото самосъзнание; самите
биографии са някак колебливи, неопределими, нефокусирани, но
все пак щастливи. Пребиваването в непрестанно и често еуфорично щастие вероятно е основна характеристика на този тип смеещ
се човек. И е много важно, както литературните личности на българановци, така и реалните им личности, да мислим и тогава, в самия
българановски период, и по-късно, в системи от биографии. Това ще
обогати и мисленето за самия Елин Пелин в частност.
Веднага ще доловим контраста, когато четем множеството
самоопределения на Елин Пелин като писател от времената след
1944 г. Тогава той – живият класик – е тласкан да стане нещо като
протосоциалистически реалист (като настойчив мотив звучи неосъщественото – слава Богу! – намерение да напише по-голямо произведение за новите селскостопански кооперативи); развеждан е сред
септемврийчета и трудови колективи, на които трябва да говори сериозни и ясни неща за писателството.
Сега ще заявя едрата теза на този мой текст: българската литературна история все още не е намерила истинското място на смеха, на смешното не само като значимост на отделни произведения,
извадени от историческия си контекст, но като цялостни изблици,
вълни на смеховото. И българановското на Елин Пелин е силно маргинализирано по тази причина. Той самият сякаш се подчинява на
този мек, негласен запрет да се мисли сериозно за несериозното.
Нещо повече, в общокултурен план цели полоси на литературата се
орязват и „изхвърлят“ заради доминирането при канонизациите на
интонациите на сериозното, достопочтенното, драматичното.
Няма да се уморя да повтарям, че в историята на новата българска литература има три ясно изявени смехови култури. Първата
е румелийската, кулминирала на финала с гениалните „Чичовци“ на
Вазов и с амбивалентната все пак в отношението към главния персонаж „Чардафон Велики“ на Захари Стоянов (след като той вече после224
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дователно бе моделирал митотворческите биографии на националните герои Левски и Ботев). И зад тях стояха всекидневните яростни
полемики – устни и писмени, стотиците подсвирквания и подгавряния, зевзеклъците по чаршията и в кафенетата, веселата пъстрота на
тогавашната българска Атина. Втората смехова култура безспорно е
в общата атмосфера на Весела, на Млада България около Алеко Константинов, Георги Хаджибонев и Александър Малинов, където около
биропийството на тези завърнали се от Европата младежи се разказват анектодите за премеждията на наши сънародници, изработва се
начално-финалната рамка на разказвачите от „Бай Ганю“. И третата,
най-значимата, най-многолюдната като правещи я участници, най-самостойната, най-обособената всред останалите школи, стилови явления, кръгове, направления от епохата – българановската смехова
култура. През втората половина на първото десетилетие на ХХ век
тази култура облъчва цялото българско пространство, драматично
и с любов се противопоставя на жреческата сериозност на кръга
„Мисъл“, иронизира и жигосва господарските претенции и стоящите
комично в нашата среда грандоманско-аристократични жестове на
княжеския двор, позволява си пародийно да върши едри външнополитически актове (послания до руския император, до турския султан
и до кого ли още не), преобръща зазвучалите твърде рано шаблонно
и дразнещо сантиментално символистически дискурси, подкрепя с
насмешка и с пристрастие еротизираната атмосфера на Града около
Казиното и Театъра, пряко политизирано изразява пристрастия спрямо тукашни политически персони и сюжети, заема позиции отдолу,
откъм столичната беднота, но внимава и за говора, манталитета и
всекидневните занимания на обкръжаващия като пръстен Шоплук,
като същевременно представя българановското за неуязвим от
нищо статус на веселящия се, пиещ и любещ безсребърник. Така обобщеният феномен Българан не е само вестник или списание, не е и
разроена издателска практика чрез календари и сборници, не е само
многожанрова текстова практика от различни изкуства, но наистина
и социален стил на живот. Българановското дава като свой персонофициращ го общ наглед фигурата на Българанчо, но и се разроява
чрез множеството устойчиви псевдоними. То в никакъв случай не е
унифицирано като личен стил на участващите, напротив – дори самите шаржови рисунки на Александър Божинов ни показват полярни
в облика си персони (от франтовски изисканата фигура на Андрей
Протич, през родеещата се с донкихотско излъчване на Елин Пелин,
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до демонстративно небрежната отпуснатост на пълнеещия – сякаш
втасва – Александър Балабанов с неизбежната халба бира. Българановци са демонстративно и предизвикателно видими в столичното
пространство чрез всекидневните си битово-художествени ритуали,
чрез повтарящия се всяка вечер скандал на грохотния смях. Включващ в себе си не само литератори и художници, но и архитекти, предприемачи, националреволюционери, журналисти и какви ли още не
(да не забравяме и митическия гостилничар на „Средна гора“ бай Георги), българановският кръг пулсира, разширява се и се свива, заразява със смеховото си охудожествено поведение и съседни, и по-далечни общности (конвергенцията с кръга „Звено“ не е единствена) и
нестратифицирани маси. (Тази „опасност“ бе забелязал и бе санкционирал още Боян Пенев със статията си за „Българан“ в „Мисъл“ от
1907 г. Тя трябваше да неутрализира и ефекта от очерка на Андрей
Протич, пак в „Мисъл“, от 1905 г.) Неслучайно през следващите десетилетия българановското ще се опитва да рецидивира – чрез втория
Българан на Генадиев-Добринов (където все пак е привлечен за сборника от 1921 г. и Елин Пелин), чрез писателските дружески стихотворни послания от 30-те и 40-те, та чак до удивителната в стоицизма си
затворническа смехова култура от 1945–1946 г. (на Змей Горянин с
неговия суматристки лирически цикъл „Екватор“, шаржовете и дневниковите записи на затворниците интелектуалци и политици, Александър Добринов и на съдията художник Веселин Байчев) и студентските зевзеклъци на Трендафил Акациев две десетилетия по-късно.
Мемоаристите носталгично ще въкресяват атмосферата на
българановския безкраен празник (за това как е текъл купонът, бихме казали ние от 65-а – аудиторията и годината). Александър Балабанов: „Най-хубави бяха нашите години, които прекарахме като българановци. Денонощно бяхме заедно. (...) Аз си представям какви
томове чисти, свежи, хубави, весели и тъжни писания биха останали
от всички ни, ако да имаше някой да записва всичко, което вършехме и приказвахме, и декламирахме тогава. / Маскаради, танцови
забави, игри – всичко беше одухотворено от поезия“ (А. Страшимиров, Елин Пелин, Йордан Йовков в спомените на съвременниците
си, БП, 1962, с. 188). Александър Божинов – конкретно за Елин Пелин в „Българан“: „Неговият добродушен, свеж хумор лъха от всяко
негово произведение. / Пародията „Отечество любезно“ той написа
специално за устроената от сп. „Българан“ вечеринка и сам я прочете. Във вечеринката участваха всички сътрудници на „Българан“
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като изпълнители. Взеха участие и много от видните артисти от театъра „Сълза и смях“. Това беше на 1905 г.“ (пак там, с. 168). И Петър
Нейков: „Хората бяха наистина живи, по-живи от всичко, което бях
виждал до тоя ден. Всред врявата на прислугата смях клокочеше от
добър извор. Те умееха да се смеят, явление рядко в тогавашната
сива София. / Влизаме, както виждате, в обществото на „Българан“.
Шепа млади хора, всеки със свой образ и дарба; между тях няколко
майстори на своето призвание. Дружината – сплотена и възторжена,
единна около една обща задача: с хумор и смях, със сатира и карикатура да разобличава мнимите дребнобуржоазни добродетели. На
първо място намръщената надутост, с която се перчеха обществените нищожества“. (Още през 1905 г. в една своя дописка от в. „Вечерна
поща“, бр. 1262 от 5 февр. 1905 г., Симеон Радев бе направил една
силна характеристика за своите лични и за евентуалните чужди очаквания при една българановска вечеринка – едно ценно свидетелство за нарастващата популярност на кръга: „Мене се чинеше, че тая
„вечер“ ще бъде една художествена манифестация, в която младите
хора около „Българан“ ще внесат смелостта на своя горд и язвителен сарказъм, оригиналността на своята фантазия, шеговита и тъй
гиздава, и един артистичен темперамент, малко необуздан, и, речи,
бунтовнически. Несъмнено, те можеха да изпълнят такъва една програма, защото знаете, какви съкровища от художественост, прелестна грация и хумор те са вложили досега в Българан. Но, вероятно,
те знаеха, че ще имат една многочислена публика с шаблонна естетика, и с влечение към всекидневното и от снизхождение към нея
укротиха значително своята оригиналност“.) И отново Петър Нейков,
по-специално за Елин Пелин, с пожелание, което не се е сбъднало
досега: „Общата душа на българановци най-ясно и най-отчетливо се
изразяваше от творчески личности като Елин Пелин. (...) Задачата
ни е да съживим, колкото и кратко, българановския период на писателя, който е несъмнено от значение за развитието на творческия
му дух. И биографи, и литературни критици ще има да отделят внимание на този няколкогодишен период от живота му и ще направят
несъмнено своите интересни изводи“ (пак там, с. 195). Свидетелства
„за „Българан“, който имаше вече широката популярност на твърде
смел хумористичен седмичник, осмиващ политическите недъзи,
както и културните недомислия“ дава и Константин Константинов в
знаменитата си мемоарна книга „Път през годините“: „Квартирата на
„Българан“ беше гостилница „Средна гора“ на бай Георги (увековечен
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в множество стихотворения, прози, скици и карикатури от питомците си) на ул. „Раковски“ точно срещу сегашния вход на ресторант
„Славянска беседа“. Заведението беше в партера на стара, двуетажна постройка, с големичка зала, едната страна на която бе заета от
дълга маса на българановците, а стените на цялата гостилница бяха
покрити с карикатури, хумористични адреси, изрезки от чужди илюстрации и скици на писатели, артисти и художници. Тук рядко попадаше случаен човек и когато попаднеше, усещаше се не на мястото си:
всичко беше някак домашно и хората – познати и близки помежду
си“ (Константин Константинов. Път през годините, изд. „Отечество“,
С. 1997, с. 96-97). И споменът на самия Елин Пелин, сравнително ранен, от 1924 г.: „Това име (българановците – бел. моя, М. Н.) се установи след първата вечеринка, която тази група даде в „Славянска
беседа“ и която има небивал успех. Цяла интелигентска София се
беше стекла. Станаха сбивания на места. Мнозина се молеха да бъдат допуснати на сцената като зрители иззад кулисите. А една публика от 200 души, която не можа да влезе в битком набития салон,
стоя на улицата пред Беседата през цялото време, докато трая вечеринката“ (Елин Пелин. Събрани съчинения в десет тома. Том десети,
БП, С., 1959, с. 141-142). И още от автора на „Ветрената мелница“ за
атмосферата в българановското заведение „Средна гора“ на бае Георги: „По цели нощи се прекарваше в смях и веселие в неговото заведение. Програмите на тия интимни забавления бяха разнообразни
и нескончаеми. Главният изпълнител беше Божинов. Голяма роля в
тия забавления играеше един стар цилиндър, който принадлежеше
на компанията и който бае Георги грижливо пазеше. Наричаше се
„Такевия цилиндър“. С него Божинов правеше фокуси, като чупеше
яйца с него или го разиграваше из въздуха“ (пак там, с. 143).
Как се справя сериознеещата се голяма литературна история
с предизвикателствата на този деструктивен смях? Тя работи по
една неписана, но стабилна формула: внушава ни се, че достойното да се назове класика е преди всичко сериозното, а смеховото е
все пак несериозно; и щом е несериозно, значи е и малозначително.
Омаловажават се дяловете на изключителното смехово творчество на Асен Разцветников (съставих голям том преди години, но не
бях съгласен с цензурното изискване за отпадане на десетки именно най-силни сатирични стихотворения – описал съм конфликтната ситуация в книгата ми „Цензурираните класици“). Това се случва
дори и със сатирата и с виртуозната хумористична лирика на Христо
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Смирненски за сметка на идеологизиращото фаворизиране на политическата му лирика. Разнотипни колебания наблюдаваме и при
степенуването на творческите осъществявания на Стоян Михайловски, Димитър Подвързачов, Димчо Дебелянов, Трифон Кунев, Чудомир. Българановското у/на Елин Пелин става поредната жертва на
все по-нарастващата вилидност на въпросната формула. Така в т.
6 от споменатия десеттомник от всичките българановски текстове
са включени (избрани) само 20, въпреки че изданието е определено
като „събрани съчинения“. Големият класик не трябва да се срами
– така, както не бяха включвани в представителните големи (а и в
никакви други) издания и стихотворенията на Йордан Йовков.
Няма, естествено, раздел за „Българан“ и българановците в големите български литературни истории – и в „История на българската литература“ (1947 г.) на Малчо Николов, и в „Нова българска литература“ (1943 г.) на Георги Константинов, и в „Българска литература.
1880–1930“ (второ издание от 1947 г.) на Иван Радославов. За тях се
споменава само в по едно полуизречение във връзка с Елин Пелин,
без да се характеризира самото му смехово българановско творчество. Доста по-подробно (цели две страници) пише за хумористичните
произведения на Елин Пелин и специално за цикъла „Пижо и Пендо“
Светлозар Игов в своята „История на българската литература“. Но
и тук намираме един твърде силно подценяваш израз: „Лично аз не
смятам тези му творби за твърде ценни“. Не се променя ситуацията и
в новите времена – до отличната обемна студия на Едвин Сугарев за
в. „Българан“ в т. 3 на поредицата на БАН „Периодика и литература“,
с. 572-599 (1994 г.) и две десетилетия по-късно книгата на Ясен Бориславов „Естествена история на българския смях“ (2014 г.). Но проблемът е, че за българановското трябва да бъде разказано не само в
специалните изследвания за смеха и хумора, а и в общите панорамни повествования, където да бъде същностно противопоставено и
сблъскано със сериозното и драматичното – така, както реално се
случва в литературната ни култура.
2.
Да се вгледаме сега в самата биографическа и литературна
личност на Елин Пелин като българановец. В тази среда той наистина е една от централните фигури. Текстовете му с установено авторство само във вестника (1904–1909 г.) са някъде около шестдесет.
В „Българан“ Елин Пелин е преди всичко поет, но печата и проза, по229
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мества и множество карикатури. Заедно с Андрей Протич и Александър Божинов той е един от съставителите на „Литературен сборник
на българановците. Стъкмен от...“ (1906 г.). Тук, в това най-представително тяхно издание, той е представен – освен с цитираната вече
автобиография и с удивителния портрет-карикатура на Александър
Божинов – със знаменитата сценка „Пижо и Пендо“ (започваща след
ремарката с култовата реплика на Пендо: „Маке, маке Пижо, глей, че
одоцнахме“), с разказите „Братя“ и „Нещастие“ – поставящи подосновата на бъдещия сборник „Под манастирската лоза“, както и със
стихотворния цикъл „Недопити чаши“, съдържащ осем стихотворни
фрагмента – „Ден“ („От изток славен ден повлякъл гащи“), „В лъчите
нежни на луната“, „Я виж как потъмня луната“, „Студ и мраз земята
са сковали“, „Морска песен“, „Женска вярност“ („В сряда с вуйчо ми
ходи“), „Една прекрасна майска нощ”, „Смърт“ („На пролетта цветята
прецъвтяха”). Тоест в „Българан“ Елин Пелин се представя и с поезия, и с проза – но все пак е преди всичко поет.
И ако трябва да направим една детайлизирана картина на жанрово-тематичните дялове на поезията на Елин Пелин, тя би могла
да бъде следната:
1. шопска лирика – така се казва и един от циклите. Това е
уникална жанрова форма. Тези творби са написани на шопски диалект, но тяхната проблематика е напълно сериозна, радикално интепретирана. Тук на първо място слагаме известното „Нощ“, заедно
със „Закана“. Атанас Славов обичаше да се шегува съвсем сериозно, че „Нощ“ е една от силните метафизически творби, с космическа
сила, на българската поезия. Иска ми се сега то да прозвучи отново:
Темно, брате, темно, ете,
като в катраница,
нито месечинка свети,
ни ясна звездица!
Куче лае у полето,
та си глава кине –
ергени ли мома крадат,
или некой гине?
Та нема ли кой да палне
плевнико на кмето,
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да разпръсне това пусто
темнило проклето!
2. анекдотически поемки – около десетина;
3. иронично-самоиронични стихотворни диалози – тук е почти
цялата поредица за Пижо и Пендо, но има и текстове, които не са на
шопски диалект. Някои от тях са писани по-късно, но са в българановската традиция.
4. българанчовски писма – това е колективно практикуван
жанр във вестника и в другите издания. Някои от тях са от името на
Българанчо, но тези на Елин Пелин са до Българанчо (едното от писмата на Елин Пелин е посочено като „написано по негова специална
покана“). Този общо обгрижван персонаж се превръща наистина в
основен символ на българановската смехова култура, в неин център.
Самото име се битовизира, по време на войните се използва като прозвище въобще на българския войник – заедно например с „Бай Дойчо“ за немеца (има и такива пропагандни пощенски картички). Един
от важните първи български филми се нарича „Българан е галант“.
5. стихотворни фейлетони със стояща в основата им като матрица иронично преобразувана свръхизвестна антологична творба
– тук не първо място е озвучаният текст по Иван Вазов „Отечество
любезно“. Такива произведения са твърде популярни в първото десетилетие на века, особено в българановска среда. Появяват се и
по-късно, през 20-те и 30-те, но вече самият прийом е твърде изтъркан. Наричат се погрешно пародии, но същинската пародия трябва
да засегне иронично, да взриви в стилово и тематично отношение
самия първообраз, а тук това не се случва. Не се пародира и общият почерк на съответния автор, нито стиловото направление. Затова именно Юри Тинянов предлага да наричаме подобни образци на
смеховата култура „стихотворни фейлетони“ и аз възприемам това
название. Ето как започва „Отечество любезно“:
Отечество любезно, уроки да не са ти,
ама си много мило и убаво си много!
Земята ти – земя, небото ти – небо!
Ете бая със зор изкаруваме лебо
и малко на законо дъската му клопа,
ама инат чиним на цела Европа,
със тебе се хвалим дек бива и не бива...
231

Българистика Nuova IV (2019)

6. иронична лирика с наиграни разговорни интонации и вмъкнати просторечни изрази и отделни образи – текстове, които работят
за разколебаването и дори осмиването на символизма. (Всъщност
Елин Пелин – заедно с Александър Божинов – е един от първите,
които започват да го правят. В една невключвана в книга своя ранна работа от „Литературен фронт“ – „Неюбилейни мисли за Ламар“,
1968 г., Никола Георгиев анализира по подобен начин стихотворение
на автора на „Железни икони” с ето такова четиристишие:
Съмне ли се в сънните градини,
(както каза го един поет),
утрото по чехли ще премине,
ще се спре до всеки двор и плет.
Но това е стихотворен текст от почти две десетилетия по-късно.)
Припомням и самото стихотворение „Ден” на Елин Пелин, където са нашпиковани такива чужди на символизма слова:
От изток славен ден, повлякъл гащи,
пристъпя хента-пента, глава навел,
като пияница, кой връща се в зори,
отнякъде кобилица взел.
Пиинец весел – весела прекарал нощ,
от изток славен ден се славно връща –
през поле бяга мрак, като жена неверна,
и гузно някак се обръща...
7. стихотворения със сантиментални мотиви – включително
със социален сантиментализъм, без ирония дадени;
8. разни стилизации, в много насоки – например „Пиеро и Пиерета“ (понякога се достига и до демонстративно наиграна глупост и
пределен наивитет).
В тази класификация не влизат поне две дузини стихотворни
фрагменти, четиристишия, епиграми, както и твърде занимателни
бохемски изповеди, „декадентски настроения“, светски стихотворни
сюжети – например от „градското казино“, също традиционните за
епохата задевки с офицерството, стихове с галантни мотиви – някои
от тях тъжни и самооплаквачески. Например:
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ЖЕНСКА ВЕРНОСТ
В сряда с вуйчи ми ходи,
вчера с брат ми се люби,
снощи пък пред мен хленча –
днес за чичо се венча.
Или ако трябва да обобщим казаното за поезията, всички тези
творби в своето многообразие са израз на един овладян културен,
семиотически полиглотизъм.
Прозата изисква отделно характеризиране и класифициране.
И за текстовете на поезията, и на прозата най-често се използват като жанрови и тематични определения (освен заглавията – там,
където ги има) най-често принизяващо-самоиронични подзаглавия
или общи циклови названия: пепел (от цигарата ми), петна, многоточия, точки и запетаи, помничета, незабудки. Но също и писмо, мотиви, стихотворна нагласа, мисли на един мързеливец, хумористически ситуации, „философски“ стихове (но в кавички).
При своето българановско творчество Елин Пелин играе и с
авторските имена. Освен основния превдоним (вече прилепнал като
истинско име) тук се използват и псевдонимите: Горка Горчица, Чер
Чемер, Иван Коприван. (За сравнение, за други издания са установени още псевдоними: Елчо, Мито Йотов, Катерина, Мито, Пелинаш,
Поручик, Редник Геле, Камен Шипков. Отново авторска самоирония
още в имената.)
Очевидно за българановското творчество на Елин Пелин
трябва да се случи друга мощна рецепция. Трябва да се намерят и
нови изследователски и интерпретативни подходи – освободени от
властта на вездесъщата сериозна намусеност... Това творчество очаква своето истинско литературноисторическо утвърждаване.
*
И ако трябва пряко да се отговаря на поставения със заглавието въпрос – дали бе все още Елин Пелин българановец през 40-те,
то очевидно трябва да се каже: дори и в частните отношения, чрез
литературните си приятелства той да бе запазил елементи от българановския стил, като публични изяви то бе напълно изличено, забравено, отстранено – както в собствените му нови текстове и жестове, така и чрез формите на опубличностяване на творчеството му,
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на литературноисторическо утвърждаване, на канонизиране. И това
заличаване, за съжаление, бе в унисон с дисциплинирането, унифицирането, опитомяването на талантите на по-млади писатели от
следващото поколение като Николай Марангозов, Елисавета Багряна, Димитър Пантелеев, като Светослав Минков и Ангел Каралийчев,
добиването чрез идеологически натиск на някакъв техен безличен
нулев стил – независимо от уж новаторските теми и сюжети. И при
Елин Пелин вече отдавна няма в оскъдното му творчество за възрастни спонтанен смях, игра, импровизация, стилово противопоставяне на шаблон, на изтрито слово. Българановското е само спомен:
за този, който има памет.
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Виолета Дечева

EЛИН ПЕЛИН ЗА КРИЗАТА НА
НАРОДНИЯ ТЕАТЪР

Статията на Елин Пелин1 е интересна не толкова с театралнокритическия си патос, още по-малко с разсъждения върху режисурата, лаконично оценена като “лоша“ в т. 6, колкото с модела за
представлението, който описва, и с профила на предпочитанията на
интелигентната публика, която посещава театралните представления в София.
1. Осъзнаване на функците на сценичния български език
Единна книжовна норма на българския език, която да е получила своята категорична естетическа реализация в актьорското изкуство очевидно продължава да липсва: „Хора с чувство към езика
не могат да търпят лошата дикция и лошото произнасяне на думите.
Например там често ще чуеш от един доста изпечен артист да произнася да речем думите: „Трябва да ти разправя“... – Тряа ти разпраа...“
Старанията на П. Славейков и Яворов, които в това са били
концептуално упорити, съвсем не са реализирани. Но по-важното, че
въпреки постиженията на българското актьорско изкуство в декламацията (в интонирането и моделирането на фразата, за да се предаде емоцията на героя – „фалшивия тон“, който дразни критиците) продължава да не е ясно осъзната функцията на драматургичния език.
Не се е смятало за съществено доброто познаване на речевата характеристика на персонажа, за да се разбере неговият характер,
неговите индивидуални белези, които в драмата са изцяло реализирани в диалога. Към това ако прибавим и практиката да се играят
1 Елин Пелин. Защо не ми се ходи в Народния театър. Развигор, 1,
6.1.1921.
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пиесите в приблизителни преводи (практика, която е критикувана
от всички писатели, но устойчиво е виреела в театрите), става още
по-отчетлив естетическият проблем, който не само не е решен, но
дори не е съвсем ясно осъзнат от театралите.
Разбира се, при съществуващата конюнктура, изискваща поставяне на представление за 10 дни (преодоляна в европейските
театри още в средата на ХІХ век благодарение на изкуството да се
поставя на сцена – А. Левалд) и желанието да се покажат на сцена
най-новите драми, които се играят по парижките или другите сцени,
не е било реално възможно едно по-грижливо отношение към превода и текста на пиесата. Повечето преводи не винаги са правени
от оригинала. Продължавала е практиката от Възраждането, както
и след това да се превежда от руски или просто небрежно2. Драматургичният език не се осъзнава като естетически изказ, той се възприема като носител на информация за персонажа, която актьорът,
преобразувайки в ролята, отправя към зрителя.
Като писател Елин Пелин е подразнен не единствено от неосъзнатата литературност на езика, но най-вече от непостановената
чрез сцената норма за книжовност в българския език. Съвсем не е
за подценяване фактът, че тя има и репрезентативни по отношение
на социалния статус функции и от тази гледна точка без съмнение
„жаргонът“ или „диалектизмите“ вече са смущавали по-образованата част от публиката. През 1924 г. Б. Дановски в статията си „Вик на
живота. Една несполука в Нарoдния театър” също отбелязва: „Единствено Ст. Бъчваров и К. Кисимов говорят естествено, макар първият да не се стеснява да изрича провинциализми като „госпойце“

