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Виолета Дечева
ОРЕХОВАТА ЧЕРУПКА НА ТЕКСТА ЗА ТЕАТЪР

О, Господи, аз бих могъл да се затворя в орехова черупка и
пак да се мисля за крал на безкрайни простори…1
Свободата. Това беше темата на Конкурс за нова пиеса 2021. Каква по-подходяща тема за 2020 г.? Годината, която мина под знака
на първия shutdown през март, когато светът сякаш „замръзна“ за
миг като в онази детска игра на „замразено море“, в която, кажат
ли ти: „Замръзни!“, трябва да застинеш на място като скулптура.
Годината, когато време-пространствата, които обитавахме, напомняха колажите на Магрит. А градовете изглеждаха като празна
театрална сцена. Годината, в която онези, които правеха онова,
което продължаваме да наричаме изкуство, за пореден път в съществуването му се питахме: какво да е то, за кого да е то, как да е то –
изкуството, което през тази година майсторим, създаваме, мислим,
опазваме, говорим, пишем, преподаваме? Поставянето на тези въпроси като-че-ли-за-пръв-път означаваше едно-единствено нещо – и
хората, занимаващи се с изкуства, са го правили винаги във времена
на кризи или на дълбоки културни разриви – означаваше просто да
се върнем към условието на неговото и на нашето съществуване.
Тоест към свободата.
В писането на драматургия поставянето на подобна тема е
провокация към усещането изобщо за театър. Защото текстът за
театър е като ореховата черупка, която Хамлет използва пред Розенкранц като метафора, за да му даде образ за свободата, която
е мисленето. В текста си авторът драматург се чувства „крал на
безкрайни простори“, а след това сцената счупва ореховата черупка,
разпознавайки в него именно усещането за театър и театралност.
Разпознава (или не) усещането за това какъв е театърът точно в
това време, в този момент, който може да ни събере заедно. Защото
театърът в последна сметка прави тъкмо това – събира ни заедно
чрез една естетическа форма, благодарение на която е възможно сетивно да разпознаем тук-и-сега идеите, сюжетите, образите, поведението, целите, и прочие, и прочие, с една дума – нещата, които ни
засягат, които ни интересуват и вълнуват дълбоко именно сега-итук. Такава драматургия, разбира се, се появява рядко. Много рядко.

1 Шекспир, Уилям. Хамлет. Второ действие, Втора сцена. София: Просвета, 2006, 50
(прев. Александър Шурбанов).
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Но винаги си струва да се опитва. Избирайки свободата за тема на
изданието на конкурса през 2020/2021, това и направихме – опитахме.
Текстовете, които получихме – 67 на брой, въпреки количеството не предложиха изненади. Но качеството им, признавам, доста
затрудни журито при избора на текстове за Лабораторията за писане на пиеси, която тази година води писателят Георги Господинов.
Вероятно защото темата от своя страна е затруднила повечето
от авторите. Или обратно, сторило им се е, че е твърде лесна, ясна,
проста, подмамила ги е със своята „очевидност“. Най-често повтарящият се случай сред пристигналите текстове беше избор на
сюжет, който да я онагледи. Да покаже „Това е да си (не)свободен.
Това е (не)свободата“. Обезпокояващото в тези случаи е не толкова подобна буквалност. Напълно вероятно и възможно е дори тя да
кристализира в драматургична форма, ако изобщо авторът може да
го постигне. Обезпокояващо е по-скоро усещането за отсъствие на
лекота и въображение, за ограниченост в мисленето и съответно в
писането за театъра днес. Не ми се иска това да звучи драматично.
Има периоди на спадове в драматургията. Дори има дълги прекъсвания. Нищо апокалиптично. Но е симптоматично. И заслужава внимание. Защото именно текстът за сцена е онази символна система, от
която се ражда театърът и която остава след него. Какъвто и да е
този вид театър. Какъвто и да е този текст. И съвсем не е нужно
да е в исторически познатите ни форми на пиесата.