2 Този проблем не засяга само драмата. Такова е масовото отношение при желанието всяко издателство да предложи „най-новото в Европа“ или най-ценното в литературата, най-сензационното на книжния пазар.
(Както впрочем се случи отново през първата половина на 90-те.) На всяка
експертна оценка на превода се гледа с подозрение. В този смисъл е доста
показателен случаят, разказан от Елин Пелин за посмъртното отмъщение
на един поручик към Петко Тодоров, чиято фамилия имала издателство,
пуснало романа „Без догма“ от Х. Сенкевич, а Боян Пенев написал остро
критикуваща превода статия в „Демократически преглед”. Редактор в „Демократически преглед“ е бил тогава Петко Тодоров. В крайна сметка това
означава, че литературният език се възприема основно предимно в неговата комуникативна функция. Същото е валидно и за драмата.
237

Българистика Nuova IV (2019)

и др.“3. Но описаният от Елин Пелин езиков проблем имплицира и
още едва важна характеристика на театъра в началото на 20-те: съучастието на изкуствата във формиране на националното на първо
място, разбира се, чрез езика.
В разбирането за театралната институция, което разгледах,
„служенето“ на нацията не е рефлектирано отчетливо в издигането
на езика чрез единна за страната книжовна норма, а чрез неговите,
така да се каже, непосредствени речеви употреби за целите на националната кауза.
Казано другояче, за сцената книжовността като единна за нацията норма не е осъзната в нейната по-висока степен на символизация на националното.
От друга страна, това е проблем, засягащ и разбирането за автономния статут на театралното изкуство.
При полагането на автономността на изкуствата в естетиката
на ХХ век сакрализацията на изкуството, неговата изключеност от
прагматиката на ежедневието се мотивира с високото му морално
предназначение в оцелостяването на субекта. В процеса на създаването на нациите то поема и функцията за репрезентиране на
моралната цялост на отделната нация. Макар езикът да е по-късно
използван „инструмент“ при конституирането на европейските нации4, почти за всички той има ключово значение. А в страни като
Германия, където книжовната норма не е формирана от аристократическия пласт, от двора (както в Англия и Франция), науката и изкуствата почти изцяло поемат тази функция5.
В Германия например тъкмо театрите са мястото, където се
е задавала нормата на книжовността в немския език6 – факт, кой3 Дановски, Б. Вик на живота. Една несполука в НТ. Хиперион, 1,
1924, 59-60.
4 Вж. Хобсбом, Е. Нации и национализъм от 1780 до днес.
Програма, мит, реалност, С., 1996.
5 Елиас, Н. Относно процеса на цивилизация, С., 1999.
6 Ерик Хобсбом пише за немската образована публика следното: „Тя
се състояла най-много от триста до петстотин хиляди читатели на съчиненията, написани на литературния език, и почти със сигурност от много
по-малко на брой хора, които действително са говорели на „високия“ или
културния език във всекидневния живот – най-вече актьорите, които са изпълнявали (новите) произведения, станали езикова класика. Защото при
отсъствието на държавен стандарт за това кое е правилно („кралския английски“) в Германия стандартите за правилност са се създавали в театрите (к. м. – В. Д.)“ (Хобсбом. Нации и национализъм..., 68).
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то П. Славейков напр. добре е знаел. С други думи, автономията
на институцията е положена с нейните морални ангажименти към
обществото, към нацията.
Гео Милев посочва през 1921 г.7 като основен проблем именно отсъствието на административна автономия на Народния театър
чрез известната си метафора на Артистическия съвет като три кукли, „три риби безгласни“. Но не само административно. В съзнанието
на българското общество и държавност изкуството не се осъзнава
достатъчно като естетическа реалност и така като автономен свят
– естетическото никога не постига висока степнен на сакрализация.
Поради това институцията театър функционира в символната икономика на българското общество чрез представителство на преките,
така да се каже, нужди на обществото и държавата чрез прагматизириране на моралната ѝ функция.
След войните разколебаните значения на националното в общественото съзнание изискват ново дефиниране и съвсем няма да е
пресилено, ако кажем, че вопълът на Елин Пелин от името на хората
с „чувство към езика“ имплицира началото на силно движение по осъзнаване на функцията на българския език от сцената на Народния
театър за формиране на национално съзнание и на неговото важно
съучастие в оформянето на българския книжовен език.
Проблем, който получава своето решение през втората половина на 20-те.
Следователно представлението, се създава без концептуалното осъзнаване на конститутивното участие на езика в създаването на неговия смислов пласт и репрезантативни функции.
2. Подготовка на ролята, или проблемът със суфльора
Към този основен за представлението проблем трябва да добавим и следващия, сочен не само от Елин Пелин като очевиден: суфльора (Аман от суфльора. Какво е това нещо?).
Фактът, че ролите не са добре научени, е налагал не само намесата на суфльора, но и включването на нефилтрирани от специално обучение речеви употреби на изрази и думи при импровизираното
7 В „Художествено ръководство без автономия” Гео Милев пише:
„Една кукла – две кукли – три кукли; три риби безгласни: това е днес артистичният съвет, художественото ръководство на Народния театър“
(Везни, 4-5, 1921).
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изпълнение на чутите реплики („Тряа ти разпраа...“). По-интересно е,
че дотогава наличието на суфльор не се е смятало за съществен естетически проблем, за нарушаващо илюзията. Видимо след гастрола
на МХТ обаче това става доста скандално, както свидетелства силно
емоционалният възглас на Елин Пелин.
Да обобщим: представлението довежда докрай модела на
некоординираните солови изпълнения в логиката „няма войници,
всички са генерали!“ (разпределени най-общо по тип/амплоа) сред
сценография, информативно обозначаваща времето и мястото на
действието.
3. Лошата технология на илюзорната сцена и базовата необразованост на актьора
Очертаният структурен „макет“ на представлението трябва
да се допълни и с лошата технология на илюзорната сцена: „цялото
това театрално разположение“, както пише Елин Пелин, „пропада“.
Възрастта на актьорите също е елемент от естетическото внушение на образа и създаването на илюзия и ако за Елин Пелин това се
символизира от „липсата на млади, хубави артистки“, то Исак Даниел
две години по-късно с вече режисьорски патос ще определи неразбирането на този въпрос като сценично „престъпление“ в постановката
на „Пер Гинт“ на „Свободен театър“: “За изпълнението на ролите и дума
да не става. (...) Те не разбират какво играят, защото никой не им го е
обяснил. Особено г-жа Т. Стойчева трябва да разбере, че е време да
премине в роли от по-старческо амплоа. Тя не е и не може да бъде никога Солвейг, символът на девствеността и всепрощаващата любов,
която закриля човечеството“8. Подобен либерализъм в разпределението на ролите съвсем не е валиден само за „Свободен театър“.
През 1924 г., когато Осипов поставя „Вик на живота“ от Шницлер, Будевска играе ролята на Мария, заедно с младата тогава Вера
Ушева. Всъщност умората от „едни и същи артисти“ вероятно е била
предизвикана повече от еднообразието на техните изпълнения при
представянето на различните сценични характери: „Ние вече тъй
изучихме артистите си, че вече знаем при коя реплика как ще им
се издигне гласа, как ще си мръднат ръцете, как ще се усмихнат...
Нещастието на артиста се почва от тогава, когато почувствуваме,
че той вече се повтаря“, пише Д. Н.9
8
9

Даниел, И. Две театрални представления. Хиперион, 3, 1923.
Д. Н. За Народния театър. Развигор, 15, 16.4.1921.
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Рецензиите, коментиращи ролите, отбелязват различията, но
те се отнасят за звездите в главните роли (Огнянов, Сарафов, Кирков и пр.).
Като изключим отделни постижения на актьори, актьорското
изкуство като цяло не достига дори базово майсторство. Едва ли
само на добронамереността на К. Константинов например може да
се припише впечатлението, което оставя изпълнението на Дуван Турцов в ролята на Хлестаков: „Г. Дуван Турцов е един съвършен артист.
Реалистичната, но опростена, стилизирана игра у него се нюансира с
всички технически средства, които допълват: глас, мимика, жестове.
Ролята се детайлира безукорно, без сянка от шарж или поза. Гръдният изразителен глас, съчетан с превъзходна дикция, подчертава се и
най-незначителната дума от текста дори шопотом; паузите се запълват естествено и не фрапират; на места играта на пръстите му и мимиката предават вместо думи търсеното настроение“10 (к. м. – В. Д.).
Акцентирането върху „най-незначителната дума дори шопотом“, показва че подобна „техника“ не е била често срещана на нашата сцена, а също подсказва недостатъчното техническо владеене
силата на гласа в сценичното прострaнство с цел постигане на определен ефект от повечето български актьори. В този смисъл противоречивата забележка на Елин Пелин към „бездарните артисти“, които могат „да се шлифоват“, „понеже са мераклии“, имплицира очевидната масова професионална недообразованост на българските
актьори и показва, че педагогическата намеса е задължителна.
От типа представление, който Елин-Пелиновият текст имплицира, става ясно, че нито „външната“, нито „вътрешната режия“ (Пенчо Славейков) е постигнала особен напредък в българското представление в началото на 20-те. Дори подготовката на текста на ролите е технически несъвършена, а още по-малко може да се говори за
насочването на сценичното действие от режисьора в зависимост от
личното му разбиране за отношенията между персонажите/сценичните хора – тоест онова, което тогава в рутинната европейска практика се е наричало „режисура на съдържанието“.
4. Публиката
Публиката е другият важен участник в театралния дискурс и
затова на нея ѝ е отреждано място в дискусията и за режисурата,
10 Константинов, К. Режисурата в Народния театър. Златорог, 5, 1920.
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независимо какво е отношението на автора на съответната статия.
За Вазов например тя е единственият критерий.
Интересен е социологическият разрез на Елин Пелин на публиката, доколкото въпросите, които той поставя са извлечени на
базата на „представителна извадка“ от нея: „от разговори с много
хора... аз взех някои бележки“.
Каква е тази публика, в чиято представа театърът (представлението, което анализирахме) не отговаря на очакванията?
Тя е съставена от „интелигентни хора, литератори, хора, които
се интересуват от изкуствата“, „пишущите братя и по-интелигентните
среди, за хората, които имат необходима нужда да отидат в театъра“,
„хора, които имат вкус и разбират от театър, които обичат театъра“,
„превзети театрали, които наричат театъра храм, дето горял божествен огън, светилище на Мелпомена, дето трябвало да се влиза на
пръсти, с душа, потънала в мълчание“. Както се вижда, дори в интелигентския си профил публиката е доста разнородна, но по-интересен е отговорът на хората, „които се интересуват от изкуствата“: „Не
знам защо, не ми се ходи в театъра. Ако от време на време отивам, то
е да видя някоя нова пиеса – не играта, съдържанието“.
За изкушените от изкуства хора театърът е мястото, където
искат да видят „нова пиеса“. Доколкото става дума за „литератори“,
това е обяснимо, но става дума не само за тях.
Театърът, дори сред най-посветените, все още не е място, където да видят ако не цялостно представление, то поне изпълнението
на отделен актьор на любима или предпочитана роля, на предпочитана пиеса. Той все още не е осъзнат като самостоятелно изкуство.
И съвсем не са били много литераторите, които са разбирали
конститутивната за театралното изкуство връзка драма – театър.
Разбира се, не бива да се приема еднозначно определението
на публиката, която и М. Генов, включил се в дискусията след текста
на Елин Пелин, със статията „Недоволството от Народния театър“ определя като „по-висока“: „Народният театър не задоволява вече нарастналите нужди на по-високата публика, а се нуждае от сериозни
грижи за издигането му на оная висота, отдето би могло да се дава
храна и на по-рафинираните вкусове“11.

11 Генов, М. Недоволството от Народния театър. Демократически
преглед, 2, 1921.
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Елин Пелин, който говори от името на „по-интелигентните среди“, съвсем няма високо мнение за „официалния свят“, политическия елит, за който литературата, твърди той, „си остава нещо като
сланина за правоверния мюсюлманин“12.
Все повече се отбелязва, че публиката харесва развлеченията (включително и „интервюираната“ от Елин Пелин посещава
„Ренесанс“), че все повече са онези, които се интересуват от спорт
и музика. В този смисъл интелигенцията, образованите хора, които
посещават театъра, едва ли са единствено онези, които е се явяват
„представителна извадка“ за Елин Пелин. Тази нова публика получава и по-различно образование, и едно наследство, което все още не
е трайно включено в някакъв национален канон. Това ще се случва
към края на 20-те и през 30-те години. Затова през първата половина
на 20-те мрачните настроения са и по-силни.
Известна е реакцията на Вазов в защита на заслугите на Народния театър и възмущението му от „символистическите дивотии“
като „Мъртвешки танц“ от Стриндберг, „Адам, Ева и змията“ от Паул
Егер и „В ноктите на живота“ от Кнут Хамсун. Но от гледна точка на
театралното изкуство е по-интересно, че между режисурата на Гео
Милев, на Кръстьо Сарафов и на Дуван Турцов народният поет, както казва Генов, не прави разлика. Впрочем не само той. (Възможно
е дори т. 6 при Елин Пелин да е включена по настояване главно на
„хора, които имат вкус и разбират от театър“.)
5. Режисьорът
В останалите текстове от този дебат режисурата е също само
общо спомената („лошата режисировка“) и сведена на практика до
фигурата на режисьора, който трябва да внесе „в театъра онази дисциплина, необходимостта от която се чувства тъй болезнено, особено на последно време“13. Ясно е станало поне едно: „Актьор, който
играе в дадена пиеса, още повече централна роля, в никой случай не
може да бъде и режисьор“14.
Всъщност фигурата на режисьора започва да придобива все
повече митологични очертания и да се вижда като държаща въл12 Елин Пелин. Българският писател. Развигор, 3, 23.1.1921, 1.
13 Генов, М. Недоволството от Народния театър.
14 Св. Фурен (Светослав Камбуров). Сирано де Бержерак. Златорог,
год. II (1921), 9, 598-603.
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шебния ключ към решението на всички въпроси на българския театър. Този извод все още не е съвсем отчетливо кристализирал в
първите текстове на тази тлееща по-дълго дискусия, но все повече
ще виждаме неговото настойчиво завръщане в дискусията през
следващите години.
Типът представление, който текстът на Елин Пелин имплицира, е доста устойчиво задълго вписан в навиците и представите на
българските театрали. Но трябва да се добави, че той съвсем не е валиден единствено за сцената на Народния театър. С малки отклонения същите актьори са участвали и ръководили и представленията в
„Свободен театър“ или в „Ренесанс“, или в провинцията.
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Елка Трайкова

ЕДНО НЕОБИКНОВЕНО ПРИЯТЕЛСТВО –
ЕЛИН ПЕЛИН И АЛЕКСАНДЪР БАЛАБАНОВ

Елин Пелин посреща скептично амбицията на Александър
Балабанов да създаде литературен вестник. Въпреки това той става
не само съредактор, но и активен сътрудник, особено през първата
годишнина (1921). „Развигор“ дава тласък на неговото творчество, а
и на публицистичната му дейност. За разлика от своя близък приятел, писателят предпочита да бъде по-далече от литературните борби, да избягва публичните сблъсъци и острите полемики. Но заради
„Развигор“ той е принуден да се включи по-активно в динамиката на
културния живот, твърде темпераментно и пристрастно да отстоява своите позиции. Тук ще маркирам само два полемични жеста на
Елин Пелин, провокирани от приятелството му с проф. Балабанов и
от общата им мисия – да наложат „Развигор“ като основополагащ
културен фактор през 20-те години на ХХ век.
Още първата статия на Елин Пелин с предизвикателното заглавие „Защо не ми се ходи в Народния театър?“ раздвижва духовете и предизвиква оживени коментари.1 Общото мнение е, че въпреки
силните артистични дарования националният ни театър изживява
една от най-драматичните си творчески кризи, породена от липсата
на режисьорска школа, която чрез обновяване на репертоара, чрез
разчупване на остарелите шаблони за постановка да го изведе от
застоя и да го доближи до съвременните идеи.
Преди Елин Пелин остроумно и точно да обясни защо се е
скъсала „интимната връзка между интелигентските среди и театъра“, Гео Милев е поставил в няколко поредни статии своята кате1 Елин Пелин. Защо не ми се ходи в Народния театър. Развигор, год.
I (1), 6.1.1921.
246

Е. Трайкова, Едно необикновено приятелство...

горична „художествена диагноза на българския театър“2. Търсейки
причините, той предлага пътя на авангардния театър на Райнхард,
за да се създаде „изкуство, освободено от фалшиви средства и похвати, от ефекта и зрелището; освободено от бремето на рутината и
шаблона“3. Елин Пелин само констатира фактите: лоша режисура,
остарял репертоар (за поета той е дори „гибелен и фарсов“), бездарието на българските пиеси, от които ти „става жал и за публиката,
и за осветлението, и за суфльора, и за автора“4, неправилната дикция и безнаказаното шествие на диалекти и разбира се, „липсата
на млади хубави артистки“. Статията на Елин Пелин се приема от
Гео Милев като подкрепа и одобрение на изказаното от него мнение
за кризисното състояние на театъра, той се надява, че и занапред
„страниците на „Развигор“ ще бъдат открити за една смела борба“5.
Обещали на читателите да толерират всяко чуждо мнение
(това е и неотменен житейски принцип на Балабанов), редакторите
посрещат с радост желанието на Иван Вазов да сътрудничи, пък макар и с укор за това, че допускат „тия върли отрицателни статии срещу Народния театър“6. Народният поет, обречен на реалистичното
изкуство, не може да приеме пиеси като „Мъртвешки танц“, „Адам,
Ева и змията“, „В ноктите на живота“ и други подобни „символистически дивотии“. Вазов търси в театъра „възпитателното, облагородяващо въздействие върху душата на българина“. И когато вместо
това на сцената той вижда „мъгляви шаради“, родени от „болнави
въображения“, гневно реагира: „Поврага тия чужди пиеси!“7
В отговора си на Вазовото писмо Елин Пелин е категоричен:
„Символизмът дойде с порива на млад и сладък вятър, който пролети
развива гората, да освежи душата, да даде подтик в търсене на новото,
по-възвишеното, по-дълбокото. Той не отрече старото. Той го замина
с благословия и отиде напред, просто давайки пълна индивидуална
свобода на човека и изкуството. Той облагороди речта, обнови фор-

2 Под това заглавие Гео Милев отпечатва четири статии във в. „Заря“
през април 1941, по-късно включени в книгата „Театрално изкуство“, С., 1942.
3 Милев, Г. Статия IV. Театрално изкуство. С., 1942, 37.
4 Пак там.
5 Милев, Г. Разпри. Развигор, год. I (2), 16.1.1921.
6 Писмо на Иван Вазов. Развигор, год. I (3), 23.1.1921.
7 Пак там.
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мата и даде мистичност на думата, освежи сюжета“8. Тази страстна
защита на странните мелодии, на звънката ритмика, на непривичните
форми, на тайните дотогава извивки на човешката душа, на поезията
на мъчителния размисъл и болезнената саморефлексия се прави от
Елин Пелин, който с всичко най-ценно в своето творчество е най-близо до стила на Вазов и е пряк продължител на социално-реалистичната традиция в литературата ни. Разбира се, не бива да забравяме,
че тогава писателят маркира своето кратко увлечение по модерното
течение със стихотворни и прозаични символистични опити, но това
са по-скоро творчески капризи, отколкото израз на променено светоусещане или на устойчив избор на нова естетическа парадигма.
Със сътрудничеството си в „Развигор“ Елин Пелин, без да нарушава характера на вестника, без да се противопоставя на неговата
мисия, съумява да му наложи и своя стил – както в избора на темите,
така и в подбора на материалите. Неговото участие в даден брой вече
предопределя една по-висока взискателност към другите автори,
към качеството на предлаганите от тях статии, а много често оформя
и центъра от въпроси, които ще се разглеждат. Елин Пелин има и още
една немаловажна заслуга към „Развигор“. Не само неочакваният успех на литературния вестник е бил причина Александър Паскалев да
поеме неговото издаване. „Развигор“ и „Златорог“ едва ли са носели
големи приходи на авторитетното издателство, въпреки че вестникът
е имал популярност сред читателите. Ал. Паскалев е разчитал преди
всичко на учебниците – единствените книги, носещи сигурни доходи.
Произведенията на утвърдените писатели, които той издава, му създават авторитет и влияние в литературните кръгове. Така че с поемането на „Развигор“ той си осигурява сътрудничеството на Елин Пелин
не само като писател, но и като автор на учебници.
За да поддържа обаче добри отношения с Министерството
на народното просвещение, Паскалев постепенно налага вестникът да се превърне от литературен лист в педагогически вестник,
с променен редакторски състав и скучно съдържание. Балабанов
стоически понася „израждането“ на своята идея, приема дори близкото сътрудничество на педагозите, ненавистта си към които той
многократно подчертава, и в името на приятелството с Елин Пелин
търпеливо изчаква да бъде честван творческият му юбилей, за да
се раздели с Ал. Паскалев. През този педагогически период, без да
8

Елин Пелин. Писмото на Иван Вазов. Развигор. год. I (3), 23.1.1921.
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са били налагани каквито и да било ограничения на Елин Пелин –
напротив, той е бил най-толерираният автор, „Развигор“ явно не е
отговарял на неговата редакторска визия и на творческите му инвенции. След първоначалното недоверие и съмнение писателят започва постепенно да го приема като необходимост не само за себе
си, но и за културната общност. Елин Пелин има вече редакторски
опит от сп. „Селска разговорка“ (1902–1903), от сътрудничеството
си в „Българан“, в сп. „Слънчоглед“ (1909) и др. Той редовно следи периодичния печат, така че е могъл да оцени новаторството на
„Развигор“. Затова се стреми в статиите, които помества на неговите страници, винаги да бъде актуален и полемичен.
Писателят иронизира масовото създаване на литературни
списания с „громки, понякога глупави и всякога претенциозни имена“9 и като поставя на първо място в поредицата от примери „Златорог“, той още с дебюта си в литературния вестник показва отношението си към елитното литературно списание и подготвя читателите
за бъдещата си разплата с него. В това отношение и двамата приятели са единодушни: Елин Пелин не само не възпира Балабанов в
острата му полемика със „Златорог“, но и – както рядко се случва
– го подкрепя съвсем открито и успешно му съперничи в надпреварата за дискредитиране и развенчаване на техния опонент.
Владимир Василев, който е обявил в поканите за своето списание, че Елин Пелин ще бъде редовен сътрудник, не изчаква да
бъде завършена повестта „Земя“, а го иронизира за включването му
в „Развигор“, който „го събуди и даже е извикал изглежда и амбицията му“10. Писателят е обиден от демонстрираното незачитане. Той
е твърде чувствителен към славата си, която смята, че се накърнява от признанията за Йовковото творчество по страниците на „Златорог“. С присъщото си остроумие, но с доста странни сравнения
Елин Пелин характеризира списанието: „тържествено като вегетариански магазин в касапска махала“, а поканите, които са обявили на читателите неговото създаване, нарича „циркова реклама за
дресиране на свински прасета“11. Стремежът на „Златорог“ да раз9
Елин Пелин. Нашите литературни списания. Развигор, год. I (2),
16.1.1921.
10 Василев, Вл. Дон Кихот и неговият копиеносец. Златорог, год. II (45), 1921, 285-295.
11 Елин Пелин. Гримаси на страниците на „Златорог“. Развигор, год. I
(16), 23.4.1921.
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движи духовния живот у нас за писателя са „безпомощни автоматични гримаси с плезене, блещене и многозначително повдигане на
вежди към публиката“. Разменените „любезности“, които придават
колорит на тогавашните литературни полемики, не пречат по-късно
Вл. Василев да използва първата статия на Елин Пелин в отречения от него „Развигор“. Като директор на Народния театър, когато
трябва да дава публични обяснения за извършените уволнения на
талантливи наши артисти, той си спомня, че преди няколко години
Елин Пелин, обяснявайки защо не му се ходи на театър, е посочил
аргументи, които могат да му помогнат. И припомня неговото „просто, но искрено“ изказване: „Защото на всички почти е омръзнало в
продължение на толкова години във всички пиеси да гледат едни
и същи артисти“12. Това едва ли е знак, че той е променил отношението си към писателя. Неговото мнение в случая му помага да се
защити от острите нападки, на които е подложен. Но такива са литературните нрави тогава, а и сега, затова не бихме могли да обвиним
Вл. Василев, че умело ги използва в своя полза.
Въпреки провокирането на тези важни за културния живот
полемики Елин Пелин не е имал самоувереността на личност, която
би могла чрез ярки публицистични жестове или чрез своето творчество да промени обществените нагласи или да повлияе върху естетическите тенденции на своето време. Статиите, които печата в
„Развигор“, убедително аргументират отношението на писателя към
актуалните социокултурни теми, в същото време обаче те безспорно са повлияни от приятелството му с Балабанов. Те са същностен
знак за силната духовна и екзистенциална връзка между тях. Техните възгледи хармонично се допълват, но паралелният прочит на текстовете им, публикувани в „Развигор“, и на полемичните им жестове
са интересно свидетелство за твърде различните подходи, които
имат професорът и писателят.
Между двамата наистина съществува близко, дълголетно
приятелство, но въпреки взаимните влияния, които са неизбежни
при такова общуване, те са твърде силни и оригинални личности, за
да загубят творческата си индивидуалност. Елин Пелин, който не-

12 Василев, Вл. Въпроси около Народния театър. Златорог, год. V,
1924, 233-250.
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веднъж признава колко много е научил от Балабанов13, всъщност
много му влияе със своя мъдър и уравновесен характер. Писателят неведнъж го е възпирал от погрешни стъпки, предпазвал го е
от залитания и увлечения. С това той въздейства и върху стила на
„Развигор“, прави го по-умерен, понякога по-предпазлив в критиките, отклонява го от пряко намесване в обществените събития. Приятелството между Елин Пелин и Балабанов е твърде интересно явление – както с продължителността си, така и с пълната противоположност и в темперамента, и в разбиранията, и дори във външността на двамата. Много често софийското общество е наблюдавало
една доста колоритна гледка – до стройната, изправена фигура на
Елин Пелин да се движи нисичкият, пълен, винаги разрошен Балабанов, който, най-често оживено ръкомахайки, разказва нещо на своя
спътник. Може би близостта между двамата се дължи и на това, че
писателят е умеел търпеливо да изслушва разпалените словесни
тиради на професора, остроумно да ги допълва и пиперливо да се
шегува. На него той му е бил нужен не само като източник на познания и информация, но и като верен ценител на творчеството му.
Няма сила или авторитет, който би могъл да промени убеждението на Балабанов, че Елин Пелин е най-големият и най-талантливият български писател. Почти винаги, когато говори за българска
литература, той непрекъснато подчертава това и се стреми да го внуши на читателите. Критикът посвещава няколко статии на Елин Пелин, в които прави проникновен анализ на творчеството му, успява
да улови характерните черти на неговия стил: „Елин Пелин владее
най-силното оръжие на поета – не говори сам, не се намесва ни показно, ни дори скришом в работите на своите герои. Той е пълен с
хумор, но не ни дава знак да се смеем… Най-сполучливо избягва оная
тенденциозност, която убива поета и идеята му не ни се натрапва, а
ни се внушава“14. Показва оригиналността, простотата и богатството
на неговия език: „Елин Пелин не дири, не кокетира с нежни изрази, не
вие парфюмирани фрази, не натрапва големи думи. И сърдечното, и
силното, и грандиозното, и пластичното, и възвишеното стават сякаш
сами по себе си самия прост разказ – думите стават образи, образите
13 Техни съвременници си спомнят, че той често е казвал: „Балабане,
всичко, което зная, дължа на тебе. Ти си моят университет и моето знаене
на чужди езици“.
14 Балабанов, А. Из поезията на Елин Пелин. В: Юбилеен сборник
„Елин Пелин“, С., 1922, 21-26.
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заживяват“15. В пристрастието си Балабанов често подценява други
писатели, но не разрешава да падне и сянка от съмнение върху таланта на Елин Пелин. Той не приема и не признава Йордан Йовков,
несправедливо го иронизира и преднамерено отрича, с което ласкае
самолюбието на приятеля си, но с това остава пред поколенията с
името на не особено справедлив критик. Симеон Радев остроумно и
не без ирония му предлага: „Ти трябва да напишеш в своите визитни
картички: „Александър Балабанов, професор в Софийския университет, администратор на славата на Елин Пелин“16.
Оценявайки приятелството си с Елин Пелин, Балабанов му
прави интересен коментар, и като го определя като четиридесетгодишен брачен живот, шеговито споделя: „През него имаше много закачки, много мусения, много ревниви часове и дни, често дори – кратки
домашни сцени, но до развод никога не се стигна работата. Истина,
понякога имаше доста опасни флиртове насам-натам, но не се скъса
нищо“. И без да страда от излишна скромност, професорът добавя:
„И мога да се похваля: само благодарение на мен! Ако смее, да ми
се разсърди сега за това самохвалство. Никой няма да му признае,
че е прав“17. От своя страна, Елин Пелин не по-малко държи на своя
приятел и цени неговото дело. Балабанов е един от малкото хора,
пред когото той споделя това, което го вълнува и отваря душата си
за изповеди. Ненапразно Елин Пелин, който мрази да пише писма и
унищожава цялата си лична кореспонденция, в най-трудните моменти си спомня единствено за Балабанов. От него, от подкрепата му,
той има нужда: „Драги Балабанов, обаждай се по-често, пиши ми по
една думица макар. Необходимо ми е да чувствувам, че на света има
един много близък мой приятел, чиито чувства са тъй скъпи за мен“18.
Сдържаният човек, комуто са били чужди спонтанните реакции и прибързаните близости на Балабанов, е чувствал неговата дълбока привързаност, загриженост и обич. Приятелството между тях не е един
скъп спомен от младостта, а взаимно допълваща ги близост, двустранен стимулатор, еднакво нужен и на професора, и на писателя.
15 Пак там.
16 Радев, С. Погледи върху литературата и изкуството и лични спомени.
С., 1965, 255.
17 Антон Страшимиров, Елин Пелин и Йордан Йовков в спомените на
съвременниците си. С., 1962, 170.
18 Елин Пелин. Съчинения. Т. 6. С., 1978, 354.
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Балабанов прави всичко възможно да бъде отпразнуван по
достойнство юбилеят на Елин Пелин, като жертва дори най-скъпото си тогава – „Развигор“. За да бъде подпомогнат финансово и да
бъде издаден от Ал. Паскалев юбилеен сборник, той се примирява
с волята на издателя – вестникът да промени стила, посланията и
дори своята културна мисия. Двадесет и пет годишната творческа
дейност на Елин Пелин е отбелязана с два специални броя на „Развигор“ и множество други материали. Това е добър повод критикът
и всички почитатели на писателя да кажат своето мнение за неговото дело. Не е пропусната нито една област от книжовните му занимания. Търсейки мястото на писателя в литературния живот и отговаряйки си на реторичния въпрос: „Кой е Елин Пелин?“19, Балабанов
предрича: „Ще минат години, времето ще пресее нашата литература,
както е пресяло толкова други; мнозина от тия, които сега надменничат и шашардисват простаците, мнозина от тях ще развее като
плявата, ще се разбере, поне от историците, че звук и дим е било
всичко тяхно, и затова е изчезнало като звук и дим. А историята ще
отбележи с кротко презрение празните поклонници на този шум и
дим и ще похвали нас, задето сме оценили, задето сме се радвали,
задето сме дали чест на Елин Пелин“. Балабанов и тук не пропуска
да подчертае самомнението си – че като тънък ценител и вещ познавач както на литературната класика, така и на съвременността,
той не може да бъде опроверган.
Двадесетте години на ХХ в. са характерни с инициативите да се честват различни автори. Тържественото отбелязване на
Елин-Пелиновия юбилей дава повод на Гео Милев за един доста ироничен коментар. За него „юбилеят не е никакво чудо, нито загадка,
нито въпрос. Напротив – една съвсем твърда, положителна черна
точка, която пада като литературен надгробен камък върху юбиляра
си“20. Може би поетът има известно основание като съвременник на
тези шумни събития. Елин Пелин също има свое обяснение за „заредилите се напоследък много юбилеи“21 – за него това е естествено
желание на поколението следосвобожденски дейци и строители на
нашата култура, „които са отдавали своите знания и енергия, без да
19 Балабанов, А. Кой е Елин Пелин? Развигор, год. II (65), 6.5.1922.
20 Милев, Г. За юбилеите. Везни, год. III (20), 15.3.1922.
21 Елин Пелин. Благодарствено слово на юбилейната вечер по случай
25-годишната му писателска дейност. Развигор, год. II (66), 13.5.1922.
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чакат отплата, сега да се погордее с това и да празнува между своите“. Това е официалното мнение на писателя, а в писмо до приятеля
си, скулптора Андрей Николов, споделя, че мрази тези „гюрултии“,
но се е съгласил, защото, „ако всичко излезе сполучливо, резиликът скоро ще се забрави и аз поне една година ще мога да живея
спокойно“22. Писателят не е успял да събере достатъчно средства,
защото „родолюбивите българи“ едва ли са били много щедри „спомоществователи“, но е почувствал признанието на читателите, вниманието и грижите на близките си приятели и почитатели.
„Ценил съм всякога писателското дело и всякога със страх и
чувство на отговорност съм пристъпвал към работата си“23 – споделя Елин Пелин. Това негово отношение към творчеството може би е
причина за неговата слаба продуктивност, за дългите паузи, които
прави между написването на отделни свои произведения. Участието
му в „Развигор“ е един от най-интензивните периоди на работа, тогава той реализира отдавна замислени планове, живее с проблемите
на своето време, реагира остро и находчиво на наболели въпроси
на културния живот, пише различни по жанр и стил неща – стихове
в проза, разкази, публицистика. В „Развигор“ виждаме един многолик писател – остро съвременен, лиричен или присмехулно реалистичен. Вестникът дава широко поле за изява на Елин Пелин, а настойчивостта на неговия приятел Балабанов не му разрешава да се
отпусне, да отлага или забавя изпълнението на дадените обещания.
Тъй като професорът държи вестникът да бъде неизменно актуален,
той никога не е допускал да се правят предварителни планове, да се
поръчват материали. Всичко се е подготвяло непосредствено преди излизането на поредния брой. И затова много често се оказва,
че нещо не достига, нещо бързо трябва да се напише от редакторите или от най-близките сътрудници. Ето какво си спомня Елин Пелин: „Тогава не достигаха подлистници и казваха: „Пелине, напиши
нещо!“ И аз на бърза ръка пишех. Тогава съм написал почти цялата
книга стихотворения в проза“24. Така Балабанов и „Развигор“ провокират създаването на „Черни рози“ – една от по-малко популярните
книги на Елин Пелин, която често остава незабелязана от читателите, а и от критиката. Тя е интересна не само с това, че внася жанрово
22 Елин Пелин. Писмо до А. Николов. Съчинения. Т. 6. С., 1978, 348.
23 Елин Пелин. Съчинения. Т. 6, 176.
24 Елин Пелин. Как пиша. Съчинения. Т. 6, 231.
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разнообразие и нови идеи в творчеството му, но и с познанието, което ни дава за влиянието на модерните естетически парадигми върху
художествения стил на писателя, възприеман от съвременниците му
като автор с устойчива социално-реалистична нагласа.
Вестникът и професорът се намесват и в творческата съдба
на цикъла разкази „Под манастирската лоза“. Елин Пелин ги създава
повече от две десетилетия – от 1909 до 1934 г. Идеята явно е била
скъпа на писателя, за да я осъществява в продължение на толкова
години не само чрез написване на нов разказ, но и с непрекъсната
преработка на вече отпечатаните. Въпреки желанието да реализира
всички свои замисли – книгата дори стои две години в печатницата25,
след нейното излизане той вече не се връща към нея. Сътрудничеството в литературния вестник явно е вдъхновявало Елин Пелин, а неизчерпаемата енергичност на Балабанов е провокирала творческата
му амбиция да възкреси своя замисъл, смятан дори и от най-близките му приятели за отдавна погубен. През 1921 г. той допълва цикъла с четири нови разказа – „Очите на свети Спиридон“, „Огледалото
на свети Христофор“, „Една обиколка на свети Георги“ и „Жената със
златния косъм“. За съжаление, Елин Пелин повече не се връща към
цикъла в „Развигор“. След първата годишнина вестникът сигурно е
загубил очарованието си на ново и оригинално издание и името на
писателя, освен като редактор, се появява все по-рядко.
Участието на Елин Пелин в „Развигор“ е твърде важно за утвърждаването на авторитета и популярността на вестника. От своя
страна, литературният лист дава на писателя неограничено място за
творческа изява, много поводи за активна намеса в културния живот
и неуморни приятелски провокации за реализиране на стари замисли и нови идеи. Те са резултат както от промисления опит на писателя за творческа промяна и вписване в актуалния културен контекст
на времето, така и резултат от необикновеното приятелство между
него и професора с енциклопедични познания и ексцентричен дух.

25 Тодор Боров разказва интересната история на тази книга, която
по желание на автора ѝ е престояла от 1934 до 1936 г. в издателство „Хемус“ набрана, за да чака своето окончателно завършване. „Най-после, през
пролетта на 1936 г., Хр. Хаджиев се вижда принуден да даде нареждане за
приключване на книгата в досегашния ѝ обем, поставя ѝ корици и я пуска
на пазара. Това става против желанието на Елин Пелин“. В: Елин Пелин.
Събрани съчинения. Т. 3. С., 1958 (Бележки).
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Мария Огойска

ОТНОВО ЗА ЖАНРОВИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
РАЗКАЗИТЕ ОТ „ПОД МАНАСТИРСКАТА ЛОЗА“

„Към писателската си работа винаги съм се отнасял сериозно, критически. Обмислям дълго, работя полека, грижливо, търпеливо. Преди да почна разказ – търся познат сюжет, чрез който да
разкрия художествено нещо ново, характерно, оригинално. Най-издържано пиша тогава, когато това нещо ми е съвсем ясно узряло – и
като форма, и като съдържание. Избягвам излишните подробности,
които замъгляват основната идея“ – споделя Елин Пелин в разговор
с писателя документалист1 Петко Тихолов.
Сборникът „Под манастирската лоза“ е съставен от разкази,
11 на брой, имащи самостоятелни публикации между 1909 и 1936 г.
в сп. „Слънчоглед“2 („Отец Сисой“ и „Светите застъпници“), в. „Развигор“3 („Очите на свети Спиридон“, „Жената със златния косъм“,
„Огледалото на св. Христофор“, „Една обиколка на свети Георги“), в.
„Щурец“ („Чорба от греховете на отец Никодим“, „Изповед“) и два –
непубликувани преди 1936 г. („Пророк“, „Веселият монах“). Към тези
единадесет би следвало да присъединим и още два. Кои са те: разказите „Братя“ (за монасите Онуфрий и Игнатий, които дежурят при леглото на отиващия си отец Кирил и които, вместо да утолят последната му жажда, очакват по-скоро да се свърши…, и „Нещастие“ (за
абсолютно непрежалимата загуба на о. Пиомий, комуто тригодишно1 Петко Тихолов. Елин Пелин. Интервюта и разговори, С., 1959.
2 Литературно списание с редактори Елин Пелин и Димо Кьорчев,
излизало през 1909 г.
3 Първият литературен вестник, в чийто първи брой се заявява, че:
„не иска да бъде списание нито по форма, нито по смисъл като предишните, а само един свободен лист на българската мисъл“.
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то винце изтекло до капка из спукалото се буре), публикувани през
1906 г. в „Литературен сборник на българановците“ и може би поради тази причина една идея по-хапливи, дори по-саркастични по дух,
но все част от същата тематична поредица; дори игуменът о. Сисой
присъства още тук, когото „братята наричат баба Аглида“. Вероятно
тридесет години по-късно тези два разказа просто са били забравени при издаването на „Под манастирската лоза“.
Епиграфът на книгата е ст. 5 на 142 Псалм – един от най-използваните в богослужението псалми, а конкретният стих обичайно
се тълкува така: в особено драматични обстоятелства цар Давид
си спомня за особената милост, която Господ оказва на Израил, неговия народ, за своите действия, за себе си посред творението въобще. Особен смислов център е следващият стих: „Простирам към
Тебе ръце, душата ми е към Тебе като жадна земя“.
Така е надсловена на църковнославянски тази книга с разкази-притчи, сякаш художествени инварианти на светийски жития;
с разгърнато повествование по веригата от събития все из битово-християнско-религиозното. Уж сюжетното разгъване тук е важно,
но то дотолкова бързо се случва, че да закарфичи многозначителна
и същевременно подразбираща се поука.
И как става това според изследователката Искра Панова:
„Елин Пелин реже по най-кратката линия – по диагонала на действието. Той взема вече назряла за разрешение ситуация и проследява
стремителния ѝ ход на един дъх, докато я изчерпи. Той не може да си
представи хубав разказ без случка-фокус, без ясен събитиен строеж,
без отчетлива и центростремителна сюжетно-композиционна структура. Разказите му започват направо със събитието, и то „сграбчено“
още веднага и в най-необходимите му компоненти“4.
Има една духовна народна мъдрост, която авторът безвъпросно споделя: а тя е, че простодушното почти винаги е благодатно
– струва ми се, такъв е и патосът на тези разкази-житийни-притчи.
Според Сергей Аверинцев „действащите лица на притчите (въобще),
при цялата си схематичност, се представят пред нас не като обекти
на художественото наблюдение, а като субекти на етическия избор“.
Друга, този път монашеска, мъдрост се отнася до вглъбеното
осмисляне на вечността, която е преди всичко сега, а миналото и бъ4 Искра Панова. Вазов, Елин Пелин, Йовков. Майстори на разказа, София: Народна просвета, 1988.
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дещето са нейни проекции, и гласи така: „най-важният час е винаги
настоящето“. Това у Елин Пелин е заявено още в първия разказ, с въвеждането и през думите на неговия домакин, игумена отец Сисой:
„Науката и мъдростта са дело на миналото. Настоящето е винаги
било море от чувства, по което се клатушкат хорските души, несигурни в своя път. Техните сълзи, техните вопли, радости, стремления,
измами и душевни тържества, техните мисли и опити падат като скъпоценни бисери в бездните на това море. И когато се оттече в далечното минало, хората намират на дъното му утаени всичките попаднали съкровища и черпят мъдрост“5. Ученикът на св. Антоний Велики
св. Сисой – четем в житийната литература – бил извор на жива мъдрост, при когото в египетската пустиня се стичали монаси и миряни
за съвет; надарен бил да изцерява болни, да изгонва нечисти духове,
да успокоява. Незлоблив и мъдър, Елин-Пелиновият о. Сисой с мека
ирония ще разказва на госта си за „Бога, за света, за суетата на живота и загадката на смъртта“.
„Мислите му пъплеха бавно, разклоняваха се, виеха се като
лоза и се разлистваха гъсто.“
Символът на християнските изцерителни сокове и мощна живителност, „гъстолистата лоза“, се появява тук и присъства почти
във всички разкази от цикъла. „Тя разстилаше над нас благословените си вейки, както ливанските кедри се разстилаха над главата на
Аврама, и ни правеше прохладна сянка.“ Акантово филизите на тази
лозница ще се вият над главите на читателя, ще се промушват от
сюжет в сюжет и така орнаментално ще допълват притчово-митологичната свързаност на разказите6.
Светите застъпници от едноименния разказ са небесен светийски събор по въпросите на морала. Сред дискутиращите са: св.
Теодосий, св. Григорий Богослов, св. Василий и св. Иван Златоуст; св.
Симеон Стълпникът, св. преподобна Синклитикия7,
5 Елин Пелин. Отец Сисой. В: Под манастирската лоза, С., 1936.
6 (в разказа Светите застъпници: Трапезата бе сложена под голям
свод от лози, по който висеха узрели гроздове. Впрочем такава функция
има и ромонящата вода в ....)
7 Проявила се като началница на монашеско общежитие в ІV в. Той
я изтъква като умна и задълбочена наставница в духовния живот. В този
дух са и запазените под нейно има 18 апофтегми – сборник с мъдри мисли
и нравоучителни изречения.
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Пафнутий – пустинник, Андрей юродиви, Петка Самарджийска,
благоразумният разбойник и др. Самите те зависими не от светостта,
а от предишната си човешка и в този смисъл греховна битност, ще се
колебаят за сложните превращения на праведно и неправедно. „Да
бъде, както Бог е наредил, и греха, който дяволът хвърля със зачатието ни, да го изкупим с покаяние. И нека земний подвиг на човека да
бъде стремлението на душата към бога чрез красота и истина.“ Кулминацията съвсем не е иронична, а добропорядъчно благочестива.
И в следващите околоманастирски притчи усещаме как авторът просто усвоява гласа на древния разказвач още при когото,
изначално, се преплитат факт и фикция; той просто има ухо да ги
чуе и интерпретира по подходящия художествен начин; да почувства
гласа на героите си. Вероятно конкретна личност, отец Сисой – игуменът на манастира – е абсолютно събирателен образ на свещеник,
разположен уютно-битово във вътрешните пространства на миролюбивото си православно съществуване. Литературните критици вече
са отбелязвали как „Елин Пелин влиза в кожата на хора, неща, природа, събития. Той усеща по начало като тях, само че повече, по-богато,
по-дълбоко, по закона на тяхното битие, и по тяхната мяра“8.
„За да турят синур за земите между два манастира, св. Атанасий и св. Павел се съгласили, всеки от двамата, след като отслужи
Литургия сутринта, да тръгне към другия манастир, и там където се
срещнат, да бъде границата. Св. Атанасий се изхитрил и казал Литургията посред нощ, така двамата се срещнали над манастира на
св. Павел. Разбира се, светиите се скарали. Св. Павел проклел св.
Атанасий да не умре от естествена смърт, а св. Атанасий проклел св.
Павел да умре в чужбина, а не на Света Гора. И фанали им се клетвите.“ Не, това не е фрагмент от разказите „Под манастирската лоза“,
това е откъс от пътните бележки на Ц. Лавренов при неговата първа
атонска експедиция. Извън конкретните си художнически занимания той си записва и част от живите разкази, които чува от монаси в
манастирите, които посещава9. Годината е 1935-а...
В самия манастир (който и да е той) се разказва, непрестанно се преповтарят предания: едни истории пораждат други, зави8
Искра Панова. Вазов, Елин Пелин, Йовков. Майстори на разказа, 62.
9
Цанко Лавренов. Пътни бележки по Света Гора. В: Успоредни
поклонически пътеписи. Из Света Гора 1844-2007, С., 2007.
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хрят се многобройните устни свидетелства за всякакъв тип святост,
подреждат се като гроздови зърна в тежки чепки, висящи върху огромни, надиплени лозници – и всичко това дава сладък сок на една
упойваща легендарност. Индивидуалният дар слово на съответния
свещеник (бил той монах, послушник или селски поп), избирателната
памет у слушателите му (миряни, просто съселяни или пришълци) за
събития, свети люде (от и извън календара) окръглят общия религиозен патос за епохата (няма и половин век след излаза от турското робство). И всичко това бива „прихванато“ от писателския радар
(леко ироничен, но обичливо вслушан в разказите под манастирската лоза). Разкази сякаш от вечност – затова и авторът вероятно е
пожелал да ги фиксира в самостоятелно завършено цяло.
Тоест тези разкази са преди всичко истории към историята,
размисъл върху тях и чак накрая само конкретни фокуси (понеже
Елин Пелин не иска да назидава). И понеже са базирани на някаква
архижитийна литература (повече устна), то случването е преобръщане на гледната точка, на нравствената концепция на/за героя. Както
в житията – главното е скрито или далечно се провижда, изведнъж
завесата се отдръпва и се разкрива самата същност – и читателят получава на финала дара сам да види сърцевината на важното! (Такива
са лутанията на Спиридон, който избожда очите си, за да не го изкушават, именно с това отдалечаването му от Господ става все по-трагическо и точно тогава проглежда. Очите (органът на смирението)
на св. Спиридон са единственото общо между оригиналното житие
и разказаната легенда (действието е пренесено в Турската империя,
а исторически житийни факти са, че св. Спиридон е епископ на Тримитунт в средата на ІV век, но едва след пренасянето на мощите му
на Корфу става молитвен застъпник за християните в тази част на
Средиземноморието и чудесата, които творят неговите мощи, са изключително възбуждащи митологичното въображение вече векове.)
Така пред читателя ще се подредят библейски сюжети, преплетени с народни традиционни вярвания – някакво битово християнство, което тук е обобщено чрез примери и е по-скоро умилително,
но в никакъв случай не звучи подгаврящо-уязвяващо10. Само два
примера като илюстрация.

10 Каквито прочити всъщност има – напр. Иван Мешеков пише, че
Елин Пелин е „страстна езическа натура и жив, експанзивен темперамент“.
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Огледалото на св. Христофор. Развигор, год. I, бр. 17, 30.04.1921
Тук писателското въображение е решило да смеси разклоняванията на двете традиции: западноевропейската интерпретация
на житието на св. Христофор, където не се акцентира върху кучеглавия му вид, а това, че е христоносец – пренасянето през водите на
младенеца (вж. изображенията на Йеронимус Босх, Дюрер, К. Виц,
Дирк Баутс) с приетото на Изток символическо настояване да го
представя именно с кучешка глава – като се акцентира върху пребиваването на св. Христофор в изключителна свирепост от времето на езическото му битие. И в този притчов епизод от житие Елин
Пелин е съчетал двете: негодуванието и стремежът да унищожава
преобразяват божия образ в светеца – как: той прочиства единия
бряг от грешни хора, докато не се налага да пренесе и самия дявол,
който едва не го завлича в пълноводните води под греховната си
тежест. Поуката в края на разказа-притча е, че дори светецът трябва
да изработи светостта си: той се оказва очистен, защото е помогнал
не само на най-злия, а всъщност на самото зло. И така възвръща
божествения дар – човешката си красота!
Една обиколка на свети Георги. Развигор, год. I, бр. 19,
14.05.1921
Елин Пелин сякаш надзърта, а с него и ние, в едно полуреално идилично другаде, из една пролетна набъбналост сред която
миловидно озареният свети Георги (само с един от обичайните си
атрибути – плащ) ще се държи така, че да ни напомня за проницателното духче Пък, слуга на Оберон – което ще направи магическо
биле от цвете, наречено „любов-в-безделие“. Можем да го четем и
като една тукашна трансформация на Шекспировата комедия „Сън
в лятна нощ“. Тук, в разказа на Елин Пелин светецът е частично демитологизиран, предпочетено е не войнското му облечение и същност. Нещо като светец в райско блаженство, който посредством
пчелици, пеперуди и гъсенички ще направлява леките докосвания
на двама млади, които да прераснат в целувки, та чак до финалния
жест – когато ще постеле пурпурния си плащ сред росните треви,
за да ги приюти върху му. Романтично-умилителен образ на иначе
житийно безупречно храбрият воин светец!
„Българинът обича да говори в образи, които понякога са пленителни и пълни с мъдрост и хумор“ (Елин Пелин пред Петко Тихолов).
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В старобългарската литературна традиция средищно място
заемат сборниците с повествувания за подвижниците на почитани
монашески обители, в които се преплитат конкретни истории, части
от жития на просияли за вярата мъже и жени от самата християнска
древност, от първите ѝ векове и насетне. Те носят различни по-частни наименования извън едрото патерик или отечник (от патер), като
искат още в името11 да се предаде идеята за буколическа пъстрота
на духовния живот. В„Под манастирката лоза“ намираме едно подобно желание за обхващане на такъв литературен сбор от притчово-житийни, пасторални по своята естетика разкази, без да са благоговейни, разбира се. Но и през тона, който на места е ироничен, на
места наивен, съучастнически… този художествен наратив ще иска
да ни досъгради страничния, неканоничния, устния слой на някаква
битова, може би шопска, може би общобългарска религиозност от
първата трета на миналия век.