Текстовете, които бяха номинирани за втората фаза, а именно Лабораторията за писане на пиеси, предлагат своята представа за
свободата – в актьорското изкуство („Моят театър. Един урок
на Сара Бернар“ от Мая Кисьова), в лагерите от времето на комунизма („Богоявление“ от Деница Пенчева), в поведението на жените („Ейяфятлайокутл“ от Калина Терзийска), в поколенския профил
на родените през 80-те години на ХХ век („Exodus: отвътре навън“
от Кристина Беломорска) и в живота на човека в съвременния град
(„Урок по самота“ от Мартина Новакова и Мигел Валентин). Последната – „Урок по самота“, получи и наградата на тазгодишното издание на конкурса. Добри, добронамерени думи каза за тези текстове
Георги Господинов, когато свърши Лабораторията. Ще ги прочетете
в словото, което публикуваме тук.
Пиеси за свободата е последният сборник, издаден в рамките на
един голям петгодишен проект, който започна през 2016/2017 г. с
намерението да тества необходимостта от подобен тип университетска подкрепа за развитието на драматургията в България
и приключи с изданието през 2020/2021 година. Поредицата, която
Издателството на НБУ създаде, започна с Пиеси за справедливостта
(2017) и завършва с Пиеси за свободата (2021). Така то дава шанс на публикуваните текстове от проекта да срещнат своите режисьори,
актьори, сценографи. Но също и да посегнат към тях всички онези
читатели, които искат да разберат как са мислели авторите драматурзи в тези сборници по темите, предложени от конкурса.
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Георги Господинов
ТЕАТЪР И ЕМПАТИЯ

Уважаеми колеги и приятели,
Последният път, когато съм изнасял слово тук, в НБУ, е бил преди петнайсет години, поканен от проф. Богданов да приветствам
студентите в деня, когато им връчваха дипломите. Словото ми
тогава се казваше „Невидимите дипломи“. И тъй като сега отново
говорим след края на една лаборатория, която предпочитам да наричаме работилница, и отново ще бъдат раздадени дипломи, ще кажем
няколко думи и за това.
Най-напред искам да поздравя хората, които са замислили и стартирали тази идея – проф. Виолета Дечева, Театралния департамент
и самия университет, който я е подкрепил. Най-хубавото в нея според мен е, че това не е едностранен акт, не е просто конкурс с наградена пиеса, а процес. Тази пиеса стига до сцена и до радиодраматизация, стига дотам, закъдето е писана в крайна сметка. Но дори
и това не е всичко. В хода на този проект има една лаборатория, или
работилница, където в рамките на седмица имаме срещи, разговори,
работа, редактиране на тези пиеси. От моята камбанария, откъм
литературата и работата с текста, то ми се струва сред нещата,
не по-малко важни от останалите етапи. Нека не забравяме, че това,
с което се занимаваме като драматурзи, е един от трите основни
рода на литературата, третият в цялото родословие след лириката и епоса. Но театърът има това предимство или недостатък, не
знам, той да е най-реактивен от трите. Бих нарекъл драматургията „тревожен жанр за тревожни времена“ като нашето. Само тук
думите минават директно и физически по най-късия път, снабдени с
тяло и интонация, и стигат в мига на своето изричане до публиката.
Но да се върнем на смисъла от подобни работилници.