11 1. „Велик египетски Лимонар“ (от гр. leimon – ливада, пасбище), който не се е запазил до наши дни; от него са произлезли Скитският патерик
(отечник) и Азбучният (поучения от св. духовни старци).
2. „Лавсаик“, в който се разказва за египетските подвижници; техните
жития в V век е описал епископ Паладий за управителя на Кападокия Лавск.
3. „История на боголюбците“, т.е. сирийските подвижници, съставена
от бл. Теодорит Кирски († 457 г.).
4. „Събеседване“ (или „Диалог“) – в него се съдържа описание на живота и чудесата на италийските подвижници (написано е около 593 г. от св.
Григорий Велики, който заради този свой труд е наречен Двоеслов, и след
165 години е преведено от латински на гръцки език).
5. „Луг духовный“ (духовна ливада), заключващ в себе си поучения,
разкази за чудесата и подвизите на преподобните отци от Палестина, Египет
и Сирия, събрани от монах Иоан Мосх (VI–VII век).
262

М. Огойска, Отново за жанровите характеристики...

Библиография
Отец Сисой. Слънчоглед, год. I (5), юни 1909.
Светите застъпници. Слънчоглед, год. I (5), юни 1909.
Очите на свети Спиридон. Развигор, год. I (8), 26.02.1921.
Огледалото на св. Христофор. Развигор, год. I (17), 30.04.1921.
Една обиколка на свети Георги. Развигор, год. I (19), 14 май
1921.
Жената със златния косъм. Развигор, год. I (12), 26 март 1921.
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Марин Бодаков

ПО ПОВОД НА СТАТИЯТА „ЛИТЕРАТУРНИЯТ
ВЕСТНИК“ ОТ ЕЛИН ПЕЛИН1

На 8 януари 1932 г. на с. 2 във „Вестник на вестниците“ Елин
Пелин публикува своята статия „Литературният вестник“. В нея всяка дума е премерена и действително си тежи на мястото. Текстът е
относително кратък и притежава висока степен на обобщителност.
Той започва така: „След „Развигор“ литературните вестници станаха
мода“2. Прочее „Развигор“ – вестникът, в който Елин Пелин е редактор – е единственото заглавие, което авторът споменава в работата
си. Независимо че в предпоследния параграф на същата статия той
заявява: „За българската литература най-често се пише отвлечено,
без конкретни примери, като се преувеличава и доброто, и злото,
като се премълчава същественото. Рядко се пише с любов, подготовка и вкус“. Парадокс в композицията на текста, с който неведнъж
ще се срещаме в опитите на Елин Пелин хем да избегне скандал, хем
да каже своята истина.
Въпросите, които си задавам сега, са следните. Как действа
Елин Пелин като медиен критик – при това не само в статията „Литературният вестник“? И дали зад фигурата на медийния критик не се
крие фигурата на литературния критик, социолог, етик? Дали певецът на селската неволя не е и певец на медийната неволя? Не само с
любов, подготовка и вкус, но поне със здрав разум.

1 Текстът е четен на Националната научна конференция „Елин
Пелин: наследства и прочити“ (30 ноември 2017, София). (Бел. ред.)
2 Този и всички последващи цитати са направени по: Елин Пелин.
Съчинения в шест тома. Под редакцията на Тодор Боров, Кръстьо Генов,
Пеньо Русев. Том шести. Статии, очерци, беседи, изказвания, писма 1902–
1949. София: Български писател, 1978.
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За целта на това занимание обаче не можем да останем единствено в 1932 г. – налага се да се върнем на 16 януари 1921 г., когато
в бр. 2 от първата годишнина на вестник „Развигор“ Елин Пелин пише
статия със също толкова обобщителното заглавие – „Нашите литературни списания“. Тя е скроена по модела, по който ще бъде скроена и
статията „Литературният вестник“ 11 години по-късно, едва ли не нейна чернова. Ако в нея се появяват заглавия на литературни списания,
то те се появяват само и единствено в първото изречение на статията: „Златорог“, „Зеница“, „Златно руно“, „Възход“, „Везни“, „Пан“, „Буря“,
„Голгота“, „Комедия“, „Листопад“, „Обществена обнова“, „Слънце“, „Огнище“, „Наши дни“, „Демократически преглед“ и пр., и пр. – това са
имената на литературни списания, месечни, полумесечни и неделни,
които излизат в София и във всяко по-голямо градче на майка България“. В рамките на също не особено дългия текст други имена и заглавия не се споменават. На практика през 1921 г. един новопоявил
се литературен вестник чрез своя редактор атакува литературните
списания. Утвърждава се чрез такава атака. Защо?
Ето какво пише Елин Пелин на първа страница на „Развигор“:
„Многобройността на нашите литературни списания не се дължи на
някои дълбоки причини и на необходими нужди, наложени от живота. Това по-скоро е едно болезнено явление. Това се дължи на разпокъсаността на писателските сили, на недружелюбието им, на болните
амбиции, на дребните тщеславия, на неизцерима грандомания и графомания. Всеки, който не намери място за произведенията си в някое от съществующите списания, създава ново. Други се заемат за
тая работа от една крива сметка за печалби. Трети искат да създаде
нещо ново, нещо особено. Всички обикновено кроят обширни планове, всички се готвят да изненадат, да стреснат литературния свят и да
възродят вкуса и духа на обществото. Обаче всичко остава празна работа. Списанията влачат по някой и друг месец жълтите си корички и
изчезват, защото не могат да намерят нито сътрудници, нито абонати“.
През 1932 г. обаче Елин Пелин ще забрави за тази безспорно
много остра критика – и ще каже: „Месечните списания, които едно
време играеха голяма роля за литературно възпитание и наука, за създаване вкус у читателя, за издигане на таланти, сега, може да се каже,
напълно са заменени от литературните вестници“. Може би в случая
Елин Пелин има предвид онези по-добри и по-сериозни списания, в
които ще видим едни и същи имена? „Защо тогава излизат тия три-четири списания, когато и трите имат за сътрудници едни и същи хора?“
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Да отворим една скоба. През 1921 г. критиката е насочена срещу сп. „Златорог“ – името, което първо се появява в текста; останалите
медийни заглавия служат за алиби на Елин Пелин да критикува Владимир Василев. Последният ще отвърне, че „Елин Пелин все от закрита
позиция стреля“. На тази критика Елин Пелин ще отговори с грубиянските „Гримаси в страниците на „Златорог“, където ще изрази изцяло
отрицателното си отношение към списанието: „Тая безхарактерност
се диктува от по-голямата безхарактерност на редакторите, които
са повечето хора не на мястото си, които, за да спечелят име, търсят
чужди фирми, та да спечелят сътрудници. За пусталите си списания
си служат с нечестни похвали, с неискрени реклами, с високопарни
критики, със самозабрава провъзгласяват от скромните дарования
гении, равни на Толстой, на Достоевски и пр., и пр. Защото списанията
се уреждат с чисто спекулативни намерения. А какво общо има нашият писател със спекулацията? Той не може да спечели пари. Той живее
малко гузен сред нашето общество. За него остава една чест – да го
пишат между постоянните сътрудници на едно списание, което почва
обикновено с голям апломб за чисти литературни намерения“.
През 1921 г. критиката на Елин Пелин срещу литературните
списания е насочена изцяло преди всичко срещу „Златорог“ – нито
ляв, нито десен, нито само традиционен, нито само модерен. Но тя не
се ограничава с него. На 20 август с. г. писателят ще подложи на медийна критика в „Развигор“ и кн. 1 на „Парнас“, месечно литературно
списание с редактор Иван Карановски. Независимо че отзивът е посветен на едно-единствено списание, той отривисто обобщава както
в „Нашите литературни списания“: „Читателите и абонатите вече гледат с недоверие на нашите се нови и нови литературни списания. И
по-сериозните хора, и истинските любители на нашата художествена литература не се абонират вече за тия смешни издания“, защото
„няма да изпитате никаква литературна радост, никаква изненада“
– в него срещаме като гости същите писатели, които срещаме и другаде. Тук, за разлика от „Нашите литературни списания“ и „Литературният вестник“, са изредени конкретни имена, но независимо от
тяхното тогавашно величие, те са „на ония бедняци, които за чашка
ракия ходят на всяка сватба, на всяко погребение“. Те са гости, а не
„изобретени“ от изданието, налагани от него автори. Въпреки имената обаче, отзивът за злополучния „Парнас“ преповтаря много от вече
споменатите тези. Сякаш когато пише на тема литературни медии,
Елин Пелин пише един и същи текст.
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Дали обаче през 1932 г. обаче критиката на Елин Пелин не
е насочена изобщо срещу литературния вестник като медия? Литературните вестници заменят литературните списания: „Така го
изискват условията на днешното време. Светът днес е в бърз и непрекъснат контакт. Ежедневно изпъкват нови въпроси, налагат се
нови проблеми, раждат се пови идеи и сякаш има един поток от поколения, които живеят в ежедневна смяна, без да могат да властвуват по-дълго. Вечното и дълготрайното, бавното и сигурното отстъпи място на ежедневното и ефемерното. Това е във всички области
и затова само ежедневната преса е в състояние да се справи с тая
електрическа бързина на живота, на идеите и на прогреса. Това и с
литературния живот. И за него пресата стана необходима ос. Бавността на месечните списания не удовлетворява и къса нервите на
днешния човек. Така се родиха литературните вестници и така добиха своето право в живота. Вестникът лесно се разпространява,
лесно обхваща по-голям кръг от читатели, лесно и бързо се списва“. Струва си да бъдем много бдителни при този пасаж, защото в
него се полагат основите на много фина критика срещу литературния вестник по принцип. Той, забележете, веднъж вече беше наречен мода, но тук вече се подсказва ефимерността на литературния
вестник като средство за комуникация.
„Средството е съобщението“, гласи легендарната и вече клиширана формулировка на Маршал Маклуън. И ако Елин Пелин в цитирания параграф вече е атакувал средството, то през един параграф
ще атакува и съобщението – нещо повече, ще бъде още по-жесток и
ще заяви, че няма съобщение, което да бъде изпратено чрез вестника към читателя: „Българската литература не дава така богат материал, за да го занимава по-дълго, нито е един свеж и непрестанен
извор, от който той да черпи живителна струя“.
Някога в „Ежби и злоби“ Елин Пелин беше писал, че гладните
наши списания чакат да погълнат каквото им попадне в празната
уста. Какво тогава се е случило с българската литература, та да има
храна за списанията, а за вестниците – не? („Кой ще кърми прочие
това новородено с литературна поща през тия сухи литературни години?“, пише в отзива си за „Парнас“ Елин Пелин.) Очевидно проблемът не е в скоростта.
И тук Елин Пелин ще продължи с квалификации на литературните вестници, които за паметливия читател ще бъдат твърде сходни
с квалификациите, които той е дал преди 11 години на българските
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литературни списания, новият текст ще преповтаря смислово стария: „Създадени от известни групи или от идейни течения, на литературните вестници липсва възможност на по-свободно и по-широко
виждане на нещата. Те създават ежби и гонения и спомагат на посредствени хора да спекулират с литературата, отричат и признават,
водими от симпатии или ненавист, понякога с език, който не прави
чест на хора, които се самоуважават“.
Критиката на Елин Пелин е двойна: и срещу медията, и срещу
литературата. Тя в крайна сметка има тежък етически хоризонт. Хоризонт, който ме кара да се питам заедно с писателя – медийното
съединение на писателите ли прави българската литературна сила?
Мен обаче ме измъчва интуицията, че всъщност писателят изпитва
домодерна нетърпимост по принцип към медиите, че копнее за свят,
в който литературният успех е възможен без съществуването на
медиите. Че става медиен критик, за да защити литературата. Защо
Елин Пелин е така чувствителен на тема ежби и злоби, и брожения?
Та нали именно ежбите и злобите не влизат в „малокръвните списания“? Та нали, ако се върнем към думите на Никола Георгиев, литературен живот без битки е полулитературен и полуживот?
Дори когато излизат над 50 литературни списания, Елин Пелин говори за липса на списания. Дори когато по-бързите литературни вестници заменят по-бавните литературни списания, Елин
Пелин говори за липса на литература, на достатъчно количество
качествена литература. С други думи: Има писатели, но няма литература. Има читатели, но няма купувачи – както Елин Пелин изчислява ситуацията в статията, посветена на нашите литературни
списания. Медията става само повод да се говори за литературата.
Неслучайно Елин Пелин говори не за литературна периодика, а за,
забележете, периодична литература.
Днес, в светлината на нашия опит, обаче се питам дали ако
беше наш съвременник, Елин Пелин щеше да напише статия, посветена на литературните сайтове, още по-тежка присъда от статиите за
списанията и за вестника. Нека опитаме – и да сменим думата списание с думата сайт: „Днес за днес един литературен сайт може да
има истинско значение и влияние, може да добие средства и право
на съществувание или ако стои зад него авторитетна литературна
личност, която да ръководи и упътва младите и чиято дума по литературни въпроси да хваща място и да се чува; или пък той да бъде
дело на хора идейно и лично близки, които да се борят и да работят в
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името на едно и също нещо“. Но може ли изобщо да има авторитети
в интернет? Авторитети, не просто егоцентрични свади.
Елин Пелин казва за литературния вестник: „Списанието, в
сравнение с него, е както файтонът спрямо автомобила“. Какво обаче да правим със свръхзвуковия самолет на сайтовете – и от каква точно литература към какви точно читатели пътуваме към тях,
е предмет на друг разговор. Разговорът, който най-вероятно няма
да се състои, защото тук винаги започваме отначало, както ни дава
печален пример и финалът на статията „Литературният вестник“: „...
Нека останем с вярата, че всички тия недостатъци на литературния
печат ще изчезнат, че дребнавото и лошото ще се изгуби, че нашите
критици и писатели ще станат по-свободни и по-силни, че работата и
времето ще помогнат за едно възраждане на българската литература, за едно подобрение и изчистване на тона, за едно порастване на
вкуса и за едно истинско художествено превъзмогване“.
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Емилия Дворянова

ИЗАЯ

OPERA MUNDI

– Име?
– Ая.
– Тук пише друго.
– Така ме наричат. В документа е Изая.
– Що за име?
– Нe знам. Някой ми го е дал.
– Адрес?
– В операта, на тавана.
– Тук пише друго.
– Преди живеех в общежитие, далече. Сега живея, където
работя.
– Кой ви пусна да живеете там?
– Не знам. Хората са добри. Има стаичка на тавана с легло,
беше празна.
– Години?
– Не са много. Там пише точно.
– Точно?
– Знам, че дните са преброени, но за мен е трудно да ги броя…
особено откакто живея в операта и съм на разположение… Трябва
да са толкова, колкото пише, само да се пресметне.
– Не сте ли завършили училище?
– Завърших десети клас. Но съм забравила много неща.
– Добре. Сега ни разкажете всичко.
– Всичко?
– Всичко.
– Всичко е много. Повече е от мене. Няма да мога.
Един човек се наведе и изшептя в ухото на този, който пита.
Когато някой шепти на ухо, другите не трябва да чуват. Каза, тя въз272
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приема всичко буквално, думите като думи. Значи чух. Не разбрах,
думите като думи, каза. Навън, зад стъклото има разлистено дърво,
в короната му е кацнала птица, птиците са различни, затова имат
различни имена като хората, тези, които си приличат имат едно име.
Хората никога не си приличат, и с едно име. Точно тази птица не
знам как се нарича, но е птица, думата ми е достатъчна, думите като
думи, как иначе... те уж са в мене, само че са отвън и ги виждам.
Мога да си ги спомням, тогава ги виждам отвътре, защото има и вътрешни думи. Сега искат да си ги спомням, май това искат. Вътрешните думи са по-лесни, те идват сами като река, но много трудно излизат вън, почти невъзможно е, като че тялото ги спира. Кожата е
пропусклива от вън навътре, от вътре навън не е. Най-просто е да
говориш това, което се вижда с очите, думите вън са и тъй вън, само
ги отбелязваш една по една. Аз така говоря, от вътре към вън не се
получава, струва ми се, че този точно това иска от мене. Сега мълчи
дълго и чете нещо, после пак пита.
– Добре. Кажи защо донесе кутията с бръсначите в гримьорната.
Успокоих се, това е лесно.
– Защото тя ми ги поиска. Каза: Ая, иди в мъжката гримьорна,
там в шкафа под прозореца има кутия с бръсначи. Донеси ми ги.
Беше тъмно навсякъде, само в нейната гримьорна светеше, затова
се справих много бавно. Ходих като пипах стената. Пипнешком.
– Разбра ли за какво ѝ трябваха?
– Не разбрах. Знаех.
– За какво?
– Искаше да пререже една нишка.
Човекът носи очила, но ги свали и започна да ги бърше, докато ги бършеше, спря да пита, вместо това се извини, защото беше
заговорил на „ти” вместо на „вие”, аз му казах, че съм свикнала, на
мене всички ми говорят на „ти” заради недъга, и така е по-удобно,
защото „вие” е много, а аз съм една. Този мъж се усмихна, така е
по-добре, очите на хората са мътни, усмивките ги бистрят. Видях
неговите, докато бършеше очилата. Попита защо аз му говоря на
„вие”, той не е ли един, не знам, казах му, не ви познавам, така са
ме научили, аз говоря на всички така. Сигурно не успях добре да му
обясня, трябваше още, но другият се намеси, ето, казах ли ти, каза,
всъщност нищо не беше казал. Аз съм глупава, много пъти са ми
го казвали, трудно изричам и най-ясни неща, особено тези, които
273

Българистика Nuova IV (2019)

са вътре като мисли, но той и сам би могъл да се досети, че когато
не познаваш някого, го виждаш като много, мени се, все е неясен,
прави неочаквани неща, така човекът е объркан. Хората са сложни,
всеки един е сложен, а това означава много и трудно се съединява.
Аз обаче не съм сложна, затова всички ми говорят на „ти”, просто ме
виждат, няма какво да познават, и с този стана така. Видя ме, че съм
една, затова продължи на „ти” – кажи сега за нишката…
– Кажи сега за нишката, каква нишка искаше да пререже…
И това е лесно, но трябва да бъде описано, опитах се.
– На роклята на мадам Бътерфлай, тази рокля се казва кимоно. Тя е много красива, мадам Бътерфлай. Косата ѝ е вдигната високо
с набучени пръчици. Кимоното ѝ блести и е везано, ръкавите много
широки, изпъстрени с цветове, а отзад има голяма джувка. Отпред
също има панделка, по-малка, върху колана, той овързва кимоното и
го захлупва точно под гърдите, после коланът през дупчица пак минава отзад, сложно е, но аз бях шивачка и разбирам от тези неща. На
сцената всичко трябва да е съвършено, така каза Агата, госпожицата,
когато беше Агата, после се превръщаше в какво ли не, и тази нощ
си облече кимоното, сложи си и косата, и пръчиците… тогава видях
как единият ръкав, левият, се нищи, конец се беше измъкнал от шева,
беше провиснал от китката надолу, точно там, и като да оплиташе
пръстите ѝ, съвсем ясно се забелязваше, а всичко трябва да е съвършено. И мадам Бътерфлай ми каза, донеси ми бръсначите от мъжката гримьорна, те са в чекмеджето на шкафа под прозореца, после
върви да спиш. Занесох ѝ ги… както вече казах.
– Цяла кутия бръсначи за една нишка? Нямаше ли ножичка?
– Тези рокли са специални… нишката е брокатена. Човек си мисли, че е от злато, твърда. За ножичка не знам, тя поиска бръсначите.
– И след като ги донесе, отиде да спиш?
– Преди това я попитах цяла нощ ли ще остане в гримьорната, няма ли да се прибере вкъщи като Агата, но не е моя работа и тя
ми го каза, това не е твоя работа, Ая.
– И отиде да спиш?
– Не, попитах я още дали мога аз да срежа много внимателно нишката, тя обаче не ми отговори, извърна главата си, въпреки
че е моя работа, аз се грижа за дрехите без да съм задължена, преди бях шивачка. Тогава си помислих, госпожицата иска да е сама
и отидох да спя.
– Спа ли?
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– Не съвсем. Много сънувах.
– Значи си спала…
– Когато сънувам, не спя.
– Нещо чу ли?
– Не. Тя не пя.
– Не пя?
– Не пя. Мислех, че ще репетира.
– Не се ли учуди?
– Не. Хората правят различни неща.
– Какви например?
– Всякакви. Аз не мисля за тях, не ги разбирам. Мислех само
дали правилно е срязала нишката, дрехите са много тънки, лесно
се нищят.
– Добре, Ая. Сега ни разкажи за сутринта. Само за сутринта,
но всичко. Това не е много, една сутрин.
– Господине, аз веднъж вече разказах. Веднага след сутринта, когато всичко си спомнях и ми беше още в очите отвън. Не на
вас, на един друг господин, той всичко записа.
– Направи го още веднъж и за мене. Пак.
– Уморена съм. Хората като мене бързо се уморяват, няма да
се справя. Не може ли утре?
– Не, Ая, сега.
Когато ме наричат по име, настояват, името е настоятелно…
трябва нещо да се сетя… моля, не мога сега.
– От обед съм тук, господине, и все чаках да ме повикате. В
прозореца насреща блести слънцето, много ви моля, когато слънцето блясва в прозорците, значи залязва и става късно, трябва да
вървя на работа. Заета съм.
– Не, тази вечер не си заета. Представлението се отлага.
– Отлага се?
– Отлага се. Не ти ли казаха?
– Не ми…
…мили Боже, Ти, моля Те, не мога…
…вратата се отвори. Един господин влезе, станаха трима. Приближи се към господина с очилата, наведе се и шепне на ухо. Говори
му съвсем тихо, не чувам. Онзи слуша и трепна. Каза – добре. Стана.
– Добре, Ая, за днес приключихме. Утре в четири, както ти искаше. Задължително е, разчитам на теб. Сега си почини. Ако всичко
си припомниш, ще свършим бързо. После ще отидеш на работа.
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– Добре.
Подпрях ръцете си на стола, изправих се.
– Довиждане – казах.
Говореха си нещо, вече не ме забелязваха.
– Довиждане – повторих.
Очилата погледнаха, светлина се счупи в тях както в прозореца и очите му останаха скрити.
– Довиждане, Ая. И до утре всичко си припомни.
– Всичко?
– Всичко.
Излязох.
Благодаря Ти, мили Боже… Чу всичко…
……..
Вси-чко, вси-всичко.
Господ над мене,
Господ под мене,
И ангели на ята.
Всичко. Те не знаят какво говорят. Думите вървят една след
друга, подреждат се в нишка, тя обаче се пресича, бръсначът срязва
всяка нишка. После се похваща нова нишка. Тропоска. Заден бод.
Преден бод. Шев. Значи мога да кажа всичко само колкото думите
могат. Когато се прекъсне нишката, после много трудно започва отначало. Правиш възел, почистваш плата, може да се наложи отново
да вденеш, ако конецът… те трябва да знаят това.
Сега си вървя по пътя, нося се цялата, но никак не е леко, ще
се прибера в стаичката да починат костите, и после всичко, всичко.
В операта ще е пусто, а там никога не бива да е пусто. Има многобройни места, много жилища… как така голямата хубава къща без
жители… празното и аз в него. Отложено е. Грижите са отложени.
Работа няма. Няма как да съшия днес с утре. Ще се опитам да седна
на стол и да разказвам наум, все едно съм седнала в другия стол, в
който днес седях и утре пак трябва да седна, това е репетиция. Столовете са твърди, облегалките са твърди, уморително е да си припомням. В ума думите идват много по-лесно, нишката не се къса, но
пък се омотава и трудно се изтегля вън през кожата, все пак ще е
някаква репетиция. Агата казваше, че пее в ума си и така репетира.
Значи може така. Когато се пее обаче, никаква нишка не се къса, вие
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се, докато всичко свърши, това се нарича ария и после разбираш,
че не всичко е свършило, оркестърът продължава, друг се включва,
става дует, а дърветата съвсем са се разлистили. По улиците заради
пролетта има много хора, шумът ме тревожи, горките… те не пеят…
може и трима да пеят и четирима заедно, би било хубаво, ако вместо
да говорят, пееха, пеенето е красиво, само че е уморително, всичко
хубаво е уморително, затова са го затворили в операта. Добре че е
близо. Щом мина голямата църква и съм там. Съвсем близо е…
и вече се вижда, централната врата обаче е затворена, встрани само касата работи и връща тези, които не са разбрали, че е отложено. Презаверяват билетите за някой друг ден. На хората сигурно
никак не им харесва, но пък билетът ги уверява, че ще има друг ден,
решено е, сигурно е... Заобикалям. Днес събота ли е? Събота. На задния вход пазачът седи в кабинката си и чете вестник.
– Ая? Днес никой няма тук. Дори чистачките си тръгнаха.
– Съвсем никой?
– Казаха никого да не пускам. От полицията казаха.
– Аз само ще се прибера горе в стаичката. Няма къде другаде
да преспя, нали знаете. Ще ме пуснете ли? И в полицията знаят.
Пусна ме. Те просто бяха забравили, че съм прислонена тук,
затова са му казали не пускайте никого, аз и тъй обаче съм никоя и
той не нарушава забраната. Благодарих му.
– Благодаря ви.
И влязох.
Когато затворих вратата, чух стъпките си, кънтят, защото са
тежки и празното ги разнася. Стълби, коридори, кънти и никакъв
шум, а представлението трябваше да започне сега. Или след съвсем малко минути, усещам го, всяка вечер се случва и вече знам
времето как точно се намества, отваря си процеп и се вдига завесата... Сцената обаче е изоставена пуста, трябва да е така, щом никой
не е останал, а аз не знам дали са я подредили. Кога е отложено?
Поспрях и повдигнах нагоре глава, очите леко встрани, разбира се…
била е почти готова за първото действие, когато господин директорът се е явил и е казал – представление няма да има. Късно са
го решили. Сценичните работници редят, работят, и зад кулисите се
подготвят, суетят се, но той е казал – не, представление няма да
има, прекратете тази суетня, няма кой да пее на мястото на Агата.
Друг някой е възразил – винаги има кой. Има втори състав. Тогава
трети се е намесил – кой би пял точно днес? Видях, така трябва да е,
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после пак тръгнах, стъпалата се изнизват бавно под краката, аз не
мога да бързам, костите са тежки. И когато се изравних с коридора,
който отвежда точно там, на сцената, сцената съвсем се смени в
главата ми, превъртя се – тя така се превърта. Сценичните работници натискат копчета, дърпат ръчки, чува се скърцане и тя се задвижва, сменят се всички места, мебелите се пренареждат, а отгоре, откъм тавана високо встрани, прожекторите сменят цвета на въздуха.
Може да бъде ден, може да бъде нощ, може да бъде вън и ливада
да има, понякога може да бъде море, слънце изгрява… всичко прави
светлината, а мебелите са само декор. Така се случва всяка вечер
след залез, когато има представление, почти всяка вечер има представление, когато няма, има репетиции и аз виждам, но сега, когато
влязох и чух тази без време тишина, в главата ми започнаха да се
превъртат сцени, липсва истинската, празна е, затова. И изведнъж
се сетих какво мога да направя, първо се зачудих, но после си казах
дълг ми е, как така празна и сама… – направих го. Отбих се от пътя в
съседния коридор, завих вляво и оттам краката ме носят към кулисите… направих го. Няма кой да попречи. Почти тъмно е, колкото повече се приближавам до сцената, по-тъмно става, там няма прозорци, особено зад кулисите лети прах и мрак, а над вратите в залата
светят само табелки, на тях пише „изход”, но с чужди букви, аз тях не
ги знам, казаха ми, вход никъде не пишело. Знам обаче пътя, дори
знам къде точно има неща, в които бих могла да се блъсна, защото винаги разхвърлят декорите, някакви части от тях, столове, стъпълца, крака от масичка, шкафчета, вратички, летвички, кубчета, от
тях като дечица сглобяват къщички… играчки… – защо разхвърляте
декорите?, защо не прибирате всичко на място? защо сте толкова
немарливи?, домакинката пита, тя е нервна и се кара на сценичните работници, всеки ден пита, ами ако някой ги оплете? декорите?,
после кой ще разплита? толкова много скупчени представления…
само че когато човек ги знае, както аз знам, ги вижда и в тъмното,
и кривото ми тяло няма да падне, и истина не пада, почти стигам
сцената без да се блъсна, пипнешком. Не го бях решила преди. Това
според Агата се нарича вдъхновение. Агата ми е казвала, когато
човек изведнъж се реши, като че машината го повдига… и още ми
казваше, вдъхновението е в сцената, Ая, там човекът е вдъхновен,
там научаваш неща, които не си знаел, тогава звуците се свързват
в главата сами, тогава нотите плуват и всичко е съвършено, така
казва – аз пък знам къде плува всичко. С мислите също може би
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става така, плуват вън бистри във вдъхновението, или около него,
не мога точно да си представя. Много пъти съм била зад кулисите и
съм чакала докато репетират някой да каже – кой ще ми даде чаша
вода? – и аз веднага, колкото мога по-бързо, давам вода, така излизам на сцената, понякога дори влизам в кръга на осветения въздух, но винаги е било много кратко. Влизам, излизам. И вино съм
носила, и кафе, различни нужди. В това сигурно няма вдъхновение.
Мене сцената не ме забелязва, незабележима съм, но пък мога да
послужа… затова сега го реших – никаква стая на тавана, има време
и толкова рано не мога да спя, толкова рано дори не сънувам, ще
служа на сцената. Пипам и направо там, няма нужда някой нещо да
иска, това никога не го правя, не ми е хрумвало дори, защото сцената е страшна. Много голяма е, безшумна, особено ако си сам и няма
на кого да послужиш… Сега обаче от нищо не ме е страх, няма вече
да се страхувам. От какво?
Господ над мене,
Господ под мене,
И ангели на ята…
…и както се движех бавно и пипнешком, излязох на сцената.
…там чаках светлина, пък то тъмнина. Защо съм чакала светлина? Понякога мислите се объркват и се смесват със спомняното.
Мислех си как трепери въздухът като зората сутрин, и както го мислех, го чаках, той обаче трепти от прожекторите, понякога съвсем
слабо, понякога очите се заслепяват, сега всичко е угасено, разбира
се, пълен мрак, въздухът без светлина е черен. Знам го този мрак,
главата ми за кратко се обърка. Мога да светна само лампичките на
рампата, съвсем потребно е да ги светна и знам къде е ключът, за
другото осветление има шалтер, аз не го достигам, а и не бих посмяла, токът трябва да се пести. После мога да се наведа, да протегна
ръка и да запаля лампичката на суфльора, тя е съвсем слаба и ми се
полага тази светлина, която иде изпод земята… Ая, Ая, в земята има
гореща ядка… някой ми каза това, огнено е, каза… може да е било
шега, може и да е истина. В кабинката вечер стои един човек, който
знае да подсказва, защото всички листове са пред него, той знае
всичко, всичко му е написано, има и екран, обърнат към сцената,
на екрана текат думи, има и екран обърнат към залата, и зрителите
да узнават каквото трябва… много екрани… ако някой нещо обърка,
ако забрави… суфльорът всичко може да поправи, ако се наложи
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може да изрече… думи не като думи, на операта думите са други, необикновени. Кабинката светва, от залата обаче не се вижда, никой
не подозира и който стои там, може дори и на мене да подсказва,
без някой да разбере мога да чувам глас, когато не знам.
Подайте ми репликата, моля…
и гласът изшептява. Всичко е измислено предварително. Сега
обаче екранът е угасен, а отвътре свети празно. Мога да се добера
и до мястото на диригента, и тази пътека я знам, бърсала съм прах
от пултовете, пипнешком бих могла да мина по стълбичките надолу,
ето така, нося себе си безпогрешно, после светвам лампичката на
пулта, тя едва осветява трапа. Тази дума е вярна – трапът е трап. Оркестърът е скрит под земята и звуците му излизат от там, не трябва
да пречи на сцената и са го зарили сякаш го няма, въпреки това без
него нищо не става и той звучи. Измама. Тук всичко е измама, когато свети, я наричат „красота”, и трябва да е съвършено. Долу обаче
светлината е съвсем малко, в трапа са оставени няколко инструмента и сега изникнаха. Два контрабаса. Тубата. Арфата. Ангелите
свирят на туба, ангелите свирят на арфа, зависи от случая. С едното
предупреждават, с другото галят. Виждала съм ги. На контрабаса
свирят само хората. Тези инструменти са много тежки, за да бъдат
носени някъде, затова са оставени. Друго няма, само една партитура на пулта, диригентът я е забравил. Веднъж преди представление
той тършува дълго в шкафа и викаше – партитурата ми, партитурата,
къде ми е партитурата… аз му показах къде е. Аз знам всичко къде
е. Оттогава запомних думата, преди това не бях я чувала, но разбрах
какво търси, досетих се. Мадам Бътерфлай също е партитура, тя е
опера, но Агата се превръща в мадам Бътерфлай толкова често, че
започна да се обърква и да си слага косата и пръчиците когато не
трябва. То е същото както с мислите – вътре са, но понякога се объркваш и започваш да ги виждаш отвън и да им вярваш, да очакваш
светлина, когато е тъмнина… или тъмнина, когато е светлина… а би
било много просто, ако всичко си стоеше по местата. Ето така – мадам Бътерфлай е партитура, буквите са красиво извити, във всички
партитури е така, после следват ноти. Щом е на пулта, значи и господин диригентът е бил тук, попитал е няма ли да репетираме?, някой
му е отвърнал, отложено е. Така господин диригентът не е отгърнал
дори първата страница, отгърнах я аз, но не мога да чета ноти. Лампата обаче е силна, даде ми достатъчна светлина дори стъпалата да
видя, за да се върна обратно на сцената с очите си, не с пипане. Там
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са поставили дръвчето и пейка под него, те са от първия акт, и на
пейката се присяда, защото е истинска, мадам Бътерфлай присяда
там и пее, дръвчето обаче не е истинско, няма пръст, в която да се
захване. Отдалече не личи, листата му са седефени и то трябва да
е цъфнала вишна, такава е ролята му, но само прилича на вишна,
дървото трябва да е японско след като мадам Бътерфлай е японка
и човек си казва – в Япония има точно такива вишни... но може и
да няма. Ако цялата сцена беше готова за първия акт, щеше да има
цветя, градинка, и къщичка с прозрачни стени, зад които фигурите
стават сенки. Вместо това е останала стената на крепостта, от нея
Тоска скача, когато убият любимия ѝ, не са я прибрали… а от другата
страна на крепостта пада върху тюфлек, много мек и с пружини, и
никой не чува, когато краката потъват в него… хората в залата мислят, че е паднала в река, защото оркестърът я изобразява, цигулките правят вълни… това е измама. Но на сцената всичко трябва да е
съвършено, съвършеното на сцената е значи измама, и зад кулата
на крепостта слънцето изгрява. Човекът е убит, но слънцето изгрява… колко чудно и хубаво!, хората ръкопляскат. Кой пя в Тоска?, попита един господин сутринта, аз отвърнах, не пя Агата, другата пя.
Госпожа Марина, на господин директора жената. Значи е станало
точно така, започнали са да редят, не са доредили… господин директорът е дошъл на сцената и е казал прекратете, отлага се… друг пък
е възразил, има втори състав. Госпожа Марина е втори състав… или
първи… може би и тя не знае и затова не може да пее. Правилно съм
видяла. Така на сцената са объркали две представления, сега и двете са тук. Друго нищо – това е сцената. Залата е притихнала, хората
чакат господин диригентът да влезе, той влиза, покланя се, палката
се издига от трапа… нямам часовник, но предполагам, светлините
са угасени и прожекторите изведнъж правят път, а мракът започва
да трепери, после завесата… завесата се вдига, но палката се прибира обратно в трапа, господин диригентът е объркан…
- простете, но кое е представлението?
завесата обаче и сега е вдигната, ето това не разбирам, защо
завесата е вдигната? Винаги я спускат след репетиции, след представление, не я оставят така, завиват сцената за през нощта… като
дете, да не изстине… днешният ден трябва да е бил много объркан,
още щом излязох, е настъпила суматохата и всякаква бъркотия, не
бях тук и нищо не знам, господине, за този ден нищо не знам, и това
е всичко, бях другаде. Понякога всичко е съвсем малко, възможно
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ли е? Ако бях тук, щях да ги подсетя – спуснете завесата – но пък
така е още по-добре – завесата е вдигната, мога да направя стъпка
напред до самия ѝ ръб, където лампички светят като звездички в
долно небе, и да кажа:
– Дами и господа, отложено е. Това е всичко.
Само че няма никой. Въображение е. Значи това е въображение? Да изляза пред цялата зала, пред всички и да кажа:
- дами и господа, отложено е…
Агата ми казваше, Ая, ти нямаш въображение, защото я питах как така скача върху тюфлека, а хората си мислят, че скача в
река?… Това е изкуство, така ми каза – то е изкуствено. И ето сега
– имам въображение, трябва да е от вдъхновението, то е изкуствено. В тъмната зала хората съвсем са притихнали, виждам сенките
им. Когато прожектори блестят в очите, всички хора се превръщат
в сенки, това е тайната на певците, те пеят на сенки, иначе как биха
могли? кой би си го позволил?, да изпълва ушите на хората със
собствения си глас, а след ушите – душите… когато обаче е съвсем
тъмно, хората пак са сенки, това аз бих го казала, вече не мога да
ѝ го кажа… светлината заслепява, мракът е сляп, на сенките и аз
мога да съобщя –
– дами и господа, отложено е.
После ще ги отпратя с ръка, както прави Агата, когато се покланя, въпреки че тя твърди, че така не ги отпраща, а благодари на
сенките… ето точно така. Само че не мога да повярвам, залата е
празна, съвсем пуста, на хората им презавериха билетите, въображението е лъжливо, измама е… не, нямам въображение. Опитвам
се, но нямам.
Има само крепост и пейка, и седефеното дърво. Това е добре,
защото мога да седна и да прекарам тук до десет часа, до единадесет часа, когато се уморя да седя, за мене и седенето е уморително,
ще ставам да се разхождам по крепостта, напред-назад, напред-назад като нощните стражи, всяка крепост си има стражи, а когато
представлението свърши, тогава си лягам. Никога по-рано, операта
е обширно изкуство, а аз стоя до края и още след това, имам работа.
И докато дойде часът, ще репетирам, само в ума си, разбира се, защото, ако кажа нещо навън, звукът ще се разпростре, тук въздухът
е особен, гъст и прозрачен едновременно, специално измислен и
всичко, щом прозвучи, се простира… Кой чува? Никой не чува.
– чувате ли ме?
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Тихо.
Подиумът скръцна, но аз ще застина.
Тихо.
И музика няма.
Господ над мене,
Господ под мене,
И ангели на ята…
Всичко.
…Изая съм, но ме наричат Ая. Когато ме види, господин директорът казва: ето, първата и последната иде. „А” е първата буква
на азбуката. „Я” е последната. Той казва още, че се шегува, но аз не
виждам шега, просто разказва името ми. Но може и да е истина,
шегата е нещо, което не е това, което е, Ая не е Изая. Изая ми е името
и аз не знам кой ми го е дал. Разбирам когато хората се шегуват по
това, че се смеят, но те често грешат и се смеят на истини. Името ми
е истинско, Изая, Ая му е допълнение. Едното наречено, другото дадено в допълнение. Когато говоря, те също често се смеят, нещо не
е както трябва, защото аз не умея да се шегувам и въобще говоря
само неща, които са истински. Освен ако не разбирам собствените
шеги, но надали, човек различава уменията си, иначе никакво умение не е. И аз имам умение, само че не мога да го споделя с другите:
понякога стоя и гледам въздуха. Това е. Никой не ми е потвърдил, че
може същото. Не ми е нужен простор, безразлично е дали съм вън
или вътре, мога навсякъде да го видя, въздухът е навсякъде. Само
свеждам клепачите си леко надолу, главата повдигам нагоре, очите
се изместват с миг встрани и застиват, казвам наум Господ над
мене Господ под мене и ангели на ята… и виждам въздуха, той съвсем леко свети, но на различни места е различен, тук е едновременно гъст и прозрачен. В него понякога виждам и други неща, понякога само въздуха. Може и да не е въздух, а нещо подобно на него,
нещо тънко, прозрачно-пересто... Нямам никаква представа как да
го опиша нито как да го нарека, ако не е въздух, но вероятно е, така
го наричам. Какво друго? Пелената, в която диша светът… би могло
да е това, но никой не говори за нея. Дар ми е. Всяко умение е дар,
като пеенето. Мога винаги да го правя, дори и тишина не ми трябва,
и сама да съм не ми трябва, нищо не ми трябва. Застивам за миг,
повдигам главата си, нагласям очите и виждам, това ме изпълва с
благо чувство, което дълго стои между мене и въздуха, съединява
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ни, стига аз да мога да стоя. Това с главата и със стоенето е много
важно, защото не ми е лесно да продължи дълго, аз съм гърбава и
знам, че всичко важно е трудно. Поне за мене е така, за други тези
неща са лесни. Важно е да ходиш изправен, но аз имам два центъра
на тежестта и не е лесно да балансирам. Дори най-простото важно
се оказва трудно. Но пък човек свиква с всичко, стига да се помирява с даденото му, може и да го заобича, и да извлича дори особени
ползи от него. А и това да ходиш със сигурност не е най-най-важното, растенията например не ходят, но никнат. Гърбавите сме само
естествено приведени надолу, така сме образувани, което не е кой
знае какво, очите ни гледат към земята, а изправената и изопната
нагоре глава създава трудност и болки в прешлените. Поглеждаш
нагоре, и бързаш да свалиш погледа пак в ниското, в пръстта или
пода, зависи къде се намираш. Ако главата остане дълго отправена
нагоре, другият център тегли назад и в случай че тялото се остави на
него, като нищо може да се катурне върху гърбицата, а това е болезнено. Гърбицата боли при най-различни и съвсем прости положения. Затова волята непрестанно участва, тя никога не може да се
изключи, с нея се преодолява приведеността в някои моменти, както и залитането назад в други, и умората с нея се преодолява, особено при дълго стоене в изправено положение и без движение. Движението олекотява тялото дори и да уморява, но стоенето, о, стоенето си е направо вкопаване. Тези, които никнат, го могат, те са вкопани, но раснат нагоре. Гърбавите обаче приличаме на животните, не
на растенията, земята ни привлича. Усещам го всяка сутрин, когато
трябва да се изправя, хората обикновено спят по гръб, но аз не мога
да спя по гърбица, и се измъквам от леглото първо с ръцете надолу,
опирам ги в пода, изтеглям се, така правя няколко животински крачки на четири крака, докато събера волята си и изведнъж се издигам,
защото съм човек, а другото ми е дадено в допълнение. С всички
гърбави е така, споделяла съм с други като мене, но и различия има,
зависи от гърбицата. Моята е голяма, по рождение, прилича на раница, скрита под дрехите. Отдалеч със сигурност ме мислят за ученичка, понесла тежката си чанта под якето. Веднъж, през нощта, когато се прибирах към къщи по много тъмната улица (в квартала,
където живеех преди да заема стаичката на тавана в операта, улиците са много тъмни), една жена подвикна зад мене, ей, дете, къде в
този час и в тази тъмница, къде ти е майката?, сигурно се разтревожи, горката, времето отиваше към полунощ, и за да я успокоя, спрях,
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обърнах се и ѝ казах нямам майка, тя умря, и жената се уплаши. Изведнъж разбра, въпреки мрака, че не съм дете, а аз разбрах, че хората може да ме сбъркат с дете, гърбавите сме доста ниски. Тя май ме
различи по гласа, свърна бързо встрани и избяга… или просто си
продължи пътя, като разбра, че грижата ѝ е била напразна. Но това
вероятно на всички гърбави се случва, ако бродят нощем по улиците, припознават ги, вземат ги за изгубени деца, но аз не бродех нарочно, за да тревожа минувачите. Освен гърбава, съм и гардеробиерка. Представленията свършват понякога много късно, операта е
обширно изкуство, с дълги антракти, за да си починат струните в
гърлата на певците, защото те са от плът, не метални като на другите
инструменти, а и когато свърши, не мога веднага да си тръгна, все
има нещо за оправяне. Това не е оплакване, напротив, аз съм щастлива. Съвсем истински щастлива, най-щастлива, гърбицата е моето
щастие, защото иначе никога нямаше да имам тази работа, никога
нямаше да нося тялото си сред тези хора, които пеят, същински ангели, и Агата нямаше да срещна, и от живота какво ли щях да знам,
а сега понякога пея насън. Тук всичко научих, и партитура, и акт, и
антракт, и ноти, и палка, и изкуство, и всички инструменти, които
издават звук, и сурдинка, и глисандо… глисандо… сега не си спомням какво точно е това, но е глисандо… красива дума, като че се
плъзга и пълзи… и за сурдинка не съм сигурна, чувала съм, но може
и да не съм питала. И стая на тавана нямаше да имам, нея ми я дадоха по-късно, в началото всяка нощ се връщах обратно, а това обратно беше много далеч. И пак заради гърбицата ми дадоха стаята,
първо Агата се сети и каза за Ая е много трудно всяка вечер късно
да се прибира, вижте колко работа върши тук, цял ден седи, без нея
вече не можем, толкова свикнахме, и господин директорът се съгласи, той се съгласяваше с всичко, което каже Агата… и всички се съгласиха, настаниха ме в стаичката с легло, и стол, и гардероб, и капандура… а преди това заради гърбицата ми дадоха и работата, хората са добри. Като инвалид се оказах с предимство и те ми я сложиха в ръцете, с печат върху лист хартия, договор, върху който бяха
изписани трите ми имена, подпечатани… беше чудо, мислех си дали
не сънувам, насън стават толкова чудесни неща! И заплата ми дадоха, малка, но какво ми е нужно на мен? Връчиха ми и лист с най-ясни
указания какво точно трябва да върша, от колко до колко часа, въпреки че това беше излишно, защото аз съм готова на всичко, само
да съм способна да го извърша поради гърбицата и винаги съм на
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разположение на времето. Явих се без надежда, след като прочетох
обявата, как да се надявам за себе си?, но си казах, ето, така ще вляза в операта, ще я видя, чувала съм за нея, а никога не съм я виждала, единствено затова се реших. Имаше и други кандидатки, прави,
високи, синеоки, едната с руса коса, млади жени, студентки или почти, а те на мене я дадоха. Господин директорът взе листовете от жената, която трябваше да ни пита нещо, и каза: има програма, така
всичко свърши, стана ми мъчно за момичетата, те се разотидоха без
нищо, а господин директорът ме извика в кабинета си. Попита ме
как се казваш – аз казах: Ая – не може да бъде!, първата и последната!, каза той и се смя, после все го повтаряше, щом ме види – първата-и-последната иде… – и се смее, а аз се оправдах точно както
днес се оправдах, не Ая, Изая съм, но така ме наричат всички. Той се
учуди: що за име е това? Аз обаче не зная, и на него така казах – не
зная, някой ми го е нарекъл. Винаги спирам тук и не продължавам,
не казвам всичко, защото никой не иска от мене всичко, онези как
ли си представят всичко?… трябва да кажа, сигурно съм задължена
да кажа: когато съм се родила, майка ми умряла заради гърбицата,
моята, не съм можела да изляза както трябва с всичко това на гърба и някой трябвало да умре – умряла тя. Баща никакъв не съм имала. Затова не знам кой ми е дал името. Ето това всичко обяснява, но
ми е неудобно да го казвам, господин директорът не ме попита тогава, той не искаше всичко да знае. Попита ме още само за възрастта,
въпреки че си бях дала документа, казах му, че отивам към тридесет, но сам да провери, а оттогава мина доста време, няколко зими,
няколко лета, но при мене годините не личат, защото съм грозна и
промените нямат значение, и животът ми е все същият откакто съм
в операта, само че довчера, сега предчувствам, че ще се промени.
Затова ми е лесно да си припомням всичко – от А до Я, като че си
припомням името от край до край, първо е то, щом всеки разговор
започва оттам – как ти е името? – и аз казвам Ая, след като се учудят, се поправям – Изая – те пак се учудват. Само Агата не се учуди,
дори очите ѝ грейнаха, май ѝ хареса, че някой може да се казва първата и последната, или да изхожда от първата и последната буква.
Другите всички, винаги питат, затова сега разяснявам въпроса, въпреки че продължават да ме наричат Ая и другото го забравят. Само
свещеникът ме нарича Изая, единствено той, защото ме кръсти, но
това е нещо различно от наричането на име, което трябва да те отличи, защото си се родил. Кръщаването само го потвърждава, за да го
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впишат и другаде. Той дори ми разказа за пророк, чието име, каза,
съм носела, въпреки че се различавам от него с една буква и с това,
че той е мъж, а аз не съм. Който ми е дал името, сигурно не е знаел,
че е на мъж, защото, когато човек го произнася, звуците са съвсем
женски. Ако искате, чуйте – Из-а-я – пее се. Така предположи той, аз
не знаех и не бях мислила. Поисках му книгата с пророка и той ми
подари цяла Библия, това е най-голямата книга в света, въпреки
това намерих каквото ми трябваше и прочетох, но много не разбрах.
Толкова за името, повече нищо не мога да кажа. Това е всичко в
началото. Ако аз бях умряла, това щеше да бъде съвсем всичко от
началото до края, „всичко” може да е и съвсем малко, като го помислих, вече съм сигурна, но тогава навярно и име нямаше да ми дадат. Не е станало обаче така и дори работа получих, а господин директорът повече не попита, каза ми, че съм в неравностойно положение и ще ме щадят, разказа ми за програмата за хора като мене.
Предположих, че иска да каже недъгави като мене, но този път аз не
попитах, хората измислят много думи за едно и също нещо, то не се
променя от тях, и не се опитвам всички да помня, не разбрах за какво става дума, нито защо положението ми е неравностойно, по-късно опитах с моя си ум да го помисля, но пак не се ориентирах, хората
и тъй с нищо не са равни, и никой не е равен на мен. Важното беше,
че господин директорът ми връчи живота в ръцете, подпечатан, написа ми името върху него, при това и трите имена, които и аз често
забравям – Изая Ликова Ликова, Лика е била майка ми, която сега е
ангел, защото е напуснала живота заради мен – а животът е нещо
много красиво, като къс дялано дърво, на което тялото се подпира,
за да стои изправено, трудно се пуска. Дървото е топло, така е направено, и затова хората са щастливи, дори и да не го знаят. Те често не го знаят, това много ме учудва. Но пък човек може да им го
покаже, особено човек като мене. Откакто започнах тук да работя,
се движа сред хората и го показвам, вървя и си мисля, ето, сега този
човек ме вижда с гърбицата и си казва какво ли нещастие е… а той
няма гърбица и изведнъж се чувства щастлив… дали става така?,
няма начин да не си го казват в ума. Разбират радостта чрез гърбицата ми, защото иначе не умеят. Това е единственото, което ме прави тъжна понякога, неумението, а иначе животът е нещо съвсем истинско. И все по-често трябва да се извинявам за това неумение, но
пък поради него разбрах за какво съм нужна. Виждам го в очите
дори и на тези, които идват вечер да гледат и да слушат, облечени в
287

Българистика Nuova IV (2019)

едни красиви рокли, костюми, колиета, прически, като че те самите
ще пеят, те също ме виждат, въпреки че главата ми се подава само
малко над плота на гардероба и в сравнение с другите момичета
съм наполовина. Хората събличат палтата си, понякога подават две,
три едновременно за едно номерче, защото никой не ходи да гледа
сам, аз протягам ръце да ги взема… в този момент забелязват. Разбират, че три палта са ми много, особено ако са тежки, зимни, няма
как да ги отнеса едновременно, и в очите им се появява съжаление.
То е несправедливо, но те не знаят колко е несправедливо, след
като аз съм щастлива, но когато хората съжаляват някого, без да
искат виждат собствената си радост, всъщност го съжаляват заради радостта и така тя прониква в тях. Показвам на хората тяхната
радост. Мисля, че това ми е мисията, за това така съм направена, и
когато я изпълнявам, като че самата аз участвам в представление,
и радостта изпълва и цялата мен, чак до върха на гърбицата ми.
Добро представление за добро. Отнасям палтата както мога, едно
по едно, повдигам се на пръсти пред закачалката, тогава те виждат
съвсем ясно гърбицата, за миг забравят красивите си рокли, костюмите, колиетата, а аз се връщам пред плота с номерчето. Гледам ги
в очите, подавам гравираната пластинка. Те я поемат, но очите им
се отклоняват от моите – точно в този миг си мислят, че са щастливи не заради роклите, костюмите, колиетата, а заради телата си и
ако още само един миг биха останали в тази мисъл, всеки един би
си казал в ума – благодаря, Господи, че Си ме образувал така съвършено – сигурна съм, че биха го казали, но никой не го казва, този миг
винаги не достига; или гонгът започва да призовава, или лампите
гаснат и те бързат, или срещат нечий поглед, на който веднага трябва да отвърнат, затова аз го казвам в ума си заради тях, благодаря
Ти, Господи, че Си ги образувал така съвършено в утробата, всички
така си ни образувал там. Много е полезно човек да знае, че е щастлив, важно е за душата, въпреки че аз съм по-щастлива от тях, след
като го знам непрестанно, а те само от време на време, когато някой
им го покаже. Затова още прибавям в ума си: и повече Ти благодаря,
че си ме образувал и мене с тази гърбица, чрез която ми даваш толкова много благини. Вярно, че заради нея майка ми е умряла, тя обаче е ангел, никакво съмнение не може да има, така ми каза отецът,
когато веднъж плаках за това. Увери ме, че ако има ангели, те са
умрелите майки и умрелите деца, значи за тях краят е винаги щастлив, за другите не е сигурно, зависи от много неща и винаги има
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опасност, знае ли човек как ще живее, как ще умре, а може и да не
го опеят и тогава… нещастието става, не ги опяват. Преди да отида
при отец Серафим мислех, че аз съм виновна, вече не мисля така, аз
съм превърнала майка си в ангел. Винаги можеш да направиш нещо,
за да превърнеш някого в ангел. Гърбицата значи също е съвършена по някакъв свой начин, и ще дойде ден, когато със сигурност ще
разбера точно по какъв. И никак не пречи на работата ми, по-лека
работа не може да има, като направена е за мене и ме е чакала. Тя
започва в шест и половина всяка вечер и продължава около половин час в началото, тогава хората прииждат на вълни, после вълните постепенно утихват, вливат се в залата, лампите все по-начесто
светват и гаснат, гонгът ритмично звъни, значи работата почти
свършва, почти, защото винаги има по някой закъснял, който тича и
хвърля палтото си и не разбира лично той колко е щастлив, но като
минат петнайсет минути от първия звук, съвсем е свършила, до последното помахване на господин диригента с палката долу в трапа
на оркестъра, след което всичко пак се повтаря, но в обратен ред. Те
ми дават гравираната пластинка, аз им връщам палтата… и това е
всичко, всяка вечер. Това ми е работата. Аз не искам почивни вечери, в тях няма какво да правя. Почивам само в неделя, на сутрешните представления за дечицата, тогава никога не съм на смяна и излизам от операта. В началото не беше така, в началото най-голямото
ми щастие бяха дечицата, докато още ме търпяха, защото на тях
няма какво да показвам, те са радостни точно както съм радостна
аз, но едно детенце се уплаши от мене, после още едно. После пък
друго едно ме нарече „гърбушка”, а учителката така му се скара…
казах ѝ – защо така – тя дори не разбра, помисли, че съм много наскърбена заради детенцето и още повече му се скара – защо му се
карате?, най-сетне успях да кажа, аз съм гърбава, истина е… само че
тя като да не ме чу и нещо ми обяснява, обяснява, и насили детето
да ми се извини. Сякаш аз трябва да му прощавам, пък на него очите му се просълзиха… не разбирам, исках аз да се извиня, да кажа
прости ми, малко дете, вместо това то изпя с разплакано гласче –
извинете – точно така, „вие” ми каза, защото не ме позна и няма как
да знае какво щастие ми е гърбицата, тогава наистина се наскърбих,
защото гърбицата ми причини не радост, а сълзи. Нали аз го бях уплашила. След тази случка господин директорът реши в този ден да
почивам, задължително, нареди ми, и тъй можело да го накажат,
ако разберат, че съвсем без почивка работя. Така ме отделиха от
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дечицата. Но пък на човек, щом нещо му отнемат, друго веднага му
се дава, това съм го установила. Животът не може да не е пълен, той
си е такъв, нещо като изтече, веднага друго се влива и така в неделя,
след като нямах представления, можех да ходя в църквата. Щеше
много да ми липсва, и отецът Серафим щеше да ми липсва, но ето,
детенцето се уплаши и аз отидох веднага, а отецът ме попита – къде
беше, Изая?, разтревожил се, защото винаги съм там в неделя, а когато ме уволниха от шивашкия цех, и в други дни, и аз веднага му
обясних, намерих си работа, три недели работих, но вече няма да
работя в неделя, само в неделя няма да работя… и се наведох и му
целунах ръката, тя мирише на тамян. Миризмата в църквата е съвсем различна от миризмата на сцената, а въздухът свети различно,
може би заради златото на иконите и заради очите им, не знам, виждам го съвсем лесно и без умора, там всичко се носи, а тялото ми
става по-леко и веднъж го казах на отеца. Веднъж му казах…
… тогава обаче лампата в кабинката на суфльора примигна.
…СПРИ ИЗАЯ…
…каза ми. Значи ми подсказа. Спри, подсказа, съвсем ясно
чух, и не само подсказа, изписа се върху екранчето
…СПРИ ИЗАЯ…
…аз нямам въображение, трябва да е истина, значи понякога истината е подобна на неистина, тук съм сама, никой не стои в
кабинката, другаде е. Вътрешното се смесва с външното, така отец
Серафим обясни, когато му разказах за въздуха, пелената, в която
светът диша, а аз я виждам... той съвсем ясно го обясни, понякога
въздухът се размества и възникват неща, нови сцени, които не зависят от мене, не знам дали разбрах точно, отец Серафим ме успокои,
не бой се, каза, всичко е така както си е, променя се само декорът…
и сега трябва да е така, затова чух спри Изая, после грохот някакъв…
сценичните работници товарят на подемните машини, това винаги
причинява грохот,
- може ли да послужи църквата от „Тоска”?,
тази пейка значи не стига, трябва да се появи църквата, защото я споменах. Помислих я и веднага трябва да стане… режисьорът
го е измислил. Тя е някъде наблизо, лека, от стиропор, добре е боядисана, натоварили са я, чувам ги и сега ще я донесат, защото я
споменах… само че това никак не ми харесва, няма ли сценограф?
режисьорът не разбира, нищо не трябваше да споменавам…
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– моята църква е различна, няма ли нещо по-подходящо?
– Борис Годунов? Хованщина?...
– кой ме пита? Тревожно е да не виждаш кой пита. Тях ги дават много рядко, декорите са затулени някъде… а и защо е нужно?
Питаха ли ме какво правя в неделя?
– не, Изая, не те питаха.
– отче, трябва да си ти. Само ти ме наричаш така…
– сигурно така те нарича и този, който ти е дал името…
– отче Серафиме, тъй като не знам кой, ти ми даде името, когато ме кръсти, не може ли да си мисля така?
– така да е. Въпреки че тогава по-скоро го взех.
– добре, и сега какво?
– Изая, ти вече трябва да знаеш всичко за операта. Знаеш ли?
– знам.
– няма опера само от речитативи, при това изпълнявани от
един, става скучно, операта е обширно изкуство. Хората си говорят.
– когато пее един, името е Ария. Когато си говорят, се нарича
Речитатив.
– да, хората са речовити. А после трябва да има дует.
– дует?
– ти мислиш ли, че някога си говориш сама?
– не знам, само мислите изглеждат сами.
– изглеждат.
– ако заговоря, въздухът разнася думите ми навсякъде, тук
въздухът е много гъст, когато го гледам, е като мараня и всичко
затлачва, гласът обаче е лек и се разнася.
– защото на тази сцена се пее, акустиката е добра, а и както
сама каза, тук всичко е измама.
– аз не мога да пея… гъгнива съм.
– случва се и гъгнивите да говорят ясно. Всичко се случва.
Нали сънуваш, че пееш?
– сънувам.
– можеш да продължиш да сънуваш, аз просто припомням,
да не забравиш дуета.
– отец Серафим, когато дойдох при вас…
– остави сега отец Серафим…
– той е най-добрият човек, без него…
– хубаво е, че го каза, приемам свидетелството.
– когато отидох при него, той разбра, че съм изгубена.
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– Знам, намери ти общежитие, даде ти и пари… защото, когато
те видя, си помисли – Боже, какво същество, толкова гърбава, има
някакво недоразумение, това е жена… гърбав мъж става, има матрица, обаче жена…
– Какво е матрица?
– Идва от „майка”. Има гърбави мъже, един Квазимодо, много е известен…
– Аз познавам Риголето. Той е гърбав, тази опера не я обичам. Той „матрица” ли е?
– Донякъде, произлиза от нея.
– Дете на матрицата. Но моята майка е ангел, нали?
– Да, истина е. Свещеникът каза истината, гарантирам. Не се
случва често, но този път не сгреши.
– Благодаря ти. Значи моята матрица…
– Ти никак не приличаш на ангел.
– Не приличам. Аз съм много грозна. Веднъж отец Серафим
ме попита дали познавам мъжете. Искаше да каже онова. Аз му казах – няма как.
– Да, така беше, а после си помисли, ако не беше толкова
грозна, тази можеше да е светица.
– Един мъж поиска, съблече се пред мене, но това, което видях не ми хареса и го помолих да се облече. Той беше сляп и се облече. Слепите са добри хора.
– Знам, разказа му го. Хайде, не се мисли за светица.
– Светица?
– Понякога се шегувам.
– Не се смееш. Познавам шегите по смеха.
– И аз. Сега се събуди. Опряла си гърбицата върху дървото, не
забравяй двата центъра на тежестта. Трудно ще се изправиш.
– Не спя. Ти къде си? Не те виждам.
– Няма как.
– Никога?
– Хайде, кажи. Господ над мене Господ под мене и ангели на ята…
и си припомни, че във всяка опера има дует. И не те питат какво правиш в неделя. Интересува ги операта. Просто следвай схемата. Всъщност и мене ме интересува и никакъв декор няма да сменяме. А неделята все някога ще дойде, тя впрочем е утре, за всичко си има време.
– Казаха „всичко”. Те искат нещо да обясня. Затова започнах
от името, всички разговори започват от името.
292

Е. Дворянова, ИЗАЯ. Opera mundi

– Вече нищо не може да се обясни, защото е обяснено, Изая.
Както ти казах, следвай схемата. Ария, речитатив, после дует… и
така нататък…
– С кого ще пея дует без да мога да пея?
– Ще се намери, нали всичко е предвидено, има либрето.
– И без да обяснявам името си?
– Те не се интересуват от тебе, Изая, поне засега. А и понякога
хората пеят дуета всеки за себе си, само музиката ги слива, а иначе
говорят каквото решат, с гръб един към друг… ти само нишката не
изпускай, ако не те бях спрял...
– Отец Серафим винаги иска да говоря за себе си и казва, че
говоря за другите, а не трябва. Само хубави неща говоря за тях, а гърбицата ми пречи да говоря за мене, защото не знам какво има в нея…
– Така е на изповед, но ти не слушай много отец Серафим.
Пък ако искаш, слушай го, все едно. А сега прогледни и не изпускай
нишката. Господ над мене…
– Господ под мене и ангели на ята. Единият ангел е майка ми.
– Сигурно. И не се безпокой. Ще излея вода върху жадуващото и потоци върху изсъхналото.
– Това съм го чела, но не го разбирам. Не съм умна. Ако искаш, излей върху това дърво, върху което съм облегнала гърбицата
си, то няма пръст и не може да прихване, дори не е изсъхнало, изкуствено е. Но пък ако го направиш, ще се раззелени, а седефчетата
ще са му цвят.
– Да не е смоковница?
– Вишна трябва да е, японска. Смоковницата ме плаши, не я
споменавай.
– Когато се разлисти, ще разбереш какво е. Хайде, време е…
може да ти изпратя някой, да ти помогне с дуета, ти само не пропускай НИШКАТА, цели две опери са ти предоставени, пейка дърво и
крепост… и кулисите отзад са пълни с декори, какво повече? не се
отклонявай... хайде, пей, има кой да пее с тебе…
ДУЕТ
Изая понякога заспива съвсем неочаквано,
Изая заспа неочаквано.
То е поради гърбицата, тя създава умора, която се изсипва изведнъж върху останалите части на тялото и те се изключват. За да се
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изключат, първо се изключва главата. Изая спи, но съвсем кратко, ако
някой би я гледал, трудно би забелязал преобръщането на очите и промяната на погледа, най-малко тя, най-малко някой от залата, ако би
имало такъв, изключването затова е изключване, за да го няма човека.
После изведнъж се явява и дори не разбира, че е спал. Сега обаче гърбицата на Ая-Изая е залепнала за дървото и явяването е драматично,
Боже. Пях, после говорих, все едно бяхме двама. Пях ли? Само
насън мога да пея, но на сцената не се спи, значи съм сглупиила, изложих се и обърках нещо съвършено… днес отмина ден, в който ме
сложиха да стоя дълго на стол, волята не е стигнала за двойната тежест, думите са уморителни, като че пее човек, само че песента остава вътре и тежи, а аз неразумно продължих да седя на пейка и ето,
гърбицата е залепнала за смола…
Не гърбицата е залепнала, роклята е залепнала, тя неточно се
изразява, не ѝ остава нищо друго, освен да я скъса точно на гърба,
там, където е специално ушита от нея, така че да следва извивката
на гърбицата, една голяма задна баста, за да бъде гърбицата обгърната и да заприлича на чанта с непосилен багаж… Ая има само две
рокли, сега ще има една, поне докато я зашие и намери подходящо
парче за кръпка.
Волята. Това следва, Изая.
Хвана ръцете си здраво за пейката и се изтегли напред. Хръц и
част от плата се отдели, точно на върха на гърбицата зейна дупка като
че клепач се повдигна и око се отвори, жива плът, непокрита от нищо.
Не исках това, нали просто си приказвахме… глупава съм,
смолата е лепкава, трябваше ли непременно да има смола?, прилича на сън, а може и да е сън и сънят се случва… помня и нишката. На
екрана видях
НИШКАТА,
значи добре. Ще зашия роклята, имам конец, черен плат трябва, памук. Утре. Когато над крепостта зазори, когато сменят нощните стражи…
какви стражи?
На крепостта, между бойниците… къде са стражите? винаги някой пази... Тази вечер декорът е пуст, защото е сбъркан и не трябва да
бъде тук, няма ред… защо са го оставили? Знам, помня, отложено е,
НИШКАТА, Изая...
добре… нишката е конец… с нишката мога да зашия роклята…
нишката може да бъде прерязана…
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Изая тръгна бавно към крепостта, след застояването на едно
място тялото ѝ съвсем се е привело, насъщно е да го раздвижи, черната рокля виси, но се слива с тъмното и в очертанията прилича на
крив призрак, изкопал дупка в мрака, а оголената гърбица помръдва,
като че опитва да се изправи и така още повече щръква нагоре, огромен цирей, готов да се спука и от него да излезе… но дали ще излезе?
Когато човек има два центъра, движението винаги е под въпрос, а
само то е спасително за схванатите стави и изкривените прешлени…
Внимавай, Изая, стълбичките, които изкачваш, са пластмасови, върху тях е залепено фолио, дървото е имитация, изкуствена
материя, хлъзгава, и парапет няма. Когато се изкачиш върху крепостта, където се разхождат нощните стражи (ти не ги виждаш, но
те са си винаги там, а може и да ги виждаш, но не признаваш), още
повече внимавай, от високото лесно се пада. Долу, откъм невидимата страна на кулисите наистина има тюфлек с пружини за Тоска,
но не разчитай на това, тялото на Агата е гъвкаво, то е слабо, източено и тренирано,
беше,
тя знае как точно да падне,
знаеше,
за да я издигнат пружините съвсем леко нагоре, и после безопасно да се приземи,
о, колко е гъвкава Агата, ръцете ѝ се разперват, тялото полита, диплите на роклята я следват…
и пляс, реката на въображението я поема. Тя винаги ще остане такава, с разперени ръце и дипли, които я следват, ще пада вечно
в реката, щом се появи върху крепостта, напълно безсмислено, защото долу има тюфлек, а иначе… ти знаеш какво иначе, но не желаеш да го помислиш, бели кости, излъскани до бял сняг... но това е в
друга книга, ти до нея не стигна…
и госпожа Марина е гъвкава, нищо че тялото ѝ е по-голямо и
не ръцете, а гърдите я повличат надолу, госпожа Марина има гърбица, но тя е отпред, нейната е различна от моята,
много различна, Изая, и тя пълна с разни неща, но гърдите не
са втори център на тежестта, те са изчислени природно и са двусмислени, затова понякога прекомерно набъбват, твоята гърбица никак
не е двусмислена, освен ако някой не я сбърка с раница. Колкото и
да са големи, тези гърди някога впечатлиха господин директора, но
после и той предпочете малките на Агата, а твоята гърбица…
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това аз никак не го разбирам, господин директорът влиза
късно вечер в гримьорната на Агата, после господин директорът си
тръгва, прибира се при неговата си госпожа с големи гърди, Агата не
се прибира. Само аз виждах,
сега спри, не говори нещата, които не разбираш, нали си спасена от тях, а и винаги само изглежда, че само ти виждаш, все и
някой друг е видял, същото е както и с мислите, а сега спри, защото
вече си горе и ако направиш погрешна стъпка, ще стане зле, гърбавите често падат от високо, тежестта на раницата ги повлича, какво
има в раницата ти, Изая? Питала ли си се за това? Спри и внимателно се огледай… долу шуми реката…
не се шегувай с мене, чувам те, нищо че си говорим странично, всеки в своята си страна, това и без смях го разбирам, долу има
тюфлек, другото е нещо красиво, което обаче не е, сега няма цигулки, за да направят река, има само една арфа и туба. Бях долу, видях,
контрабасът също не става…
значи разбираш
Агата нямаше раница, нито отпред, нито отзад, защото гърдите ѝ бяха малки, с тях човек би могъл да лети и нищо не ѝ тежеше, тя
беше съвършено образувана, тя беше много добра. Всички хора са
много добри, но на някои това им личи, на други не, на нея ѝ личеше,
беше като майка ми Лика,
не, не беше като майка ти Лика, хората никога не са същи…
беше добра и говореше с мене, не може ли и тя да е ангел?,
не може, Изая,
само в операта има такива думи, думи, които не са думи поради песента им и тя каза, Ая, мила, нарече ме „мила”, а видът ми никак
не е мил, добре че си ти, за да има с кого да говоря, иначе ще се задуша, а аз я попитах защо, госпожице Агата, защо говорите така, как се
души човек, когато е толкова хубав, а тя каза, човек се души от любов,
Ая, и аз разбрах, защото в операта така се обичат – това е щастливо
нещастие, те го наричат любов, забелязала съм я. Значи като моята
гърбица, дар, но не го казах, тя не разбра... та не може ли да е ангел?
не може, Изая,
само че аз сега ще те убедя, знам, че говориш тъй, защото
Агата обърка нишката, но не тя е виновна, аз съм шивачката, не тя,
и трябваше да я предупредя – как така се прерязва нишка, която е
златна и е потребно да се опъне, за да влезе бръсначът в нея?, коя
ръка да направи това, когато нишката виси от едната ръка, а другата
296

Е. Дворянова, ИЗАЯ. Opera mundi

държи бръснача? не може човек сам, не бива човек сам, друг трябва
да свърши това, за да не се развали цялото съвършенство… Но аз я
оставих, въпреки че говореше с мен и ѝ бях мила с целия си товар на
гъба ми, който разваля всички гледки,
не разваля нищо, Изая, само ги подчертава, ти го каза, показва им радостта, Агата обаче не разбра
да, но тук е много красиво, какво да се подчертава, какво да
се разбира, жилищата са много, врати всяка вечер се хлопват, захлопват, аз всичко виждам. Тук всяка вечер някой в някого се превръща и го обича, после забравя, че е излязъл от сцената и сцената
продължава навсякъде, тук хората са всякакви, днес едно, после
друго… как да не се объркат?, дори не знам как се побират в телата
си, като всеки има само едно, всеки само в едно, и така трябва да е…
но те пеят и не знаят колко щастливи са, затова един ден всеки ще
се обеси или всеки ще си пререже вените,
защо, Изая? Това е ужасно
защо не знам, аз не знам защо се случва това, което се случва, виждам го вътре във въздуха, не в ума, но в операта винаги става така. Значи не е трябвало да нося бръсначитe. В операта жените
се убиват сами, мъжете умират най-разнообразно, ако има друго, то е
смешно, хората му се смеят, значи то е шега. Eто това е, казах го, това
е всичко, това ми е Ария. Не знам много ли е или е малко, но е всичко.
Те не може да са виновни за всичко… всичко е повече от тях…
дует е, не ария. Забрави ли?
ти само ме подпираш, аз пях… Тревожа се за бръсначите. Винаги се намира някой да донесе бръсначите… сега бях аз.
нали има тюфлек? В операта всичко е предвидено…
сънят не свърши ли? Защо ти продължаваш да говориш с
мен?
заради дуета, разбира се, нали ти беше обещана помощ, защото не можеш да пееш… и да разбера как ще ме убедиш, няма друга
причина, въпреки че кого убеждаваш?, ти дори не знаеш с кого точно говориш, аз съм само за помощ. Водя те, внимавам вместо теб,
наредиха ми. Тюфлекът е там, но ти няма да полетиш, пазя те, а ако
би паднала върху него, ще се убиеш, този тюфлек не е предвиден за
теб, той е сложен там, за да мами, той не е в истината и само я имитира, затова обърни се с лице към залата, така както си застанала,
единствено гърбицата ти я гледа, представяш ли си, ако някой скрит
в тъмното види гърбицата ти оголена?, тя е око, клепачът му остана
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залепнал върху смолата на дървото и сега то е отворено, ти сама го
поиска, но едно око без лице всекиму ще дойде вповече и трябва
много да се внимава, знаеш кой дава нещата вповече, някой вещ
като отеца ти човек веднага ще се яви тук да възрази, но пък и даровете са вповече и кой да отсъди? няма толкова вещ, Онзи, който е
вещ си мълчи… така обаче и гърбицата ти става двусмислена, затова ме послушай, обърни се към залата, там мракът заслепява както
и светлината, но ти гледай в светлините на рампата, те носят сияние,
ще огрее и теб, и ако внимаваш в него, няма да паднеш, трапът няма
да те поеме, той също пропуска светлина заради диригентската палка, зрението е част от баланса, нужно е, освен ако не се насочи единствено към красивото за очите. Гледай там и кажи, защо всеки ще
се обеси или защо всеки ще си пререже вените?, защо така реши и
кой ти го каза?, в това няма разум, а утре ще питат и ще кажат: припомни ни, ще се съдим, говори, за да се оправдаеш… дуетът все някога трябва да свърши и пак ще настъпи време за ария, на сцената
за всяко нещо иде точното време и всичко е предвидено, така каза
самата ти, не можеш да се измъкнеш, след като влезе тук… а и аз ще
трябва да си отида…
Изая се обърна както ѝ беше казано, с лице към залата и гърбица към задния мрак, зае нужното за баланс положение върху тясната пътека най-горе на крепостта, така гърбицата дори не се вижда
и само раменете са леко приведени, ръцете по-дълги от обичайните,
обгърнати в широки ръкави, странна птица с отпуснати безсилно
криле, и в тази кратка пауза от бавни движения тялото ѝ се нагласи,
пое дъх, сякаш ще пее,
АРИЯ
О, колко бих искала да мога да пея, този дар не ми е даден,
за него се искат широки гърди и много дъх, а аз съм свита, гъгнива,
понякога обаче не е ли дар нещо да не е дадено? това трябва да е
така, защото даровете са точни на брой, талантите могат да се пресметнат, значи и това, което нямаш, също е изчислено и аз не мога
да произнеса никаква Ария. Как се пее?
А---а-а---а—а-О-о-о-о-о-о-Е-е-е-е-е,
така се разпяват,
Мааа-Меее-Миии…
Мама.
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Другото е още по-сложно, извива се звукът и се гъне, как да
разкажа Ария? Ето: миг очите встрани и Лучия излиза на сцената,
гласът ѝ се извисява високо, високо и най-високо, докъдето никой
не може да стигне с раница, косите ѝ се влачат подире ѝ, те нямат
тежест, перука са. Пее Ария. Лучия я няма сега, дори декор няма за
нея, само си го припомням в ума и го виждам вътре във въздуха, защото не може да се пее без свят, думите вън са в света, вътрешните
не знам къде са.
Защо точно Лучия, Изая?
Не знаеш ли? Нали всичко знаеш и можеш да кажеш всичко…
това беше първата Ария, която някога чух и тя остана красиво в очите ми. В Ария хората си говорят тайни неща, само в тях си, но те се
чуват, мислите излитат, стават на глас и всички чувстват. Чувстват.
Какво чувстват? Ако можех да пея, утре щях да изпея Ария и така –
всичко пред всички, всичко с музиката се казва, всичко вътрешно
вън, а те биха почувствали и ще кажат, о, Ая, колко красиво изпя
всичко и ние почувствахме всичко как бръсначите потъват в нишката, тя е мека и топла, само си придава вид, че е златна, всъщност
едно само хръц я прерязва... ето, сега ще изпея Ария – така ще им
кажа. Тази дума научих още първата вечер, когато красивите хора
ми дадоха палтата си, аз им дадох гравираната пластинка. Някой
каза Ария, аз попитах коя от вас е Ария?, колко красиво име!, момичетата се смаяха, тази не знае какво е Ария, смяха се, само че хората
са добри и ми обясниха. Зима, сняг и палта, а в голямата къща Ария.
Светеха най-големите лампи, другаде надали има такива, десет, сто,
опитах се да ги преброя, не успях, въздухът топъл, миризлив и син,
защо син?, миг с очите встрани, отделям се, виждам най-студеното
синьо, в него и пръстта се сковава, а в синьото червени петна… колко странно, неясно, но в странното си останах, не догледах, трябвало е да догледам и да не нося бръсначите, само че как точно тогава
да разбера в това чудно чудо, аз – тук – и изгубих вниманието си.
Никой не ме предупреди внимавай, Изая! Така стават всички бели.
Момичетата на гардероба казаха, Ая, когато минат минутите за закъснели, можем да заставаме от вътрешната страна на вратата и да
гледаме, разрешено е, само една остава дежурна тук… Как така мога
да гледам?, това никак не е за мене, Защо не е за тебе? То е ясно, аз
съм много грозна за тази зала, отвърнах, не е за мене красивото за
очите, едно момиче обаче каза в залата е съвсем тъмно, никой няма
да види, ти много повече се виждаш тук, при палтата, права беше
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и никак не беше права, случва се така с правотата, но тогава чух
музиката, после чух глас и започнах да гледам от другата страна на
вратата, над която светеха букви, за да излезе човек, а аз влязох…
…и останах без дъх, гърдите ми съвсем се свиха, за да пее
човек трябва много дъх, и го взима от онзи, който слуша, защото
всичко е изчислено и някой трябва да му даде, за да има вповече,
така без дъх видях Лучия, която беше Агата, която беше Лучия, тогава не знаех кой беше кой. Пред очите ми полудя, защото пееше луда.
Светлината я следва, после гасне в ума й… и край. Боже как пееше,
луда. От началото още се сетих, много преди да се случи, трябва музиката да го е казвала, след като нищичко не знаех за операта, само
чух и видях – казах си тази е луда и ми се сви сърцето от мъка, и тя
съвсем постепенно, заедно със звуците полудя. Имаше замък, имаше и гора, имаше още хора странно облечени, светлините се сменяха и след нощта, зора… и всички пееха, имаше рицари, тях също
за пръв път видях, само си ги бях представяла други, когато четях
приказки, и аз някога съм била дете, в ума си обаче човек вижда
различно, имаше много дълга Ария, в която лудата изпя лудата и после уби един мъж, тогава цялата зала започна да пляска с ръце, аз
пък плаках… беше красиво, не бях чувала за тази пееща красота, тя
не беше за мен. Не знаех как може красиво да полудяваш и всички
да ръкопляскат на това, но аз не съм умна, не ми е сила светът, отраснах в Дома и съм неука, затова започнах всяка вечер да гледам,
всяка вечер да гледам, докато отвън ми се каже как да почувствам,
от вътре не мога, и вече е ясно – в операта винаги става така: те се
обичат особено. Много и все повече се обичат, но любовта им не е
тази, която аз имам поради гърбицата, и защото съм глупава. В нея
те се мъчат и дори моята гърбица не може да им помогне, никаква
радост не забелязват, отиват си от любов или пък се убиват, един
друг или сами с някакъв инструмент, всичко е от любов, и въпреки
че така хубаво пеят. Как да го разбера? Каква е тази любов? Аз съм
глупава, те обаче трябва да са безумни, щом след смъртта най-много се ръкопляска, това е предвидено и когато някой умира, изпява
Ария. Те всички умират така, с Ария, понякога с Дует, ако умират
двама. Преди представление чета програмата, там е описано точно
как и предварително всичко се знае с най-точни думи, изписва се
каква точно е любовта, какъв е видът й… любов на ревност, любов
на желание, любов на омраза, любов на жертва, любов на любов,
любов без любов и аз вече ясно ги разграничавам. За всяка опе300
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ра не мога да кажа, няма как всички да изброя, за да докажа, защото не всички съм гледала, имало стотици опери, казват, и един
живот не стига, за да се видят всички, защото за човека „всичко” е
небивалица и те трябва да знаят това, днес обаче някой ми каза, че
има матрица, така ми каза, значи оперите са само няколко, може би
само една, това е всичко, а другите се повтарят като семе в пръст,
което покълва и никне и става все по-много и много… но пък мога
да изброя, Джилда, Норма, Манон, Амалия, Виолета, Изолда, Лакме,
тези познавам и още някои… женските имена по-лесно се помнят, те
са красиви, но има точно толкова мъжки, всичко е изчислено както
и онези, които да застанат помежду тях. Сега обаче от никого няма
полза, защото без декори на сцената нищо не става, без оркестъра също, те не биха могли да запеят, голи са имената, прибрали са
им света зад кулисите, инструментите също, само една туба и една
арфа. Ангелите свирят на туба, ангелите свирят на арфа, зависи от
случая, тук случай няма. Джилда. Норма Манон Амалия Виолета Изолда Лакме са неми, времето за пеене е също прибрано, времето
върви заедно със света. Не се пее без време. Музиката е временна,
иначе би се чувала постоянно и без инструменти, аз пък не мога да
помня всичките светове, за да ги възкреся. Споменавам ги Джилда
Норма Манон Амалия Виолета Изолда Лакме да ме простят другите, казвам ги не за да пропеят, а за да си спомня нещо и да го видя
– никоя не използва бръснач. Джилда нож в ръцете на друг, но тя
сама го поиска, за да се жертва за един мъж, Норма сама отиде на
клада, Манон умря от много любов, с която не знаеше какво да направи и обърка мъжките имена, Лакме пусна във вените си отрова,
Изолда, о, Изолда неясно умря, като последва любимия си, нищо
допълнително не използва, никакъв инструмент, зарази я смъртта
на Тристан и поникна в нея, тя може би е матрица… щом се случи
просто така, от нея си, тя трябва да е матрица, нали всички следват
любовта, но им трябва с нещо да си помогнат, а тя просто така… от
себе си. Любовта е любимият, любимият е любимата, те се виждат в
един миг и после завинаги остават в мига, докато не намерят в мига
миг, през който да излязат завинаги… така става и така стана, за
бръснача обаче няма матрица и какво да направя? Остава нишката:
любовта е нишката, така трябва да обясня – бръсначът е допълнение. Изая, следвай нишката, каза той, аз сигурно я следвам, защото
никой не ме прекъсва, кабинката на суфльора мълчи… пея Ария, за
да излязат вътрешните думи навън, опитвам се да си представя как
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става и утре да не сгреша. Ария принадлежи на нишката, Ария има
и допълнение, затова навярно се казва Ария на клеветата или Ария
на цветята, или Ария на звънчетата… или Ария на нощната кралица…
има на, и сега малкото ум в мен ми подсказва – нишката на всички
е любовта, клеветата е допълнение. Цветята са допълнение, звънчетата също, кралицата е допълнение, ако след „на” има име, то също
е допълнение, значи Дездемона Джилда Норма Манон Амалия Виолета Изолда Лакме, всички са допълнения… Любовта е нишката и
името ѝ е Ария. Тя преминава навсякъде, влиза в тялото и се вижда с око как пълзи, разклонява се като вени, те са сини и пулсират,
защото отвътре са пълни с кръв… бръсначите са допълнение… на
моята Ария какво име трябва да дам? Няма как да е Ария на Изая,
аз не мога да пея, защото тази любов не я познавам, мога само да я
гледам, да плача, и да знам, че няма да умра така поради гърбицата
и защото струните в гърлото гъгнат. Нямам музика, но трябва да не
изпускам това, за което ме питаха, дори да не го разбирам съвсем,
други дарове имам и утре ще кажа без музика: Ария на бръсначите,
любовта на бръсначите. Това е грозно, щом няма музика. С бръсначите мъжете се бръснат, клеветата обаче също е грозна и някой
наклевети Агата. Има Клеветник, защо му вярват? Аз чувам всичко,
което говорят в гримьорните, там всеки се превръща в нещо друго,
във всякакви допълнения, и докато се превръща, говори… о, понякога говорят ужасни неща един за друг и се обвиняват, а клеветата
може и да е истина, и пак да е клевета… това не е ли оправдание за
Агата? Ако можеше аз да решавам, щях да пея само Ария на цветята, Ария на звънчетата, Папагено и Папагена не си прерязаха вените,
тази опера обаче е недовършена, недовършените опери са смешни
и не се знае какво ще стане след това… а може и да се знае. Ако я
довършат, ще престане да е смешно, а хората обичат да се смеят,
затова ходят и на недовършени представления. Операта е обширно
изкуство… и все пак винаги има край, операта ще бъде довършена
и хората пак ще ръкопляскат… на какво ръкопляскат? Очите им светят от радост и викат браво и бис, а то не е за „браво”, не е за „бис”…
Дездемона Джилда Норма Манон Амалия Виолета Изолда Лакме,
всички са мъртви, значи не знаят точно за какво ръкопляскат, а краят е някъде извън сцената и той трябва да е красив. Всичко е съвършено, каза Агата. Той каза да не забравям нишката. Кой? Те обаче
ме питаха за бръсначите. Допълнението. Не за любовта. Свързани
са, с тях се прерязва нишката, и могат да бъдат в едно. Значи
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Ария на бръсначите,
в нея мелодията се извисява все по-високо, все по-високо по
стълбицата, стълбицата е нотна и може да няма край, само че за човешкия глас има, защото струните се скъсват след невъзможната височина, не знам точно коя е тази височина, някой друг знае, струните
също са нишки. Ако не я прережат, се къса сама. Кой каза хръц?
– хръц каза само платът от твоята рокля, Изая, и сега е залепнал за смолата върху дървото, един огромен клепач… то впрочем
започна да се разлиства… тъмно е и ти не можеш да го съзреш…
– това е глас зад кулисите, в много опери има глас зад кулисите, носи се като вятър, понякога си остава там и замлъква, понякога приближава и влиза като човек…
– някога обаче и за тебе ще се яви светлина, тогава всички
ще видят гърбицата ти оголена в песен, това е твоето „хръц”, Изая…
– „хръц” правят бръсначите и после край, ще трябва да пея
Ария на бръсначите…
– ти няма да умреш така, Изая, нямаш талант, гъгнива си и
не можеш да пееш, сега гърбицата ти пя, защото е непокрита, така
гъгнивите изведнъж заговарят ясно, случва се дори да пропеят…
– ясно мога само да се разпявам,
ма-ме-ми….
маааа-мееее-миииии…
мама.
Моята майка е ангел… а ти къде си? Защо не дойдеш като човек? Вятърът се извя…
… И тогава изведнъж в залата нещо помръдна,
не видя, защото в мрака не се вижда и застина с разперени
ръце сякаш се готви досущ Тоска да полети към реката, тюфлекът
обаче не е предназначен за нея и Ая не полетя, вместо това установи, нейде от високо и отстрани дойде шумът, врата трябва тайно
да се е отворила, защото сега се затвори явно, и в следващия миг
светлина блесна и я заслепи, някой включи прожектор и слънцето
над Тибър изгря, пейката и вишната, която може да е смоковница,
изплуваха от тъмнината, зората се впери в Ая, направо я заслепи, и
от балкона проеча глас,
Ая първата-и-последната, какво правиш тук?
Сгърби се още повече, ако това въобще е възможно, така гърбицата се възвиси като гол връх,
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– Какво правиш на сцената? Какво гъгнеш и си мърмориш?
– продължи да настоява гласът от горе, но Ая не намери собствения глас и понечи да тръгне надолу по стълбичките, за да излезе от
слънчевия кръг, не ѝ отива да е осветена така, прожекторът не е за
нея и това до сълзи в очите я смути, сети се за оголената гърбица и
отчаяно се огледа, сякаш търси къде да се скрие, крепостите обаче,
те също са голи и без дръвчета, които да дадат сенките си и да се
прислони човек в тях…
– Господин директоре – едва промълви, но въздухът услужливо пренесе мълвата, – моля, загасете прожектора,
и тръгна бавно надолу, за да влезе в мрака, светлината обаче
тръгна след нея,
– Ая, точно теб търсех, качих се дори най-горе под тавана,
къде може да броди гърбавата, помислих, пък ти къде се оказа…
– Мене? Защо мене? С какво мога да послужа аз?,
И колкото по-долу слизаше, толкова по-ясно се извисяваше
отвореното око,
– Ха, Ая първата и последната, защо си се заголила така?
Кого искаш да съблазниш с тази гърбица? Махни и роклята отпред,
така ще имаш три… ха, ха!
– Господин директоре, моля, загасете прожектора… аз не
исках… просто стана така, бях заспала на пейката и дървото пусна
смола, роклята ми залепна…
– Хайде, край, първата-и-последната, стига глупости, сега ще
ми кажеш всичко, всичко, разбираш ли?, внимавай да не се пребиеш докато слизаш по тези стъпала със светеща гърбица, ако искаш,
пребий се после, първо обаче говори…
Ая внимателно слезе по стъпалата и продължи до рампата,
там спря на самия ѝ ръб, където лампичките светеха, но светлината
им вече беше затулена от голямата светлина.
– Всичко?
– Всичко.
– Казвам се Изая, всички ми викат Ая…
– Не се прави на глупачка, това го знам…
– Когато съм се родила, гърбицата ми не излязла както трябва и майка ми умряла, това не го знаете…
– Не ме интересува.
– Нали всичко? Тя е ангел. Аз съм я направила ангел…
– Идиотка.
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– Всичко е…
Светлината се отдръпна от Ая, гърбицата ѝ угасна.
– Всъщност е по-добре да не те гледам. Стига ми гъгнивия
глас, него ще издържа… кажи ми всичко за Агата. Само ти си била
тук тази нощ, само ти си видяла...
– Винаги още някой вижда...
– Кой?
– Не знам. Някой… вие също бяхте тук, може да знаете…
– Аз?
– …и си тръгнахте, Агата обаче остана…
– Каза ли на някого това?
– Не, Агата ми казваше Ая, мила, добре че си ти, за да има с
кого да говоря, само че на никого не казвай за това… наричаше ме
„мила” с целия товар на гърба ми, и аз как да кажа? Сега обаче всички искат всичко... няма как…
– Ти си женски шут, Ая, никой няма да ти повярва, каквото и
да говориш…
– Има ли такава матрица?
– Какво?
– Женски шут. Ако няма, значи аз съм матрица.
– Ти си идиотка.
Прожекторът пак се включи, но този път по сцената плъзна
матовата светлина на привечерния здрач, обгърна пейката и я сгуши под цветовете на цъфналата вишна (освен ако не е смоковница),
очертанията на крепостта се размиха, бойниците затвориха очите
си и се сляха с въздуха неотличимо, полусенките се размесиха…
може би нощната стража се смени... Горе хлопна врата, после врата
се хлопна долу, в тъмнината на залата, между седалките по пътеката, слухът различи стъпки и веднага след това в приглушения мрак
изникна господин директорът, спря пред първия ред и се облакъти
върху преградата на трапа. Лампичката на диригентския пулт изряза в тъмнината лицето му и Изая го видя като маска. Тя не помръдна, остана застинала на ръба на сцената с поглед вперен напред по
посока на трапа, за да не се вижда от залата голата гърбица, вперена в обратната посока. Човешките ѝ очи видяха как устните върху
маската се разкривиха, и от тях излезе заповед:
– Ая първата-и-последната, говори. Какво видя през нощта,
какво видя сутринта, когато напусна леглото? Легна ли си въобще?
Признай си какво направи, кажи какво се случи? Ако не ми кажеш
305

Българистика Nuova IV (2019)

сега, още утре те уволнявам. Взимам ти работата, разбираш ли? Ще
те изгоня от стаята…
След тази заплаха гърбицата помръдна, клепачът съвсем се
отвори, Боже, сега вече трябва да пея, ако не…
– Знам – каза.
– Какво знаеш?
– В мига има миг, през който мигът изтича, и през който човекът излиза…
– Ха-ха, идиотката се превръща във вещица, вещай си сама,
на мене говори какво точно видя, как се случи…
– Господин директоре, ще кажа, само почакайте малко, дъхът
не ми стига, няма кой да ми даде дъх, нужно е да поседна, дълго
стоях неподвижна… гърбавите сме бавни и ни боли…
и без да чака отговор, се извърна с гръб към залата, в мъгливо-привечерната светлина гърбицата ѝ като да проблесна и се ококори към залата, маската срещу нея се изкриви от отвращение, но
може от страх… Ая се упъти към пейката под дървото, единственото
място, където би могла да отпусне все по-тежката си снага. Опипа
дънера, потърси крайчеца на залепналия в него плат, дръпна го рязко –
Хръц
плътният въздух услужливо пренесе в залата хръц, не му е
мястото на този клепач тук, пък може и същия плат да зашие утре
и затова го отлепи… после погали листата на дървото и приближи
носа си към седефените му цветове,
– Цъфнало е… ще ми позволите ли да откърша една клонка
за отец Серафим? Той ще опее Агата, сигурна съм, утре ще му кажа и
ще се съгласи… гласът му е много хубав, ще ѝ хареса… вие знаете ли
вече кога ще е опелото? Къде? Защо не при отец Серафим? Но това
сигурно други решават… И едно клонче за нея… значи две…
– Кой е отец Серафим?
– Той е добър човек. Опява душите и само така те отиват където трябва…
Спря се.
спри Изая!
не трябва да се говорят такива неща, никой не знае кой е отец
Серафим, той е съвсем извън сцената и не е предвиден, предвидени
са обаче други неща, и господин директорът изрече:
– Никакво опело няма да има, първата-и-последната, само306
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убийците не ги опяват, а и кой знае кога ще върнат тялото, нали те
разпитваха днес, води се следствие. Така че спри да бълнуваш и
говори…
Изая обаче не заговори, вместо това се извърна рязко към
залата, толкова рязко, че гърбицата ѝ описа полукръг и клоните на
разлистеното дърво я шибнаха, а гъгнивият глас улови някакви непознати му обертонове, прокънтя и се изчисти,
– Как така няма да има?
– Какво да има?
– Опело!
Думата иззвуча като писък и маската над трапа съвсем се
изкриви, търпението навярно има граници, и гласът на господин директора също изригна,
– Ти просто ме мотаеш, първата-и-последната, а аз те мислех
за глупава… не, глупавите не мотаят така, те самите са замотани…
и ако не ми разкажеш, ще те изгоня, прошка няма да има… Спри да
дърдориш глупости и говори!
Тези думи обаче бяха излишни, колкото и високо да бяха извикани, Ая никак не ги чу, остана някъде в собственото си изригване
и само напорът на звуците като да я помете, но може и нещо друго
да я е помело – тя първо се олюля, после гръдният кош се сви към
гърбицата ѝ, сякаш цялата искаше да се побере там, нейното изригване беше по-кратко от мигновение и се състоя само от една дума,
но тя остана да виси като незаглъхващ тон, прорязал внезапно
пространството подобно на писък, дисонанс някакъв, произлязъл
от втурването на мисълта в невъзможна посока, проблясък, дошъл
отвъд сцената с неотминаващ звук и незаглъхващо ехо –
о…пееело…ооо,
о…пееело…ооо,
о…пееело…ооо,
звукът се отблъскваше нейде в кулисите, завихряше се в залата, минаваше през трапа и оттам може би черпеше сили от резониращите кутии на контрабаса и тубата, от трептенията в струните
на арфата…
и този съвсем конкретен звук, който господин директорът въобще не отчете, но Ая пое с гръдния си кош и гърбицата, започна да
изменя лицето й…
…би трябвало да е много внимателен зрителят, да е седнал
на първия ред, да не е заслепен като господин директора, да знае
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как точно да гледа, за да проследи с очите си промените, които това
отзвучаващо ехо на собствения ѝ глас, отскочило някъде иззад кулисите, предизвика върху лицето ѝ – тогава той би видял как някаква немислима мисъл сгърчва лицето на Изая, как то потъмнява,
защото мъката е черна (има такава матрица „мъка и черно”), после
би видял как се отпуска в отчаяно примирение, но и да види, едва
ли би се досетил, че осъзнаването на „всичко” винаги се явява като
мълния… светлина и звук, отзвучаващи в тътен… зрителят дори би
изръкопляскал, без да мисли точно защо, освен ако не притаи дъх,
за да проследи края на сцената… и след всичко това би видял как
някаква друга мисъл изниква на все същото лице с грозни черти и
бръчки, изменя го, изчиства го, просветлява го в маранята на привечерния здрач… какво брилянтно изпълнение, какъв прожектор, би
помислил, виждането обаче не означава разбиране, защото музика
липсва, а може и да не липсва, но безмълвно мълчи в собствения
си пулс и така прави невъзможно дори чувстването, не чувстване,
внимание се изисква, тъй че е съмнително дали съществува подобен съсредоточен зрител, който би проследил промените в лицето
на Изая, съпроводени от нещо подобно на писък…
…след което лицето на Изая се смири. Изчезна мъката, изчезна отчаянието, чертите се върнаха в себе си, успокоиха се, изчезна
дори светлината… смири се. Ехото в ушите ѝ отшумя и движенията
ѝ отново се забавиха. Сякаш нищо не е било, тя сгъна внимателно
отлепения от дървото плат върху пейката, седна на крайчеца ѝ под
разлистените клони и опря върха на гърбицата в дървото, вече само
кожата ѝ може да залепне за него, но кожата не залепва лесно, а
и смолата се е втвърдила, така остана с профил към залата и към
маската, не може да я гледа, непоносима ѝ е, но това няма голямо
значение, защото хората могат да пеят с гръб един към друг, в профил, анфас, всякак могат, въздухът е услужлив и пренася гласовете
и без да се виждат, оркестърът ги слива в обща хармония, ако няма
оркестър, слива ги трапът, където разонаторните кутии на тубата и
контрабаса, или струните на арфата, поемат всеки звук… и мислите
на Ая се подредиха в непознат за нея ред, тя повдигна леко главата
си, очите миг встрани, за да уловят онзи миг в мига, през който мигът
изтича, а хората излизат, и тогава гласът намери дъха в гърдите ѝ,
– Знам, господин директоре, знам, моята стаичка беше временна, само докато Агата е тук, тя я поиска от вас заради мене.
Агата беше добра. Тя трябваше да седи тази вечер на пейката и да
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пее, пък вижте, седя аз, която не мога да пея и вие питате мен, аз
обаче не разбирам делата на света, много човешки ръце ги извършват, гласове ги говорят, объркано е, животът е чуден… вие разбирате
ли го?, ако да, трябва да знаете точно защо всичко се случва, не да
питате мене, аз не знам нищо, а ми казвате – кажи всичко. Господ
над мене, Господ под мене и ангели на ята – това всичко знам и от
дете го повтарям, откъде го знам нямам представа, а от този свят
само неговата опера разбрах, след като попаднах тук и всяка вечер
я гледам, но вие не я ли знаете?, нали сте ѝ директор? Защо питате
мен? Делата трябва да са ви ясни. Сега има представление, всяка
вечер на сцената трябва да има представление или поне репетиция,
как може такава красота да се смълчава?, затова дойдох тук, да не
остане самотна без някой на нея да пее думи, които не са като думи
и поне лампичките на рампата ѝ да светнат, или поне да говори, или
поне да гъгне, както си гъгна аз цялата вечер… По-добре е да има
нещо, отколкото да няма нищо, нали така... Не съм сигурна само до
кой акт се е стигнало, дали не е последният, щом вие се появихте,
не знам ролята ви, това представление не съм го гледала, но пък
някъде сигурно има матрица. Навярно времето му свършва, усещам
го по умората, но аз с времето не съм наясно, то много ме затруднява, защото в операта нещата стават толкова изведнъж поради
музиката, която изтича без дъх и го сгъстява, миговете се отделят
от времето и без време изтичат, слепят се едни други, животът трае
само два часа… или пък три… антрактите влизат ли в операта? май
по-скоро излизат, но почивката е заслужена и без нея не може, дори
тези, които оставят палтата си и само слушат и гледат, трябва да
си почиват… не знам, питам ви. Аз виждам само онзи миг, в който
мигът изтича и всеки миг е изчезнал без време, дори не питам дали
и вие го виждате, нито дали ми вярвате, знам, че другите не виждат
точно това и е само мое умението поради гърбицата ми. Тя прилича
на раница и тази вечер някой ме попита дали знам какво има вътре,
аз пък не отвърнах, защото не знаех, не обичам да гледам вътре,
а и човек трябва да се разреже, за да види какво има там, като се
разреже обаче умира… На Агата за това ли ѝ трябваха бръсначите?
За да види? Аз ѝ ги дадох, а бръсначите са в гърбицата ми, тя затова
ги поиска от мене, бодящи жила нося вътре, всичко, което реже и
което боли, цялото допълнение, това обаче е благо за мене, защото
всичкото е там, мъкна го и е мъка… другаде обаче няма нищо, чисто
и празно е, затова направих майка си ангел, сигурно е. С вас не е
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така, вие нямате гърбица, никой тук няма гърбица, и Агата нямаше
гърбица, поради това жилата са се разпрострели навсякъде, не се
забелязват и режат без да боли, опасно е… какво е виновна тя? Знам
вече какво да им кажа утре, те за това „всичко” ме питат и аз всичко
знам, репетициите са полезни.
Иззад сцената нещо прошумоля, може би глас иззад кулисите, а може би въздишка на господин директора, която услужливият
въздух отрази като ехо, в ушите на Изая този полъх отзвуча като
„спри Изая”, когато заговори неясни неща, някой винаги ѝ казва
„спри”, или когато просто трябва да замълчи,
– Някой ми казва да замълча, но не мога, всичко предварително е написано, щом започне да се пее, трябва да се изпее докрай,
защото всичко е съвършено… как да спра, защо искаш да спра…
…и все пак спря.
Извърна главата си към залата, очите ѝ се обърнаха надолу,
където беше маската точно над трапа, но нея вече я нямаше там и
в този момент главата на господин директора изникна от стълбите,
извеждащи горе, после раменете му, после целият торс, черният му
костюм оформи черна дупка в светлината на привечерието… и господин директорът излезе на сцената, посочи Ая с ръка, сякаш иска
на някого да я покаже, замахна към нея,
– Спри, Ая, толкова ли си глупава, една нишка не можеш да
проследиш, сбъркана си, остави на мира гърбицата и се съсредоточи… добре, истина е, бях тук, но пък защо да не бъда? Директорите
понякога работят до късно, имаше представление… тръгнах си обаче преди… преди, чуваш ли?… сега кажи какво се случи след като
вече ме нямаше тук, всичко, миг по миг, тези мигове, които се виждат, другите не ме интересуват, а и винаги съм знаел, че слухтиш.
Агата. Чуваш ли?… Агата… това е нишката…
– Нишката не е… Агата е допълнение. Тя си сложи косата и пръчиците, облече кимоното на мадам Бътерфлай, престана да бъде Агата… тъй че за Агата не знам, което стана, го направи мадам Бътерфлай.
– И?
– И аз я попитах още докато се обличаше, защо правите това,
госпожице, няма декор, а тя се обърна към мене и каза, защото съм
пеперуда, Ая… как така пеперуда, защо пеперуда, те са красиви, но
са много малки и бързо изчезват… вие знаете ли защо пеперуда?
– Бътерфлай означава пеперуда, просто е, продължавай нататък…
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– На японски ли? Като японската вишна? Върху нея се изля
жадуващото, значи и върху пеперудата може…
– На английски.
– Аз не знаех. Делата на хората са объркани… и езиците им…
ако знаех…
– …ако знаеше, какво?
– Крилцата на пеперудите са красиви, трепкат от вятъра…
само че са израснали върху червеи и светлината, към която летят
е изкуствена…
– …гъсеница, не червей.
– … няма значение, миговете се слепят в един, щях да ѝ кажа:
червеите са за постилка, червеите са за покривка, това обаче приляга
на мен, а на вас прилягат само цветя… те за вас са постилка, те за вас
са покривка… и тя можеше да ме чуе, аз обаче не я предупредих, не
знаех, че Бътерфлай е пеперуда, виждах само, че се превръща в мадам Бътерфлай. То е, защото не мога да мисля, умея само да гледам…
– смахнатата, ти пак се отплесна… Агата, Ая, Агата… не искаш
ли да разберем, не чувстваш ли мъка?
– …мъка… защо мъка? В операта всичко трябва да е съвършено… и Агата влезе в операта, всеки знае какво точно се случва
в операта, записано е нота по нота и дума по дума. Пинкертон я напусна, душата ѝ стана като топлийка, с игла може да се зашие нещо,
топлийката само боде. Трябваше три пъти да цъфне вишната, докато
той се върне, но изкуственото дърво не цъфти, жадуващото се излива когато си ще, декор също нямаше, за да се върне обратно където
се живее… артистите умеят това, те влизат в декора, после излизат
от декора и се връщат където живеят, тя не искаше се превърне отново в Агата. Затова ѝ казах – идете на сцената, мадам Бътерфлай,
пейте и после се върнете, аз ще ви помогна да се разсъблечете и
после пак да се облечете като Агата, тя обаче не отговори, какво да
се отговаря, представлението беше свършило, в тази вечер играха
Тоска, сцената не е за нея и всичко се беше объркало. Госпожа Марина пя, вашата госпожа, и скочи в реката, там има тюфлек, точно
както е нужно. Докато тя пя, вие бяхте тук, при Агата, това го знаете. Когато аз дойдох, вас вече ви нямаше, и тя започна се облича.
Защо? Така не се прави на репетиция. Така се случва само преди
представление, в което има тюфлек, гримьорната обаче не е сцена,
няма декор, няма тюфлек, тя е преходник и като остане човек в нея,
ни насам, ни натам, обърква се, не знае кой е, няма врата, на която
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дори и с непознати букви да пише „изход”... И аз се обърках – мадам
Бътерфлай беше едновременно две. Вместо на пейката под дървото, отрупано със седефчета, за да прилича на цъфнала вишна, където да чака Пинкертон, тя седеше пред огледалото и се гледаше като
че сама се чакаше, а аз минах отзад, зад гърба ѝ, за да погледна в
него и да видя тя какво вижда, Мадам Бътерфлай или Агата… пък тя
е виждала пеперуда, смешение някакво, кривогледо. Умалила се е.
Не разбирам от такива неща. Как аз, глупавата да се оправя? Защо
питате мен? Това беше, тя нищо не проговори докато рисуваше очите, боядисваше устните, пудреше с бялата пудра бузите, когато беше
съвсем готова, каза: Ая, донеси ми бръсначите, те са в мъжката гримьорна, в чекмеджето под прозореца… това беше последното, което
каза. Упъти ме точно…
– И ти ѝ занесе бръсначите?
– И аз ѝ занесох бръсначите.
– И си знаела за какво?
– Знаех. Искаше да пререже една нишка. Докато говореше,
се изправи и я видях, беше се проточила от ръката ѝ, увиваше се по
китката, разваляше съвършеното.
– Чуваш ли се какво говориш? Значи си поставила в ръката
ѝ пистолет?
– Не пистолет, бръсначи бяха. В кутия, тя я поиска цялата.
– И отиде да спиш?
Господин директорът изведнъж се размърда и направи няколко бързи крачки към Ая, приклекна пред пейката и я сграбчи за
раменете.
- Отиде да спиш?
Ая се сви в шепите му и се дръпна назад, гърбицата се впи в
дървото и лицето ѝ се изкриви от болка,
– Тя ми каза донеси ми бръсначите от мъжката гримьорна, те
са в шкафа под прозореца, и отивай да спиш.
– И отиде да спиш?
Пръстите се плъзнаха към голата гърбица, като че иска да я
прегърне, Ая се дръпна силно назад, гърбицата или дървото изпука,
лицето ѝ се сви от болка,
– Оставете ме, господин директоре, няма какво повече да ви
кажа, отидох да спя.
– И я остави така? Идиотка…
– Не съвсем, преди това ѝ предложих аз да прережа нишката.
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Така беше редно, някога работех шивачка… тя обаче не пожела. Човек много трудно може да пререже нишка върху ръкава си, не може
да я опъне, не му стига едната ръка… Сутринта я намерих, беше
сбъркала. Вместо нишката на ръкава, беше срязала най-тънката на
ръцете си, можеше да се предвиди, нишката се виеше около китката
ѝ, отнесъл се е бръсначът, ръцете ѝ са неопитни в шева, тя можеше
само да пее... знаех си, че ще стане така и имаше много кръв.
Лицето на господин директора се изкриви, ръцете му безпомощно се отпуснаха, а раменете и гърбът, върху който никаква гърбица няма, започнаха да подскачат конвулсивно така, че всеки би
съзрял конвулсиите и от залата. Тогава Ая откъсна гърбицата си от
дървото и приближи лицето си до лицето на господин директора, а
то съвсем се сгърчи, но не можа да се откъсне от очите ѝ,
– Не се безпокойте, господин директоре, аз не спах, защото
много сънувах, всичко ще свърши добре. Вие не страдайте пред неизбежното, в операта става така, когато няма кой да излее вода върху жадуващото и потоци върху изсъхналото… Всичко изглежда много тъжно, прав сте, че питате за мъката… а питате ли защо хората
ръкопляскат? те не знаят защо, аз обаче знам, виждам въздуха, а в
онази нощ и сънувах… ангели свирят на туба, ангели свирят на арфа,
в трапа са останали и двата инструмента, нали ги видяхте? Опело
ще има, знам как да го убедя. Затова са ги оставили там, сигурна
съм. Сега обаче представлението е свършило, умората ми го казва,
всяка вечер става така и без часовник се ориентирам. Да спуснем
завесата, а? Аз ли да натисна копчето, или искате вие?
Привечерната светлина започна да се изпълва с мрак, крепостта съвсем потъна и се сля с черното на кулисите, нощната стража заспа, очертанията на пейката се размиха, черната рокля на Ая
и черният костюм на господин директора се стопиха във въздуха,
единствено цветовете на цъфналата вишна, която в мрака досущ
заприлича на смоковница, продължиха да отразяват едва мъждукащите светлинки на рампата.
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Край.
На сцената нещо се раздвижи, подиумът проскъца под нечии стъпки, бутонът задвижи механизма и завесата бавно обгърна
сцената.
…………
Вън светлината съвсем отмаля, вътре следователят запали
нощната лампа на бюрото си.
- Щеше да е много по-лесно, ако е самоубийство. Отвори ни
се работа.
Заби отново очилата си в листа.
- Виж само как го е написала –
Аз, Изая Ликова Ликова, признавам, че сама прерязах вените на Агата. А. А., защото ги обърках с нишката на ръкава, която тя
искаше да я пререже сама, но аз не ѝ позволих. После се уплаших и
избягах.
– Това е всичко.
– Не е наред… смахната е, още вчера ти казах. Ще трябва
всичко да проверим. Но и така да е, ще я освидетелстват и ще я
пуснат. Сега къде е?
– В ареста.
– И защо реши да признава? Попита ли я?
– Каза – заради душата. Помоли само да я пуснем за опелото.
– Кое опело?
– На тази с прерязаните вени. Агата.
– Смахната е.
– Да, поредната идиотка.
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Мони Алмалех

ЗАЛЕЗИТЕ В ТЕЛ АВИВ

В Тел Авив слънцето изгрява от сушата и привечер залязва в
морето.
Нощта стисва в шепата си слънцето и го обгръща отвсякъде.
Само около самото светило остават разтопени злата, алени въздушни брокати, обшити с линия топазено синьо. Слънцето бърза да се
охлузи от стиската на тъмата и за човешкото зрение остава впечатлението, че търкалото на светилото се изсулва по някакво нанадолнище отвъд чашата на морето. Това, защото в зенита на небето остава да свети синьо-синьо небе като през деня, а всичко около него
и по хоризонта, и на изток е вече сивочерно.
Слънцето не стои да се разправя надълго с нощта и за около
час приключва цялата разправия, обаче скриването на търкалото
зад хоризонта трае броени, кратки, седем-осем минути. След като
вече не виждаме слънце, горе остава да свети синята висина в зенита. Тя полека-лека се изтегля към мястото на охлузване на слънцето
и се доближава към игрите на златото, пурпура и опала. В един миг
обаче забелязваме, че синьото нещо вече го няма, още има златисти
отблясъци около мястото на охлузването, които вече преливат от
пурпур във виолетово и тогава разбираме, че за минута-две, докато
сме зяпали златната вода, горе са запалени от гигантска ръка милиардите звезди. Те почват да правят компания на Вечерницата, която
отдавна се кипри вляво от залязващото слънце, а сега вече е доста
издигната над хоризонта.
Слънчева и лунна пътека не се наблюдават. Остава чувството, че тая земна твърд, на която седиш, се намира на една
прашинка в огромна сфера, поради ефекта със синия зенит, както
и следването на това синьо след слънцето. Размерите и силите,
действащи в тая огромна сфера, те карат да се чувстваш нищожен.
Съпреживяването, на цветове и игри на светлината и на силите, те
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одухотворява и ти невинаги можеш да издържиш внимателно да
гледаш тая гигантска красота.
Ако има тотална облачност, тия чувства ти биват спестявани.
През лятото такива нямаше ни веднъж. Слънчева страна.
1992
Тел Авив
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ЛИК, 1998); „Обявяване на провала“ (Пловдив: Жанет 45); „Ангел в зоопарка“ (София: Алтера, 2008); „Наивно изкуство“ (Пловдив: Жанет 45,
2011) (Национална литературна награда „Иван Николов“ за най-добра поетическа книга на годината); „Северна тетрадка“ (София: Да,
2013); „Битката за теб“ (София: Да, 2016) (Национална литературна
награда „Памет“ в годината на Константин Павлов), „Мечка страх“ (София/Велико Търново: ДА/Фабер, 2018). Между другите му публикации
са „Детето зад чина“ (2012) заедно със Зорница Христова, и „Преведе
от…“ (2013), интервюта с български литературни преводачи.
Мария Огойска е преподавател в департамент „Нова българистика“ на Нов български университет. Завършила е НГДЕК, Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Магистър по
богословие (СУ) и д-р по теория и история на литературата (НБУ).
Автор e на монографията „Светогорската живопис на Захарий
Зограф“ (2014); съставител и редактор на неиздавания ръкопис на
Константин Петканов „Бележник на писателя“ (2017), на книгата
„Междуписания. Захарий Зограф – Неофит Рилски“ (2010); на учебно помагало (CD) – „Света Гора Атон: място, единствено в света“;
на документален филм за светогорските Богородични чудотворни
икони – „Живот в мистическа реалност“ (2007). Съставител, автор и
редактор е на еднократни литературни листове, на сборници, на годишника на департамент „Нова българистика“, редактор и автор на
сп. „Демократически преглед“ и пр. Научните и изследователските
ѝ интереси са в областите: християнска култура и литература, библеистика, възрожденска история и култура, геопоетическа култура,
съвременна есеистика и др. Третата ѝ книга „Прочити върху християнски дух на българската литература“ е издадена през 2017 г. от
ИК „Проф. П. Венедиков“.
Проф. Михаил Неделчев е преподавател и изследовател по
теория и история на литературата в Нов български университет.
Почетен професор на НБУ. Ръководител на Литературноисторическата школа „Д-р Кръстьо Кръстев“. Автор на повече от двадесет
книги, между които „Социални стилове, критически сюжети“ (1987),
„Размишления по българските работи“ (2002), „Литературноисторическата реконструкция“ (2011), „Двете култури и техните поети“
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(2012), „Ефектът на раздалечаването“ (2015), „Геопоетики“ (2017).
Дългогодишен изследовател на творчеството на Пейо Яворов –
издал е няколко книги за трагическия поет на България, съставил
е множество негови издания с пространни текстологически коментарии. Публикувал е и книги с публицистика и с политическа
тематика. Повече от десет години е главен редактор на възстановеното списание „Демократически преглед“ (1994-2004). Съставил
е няколко поетически антологии, между които „Спасителят“ (1999),
„Цензурираните класици“ (2011), „Български поетически авангард“
(2018 – в съавторство), „Европа“ (2018).
Депутат от Радикалдемократическата партия в състава на
СДС във Великото народно събрание и в 36-то Народно събрание.
Носител на множество литературни и държавни награди – на името на Яворов, Тодор Влайков, Иван Радославов – Иван Мешеков и
др.; за хуманитаристика – „Христо Г. Данов“, на Портал „Култура“, на
името на Богдан Богданов, давана от НБУ; на орден „Св. св. Кирил и
Методий“ първа степен.
Мони Алмалех е редовен професор в НБУ, департамент „Нова
българистика“. Доктор на науките е по общо и сравнително езикознание. Трудовете му са интердисциплинарни. Автор е на първия
професионален „Ивритско-български речник“. Дейността му обхваща не само теоретичното и приложното езикознание, но и областите Семиотика, Библейски изследвания, Хебраистика. През 2018 г.
се представи със самостоятелна изложба в галерия „Сезони“, а по
негови книги проф. д-р Симо Лазаров написа и изпълни електронна
музика в трилогия на библейска тематика (2016; 2017; 2018). Автор е
на книгите: Семантика и синтаксис (1993), Balkan Folk Colour Language
(1996), Цветовете в балканския фолклор. Езикът на цветовете (1997),
Цвят и слово. Прагматични и психолингвистични аспекти (2001); Българско-ивритски разговорник с кратка морфология на иврит (2002),
Ивритско-български речник (2004; 2011), Цветът в Петокнижието. Езикова картина на света (върху иврит, български и други езици) (2006),
Корени. Семиотика на цветовете (2006), Езикът на цветовете. Цветовете в балканския фолклор; Библейско червено; Рекламата – цвят и
символи (2007; 2012), Светлината в Стария завет (2010), Семиотични
изследвания на търговската марка ІІ част (Семиотика на цвета и някои
символи) (2010), Библейското магаре (2011), Advertisements: Signs of
femininity and their corresponding color meanings (2001), Biblical donkey
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(2012), Архангелите в Библията (2013), Червените кодове в Стария
завет (2014), Савската царица, Лилит и гарванът (2015), Тъмнината в
Стария завет (2017). Публикувал е голям брой научни статии, студии,
доклади от научни конференции, както и художествени текстове.
Морис Фадел е доцент в НБУ, д-р по теория и история на литературата. Директор е на програмен съвет към департамент „Нова
българистика“. Автор е на две монографии: Животното като литературна провокация: „анималистиката“ на Емилиян Станев. Издателство на Нов български университет, С., 2010.; Пол де Ман: опити с
невъзможното. Издателски център „Боян Пенев“ при Институт за литература – БАН. С., 2002. Участва с доклади на множество национални и международни конференции, има редица научни публикации и в
чужбина. Постоянен участник в дългосрочните научноизследователски програми на департамент „Нова българистика“ „Литературата на
Народна република България (1946–1990)“ и „Годините на литературата“. Изследователските му интереси са в областите: теория на литературата, история на българската, руската и западноевропейските
и американските литератури.
Огняна Георгиева-Тенева преподава в НБУ, департамент
„Нова българистика“. Тя е доктор по филология и доцент по методика на обучението по литература. Изследователските ѝ интереси са
в сферата на литературната история, методиката на литературното
образование и формирането на речеви и аргументативни компетентности. Автор е на три монографии и десетки статии. В периода 1985
– 2011 г. е редактор на научно-методическото списание „Български
език и литература“.
Проф. д-р Пламен Бочков е фолклорист, етнолог, професор по
антропология в НБУ. Ректор на Нов български университет (от 2012
г.). Завършва специалност „Българска филология“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. През 1986 г. защитава докторска дисертация на тема „Зооморфни персонажи в българската фолклорна епическа традиция“. Специализира фолклористика
в Русия и Финландия. Старши научен сътрудник II степен в секция
„Теория на фолклора“ в Института за фолклор – БАН; ръководител на
секция „Теория на фолклора“. Автор на научните изследвания: „Непознатият юнак“ (монография), София: Академично издателство „Проф.
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Марин Дринов“, 1994, 124 с.; „Увод във фолклорната култура: Лекции
по фолклор“ (монография), Пловдив: Университетско издателство
„Паисий Хилендарски“, 2002, 276 с.; „Ние и другите: Студии по етнология“, София: Нов български университет, 2009, 248 с.; „Веда Словена:
140 години по-късно“, София: Нов български университет, 2015, 314 с.,
както и на множество статии и студии в научните области филология,
фолкористика, антропология. Проф. д-р Пламен Бочков е председател на Асоциацията на частните висши училища в България (от 2018).
Пламен Дойнов е поет, драматург и литературовед. Професор
в Нов български университет, доктор на науките. Ръководител на департамент „Нова българистика“. Преподава история и теория на литературата. Директор на научната програма „Литературата на Народна република България (1946–1990)“. Автор на 11 тома с литературна
история и критика. За критиката си е отличен с наградите „Христо Г.
Данов“, „Иван Мешеков и Иван Радославов“, „Иван Динков“, за поезията си – с наградите „Николай Кънчев“ и „Иван Николов“, за пиесите си – с „Иван Радоев“ и „Аскеер“. Негови книги са издадени във
Франция, Унгария и Полша.
Проф. д-р Светла Христова е преподавател и изследовател
на съвременната кинодраматургия. Родена е в София, завършва
с магистърска степен българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“, специализира кинознание във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“.
Преподава кинодраматургия и писане на активен рекламен текст в
Нов български университет от 1997 г. Автор на бакалавърската и на
магистърската специализация по кинодраматургия и на специализацията „Филмово и телевизионно продуцентство“ към магистърската
програма „Филмово и телевизионно изкуство“. Доктор на НБУ (2008).
Проф. д-р Светла Христова е автор на четири монографии: „Да напишем киносценарий“ – 2003, изд. на НБУ, 243 с.; „Сценарийният сюжет“ – 2010, изд. на НБУ, 345 с., второ издание 2016; „Киносценарият
– написване и пренаписване“ – 2012, изд. „Сиела“, 202 с.; „За комедията в българското игрално кино“ – 2017, изд. на НБУ, 158 с. Автор и на
публикации в специализирания научен печат.
Проф. д-р Яни Милчаков (1955–2017) е литературен теоретик
и историк, българист и славист, народен представител и дипломат.
Доктор по славянска филология на Ягелонския университет в Кра325
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кув, Полша (1990), професор по теория на литературата в Шуменския
университет „Епископ Константин Преславски“. Професор в катедра „Книга и общество“ към УниБИТ. Специализации в областта на
теорията на литературата в СУ „Св. Климент Охридски“ (1981–1982)
и Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ (1987). Лектор по български език, литература и култура в Ягелонския университет, Кракув, Полша (1987–1991). Лекции във Вилнюския университет, Литва (1994), Прешовския университет, Словакия (1999), Витембергския университет, Германия (2005) и Загребския университет, Хърватия (2011). Основните интереси на Милчаков са в областта
на българската литературна история, теорията на стиха, социологията на културата и масмедиите, историята на цензурата, балканистиката, славистиката. Книгата му „Стих и поезия“ се нарежда сред
класическите български изследвания по стихознание. Останалите
му монографии са: „Социология на литературата, език и политика“.
София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2001, 183
с.; „Българска стихотворна култура (ХVII–ХХ век)“. Варна: Изд. „Словесност“, 2006, 368 с.; „Социални полета на литературата“. София: УИ
„Св. Климент Охридски“, 2009, 339 с.; „Паралитературата: социология,
текстология, медиатори“ (в съавторство с Е. Борисова и П. Шуликов).
Велико Търново, Изд. „Фабер“, 2009, 230 с.
Народен представител в 36-то обикновено народно събрание
(1991–1992).
Посланик на България в Полша (1992–1996), Словакия
(1998–2001), СР Югославия (Сърбия и Черна гора) (2001–2005).
Международен експерт към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа с мисии в Украйна, Сърбия, Косово, Таджикистан и Киргизстан (след 2005).
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