Като писател, който също е бил млад, мога да свидетелствам
колко важен за мен и за младите поети и писатели от моето поколение беше този акт някой да седне и прочете стихотворенията
ти например. Самият факт на тази среща е важен. Случвало ми се
е да срещам редактори и големи поети, които се отнасят снизходително, потупват те по-рамото и те отпращат. Тях съм забравил бързо. Но съм срещал и поети, които с няколко думи са давали
кураж и криле на самата идея да продължиш да пишеш. Ще спомена
имената им, по някакво стечение на обстоятелствата и тримата
носят името Иван. (В кръга на шегата, може би защото съм роден
на Ивановден, ако и да се казвам Георги.) Първият, който прочете
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кратките ми стихове и ги публикува като редактор в тогавашното списание „Септември“, беше Иван Методиев. Поет, който вече
не е между нас и чиито стихове и философия зад тях, наблюдавам,
стават и ще стават все по-важни и четени тук. Не помня какво точно ми е казал. Помня отношението, помня, че пихме някакъв малък
коняк в едно заведение на „Раковски“, което вече го няма. Това, че
говориш с поет, когото си чел, и той казва няколко думи за твоето
писане, беше достатъчно и няма да го забравя. Бил съм на двайсет и
една. Вторият човек беше Иван Цанев, когото също познавах само
от стиховете му и не смеех и да му предложа моите. Но на един конкурс „Южна пролет“ той се случи в журито и беше оценил първата
ми стихосбирка „Лапидариум“. Чак по-късно се запознахме и станахме приятели. Третият Иван е Иван Теофилов. През всички по-късни
години, когато вече имах няколко книги, той беше човекът, който
винаги ми пишеше и пише писма след всяка от тях. Казвам това, за
да отбележа, че човек има нужда от добронамереност не само на млади години. Цял живот писателят е несигурен, или поне писателите,
които аз харесвам. Прочетете стиховете на тези трима поети.
Свестните хора са и свестни поети, или обратното, не знам.
Ако съм успял поне малко да вдъхна кураж на всеки от седемте
автори, с които се срещнахме в тази седмица, значи съм свършил
поне една част от работата.
Ще опитам да обобщя онова, което исках да предам от моя опит.
Нека веднага кажа обаче, че това беше взаимен процес. Надявам се да
сте научили нещо от мен, аз със сигурност научих от вас. И всъщност не става дума само за научаване. Надявам се да сме си предали
взаимно неща, които не се преподават в академиите и ги няма в учебници, всъщност май и учебници няма в този занаят.
Не знам кое е най-важното, затова ще карам така, както в хода
на работата ни идваха нещата. В началото винаги е четенето. Това
е първата работилница за всеки от нас, който иска да се занимава
с писане. В тази работилница ние сме само чираци, майсторите се
казват Чехов, Шекспир, Кафка, Далчев, Яворов, Стопард – нарочно
изброявам без ред. Защото в голямото писане – хронологията и жанрът не са най-важното нещо. Затова в хода на нашите срещи държах
да си разменяме това, което сме открили за себе си като автори. Нашето четене, разбира се, е малко по-различно от четенето просто
за удоволствие или да мине времето. Като чета една книга, винаги
ми се иска да знам и как е направена, какъв е часовниковият є механизъм, какво е началото – откъде се влиза в нея – през вратата или
през прозореца. Опитът ме е научил, че най-трудно се разглобяват
най-добрите книги. Там е най-сложно да стигнеш до механизма. На
пръв поглед няма нищо особено, толкова е просто и гениално. И все
пак не спирайте да търсите и да препрочитате. Препрочитането
e истинското четене.
Още един съвет. Когато блокирате в писането си, станете и
извадете някоя книга от библиотеката, прочетете малко, отдай-
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те се на чуждия ритъм, това може да върне вашия по-лесно. Като
писатели ние до голяма степен сме направени от книгите, които
сме прочели, като драматурзи – и от пиесите, които сме гледали.
Никога няма да забравя „Малката кибритопродавачка“, „Храбрият
оловен войник“ и „Дивите лебеди“ на Андерсен, които четох като
малък. Отвъд вълнението и няколкото скришни сълзи ходех като
замаян няколко дни, изумен най-вече от това, че зад всичко наоколо
дебне история и има друг живот. Тогава, разбира се, едва ли съм го
формулирал така, но това беше усещането, без да знам точните
думи. Нито кибритът беше просто кибрит, нито пластмасовите
ми индианци, които играеха роля на моите оловни войници, нито
копривата край двора, нали от нея сестрата трябваше да изплете
достатъчно ризи за братята си. Мисля, тогава някъде реших, че искам да правя това, да чувам историите наоколо.
Едно от нещата, които искам да кажа, е никога да не забравяте
целия опит, който носим от детството. Хубаво е човек понякога
да си спомня, че е бил невинен. И още нещо от собствения ми опит,
което може да прозвучи обезкуражаващо. Никога не става по-лесно.
Мисълта, че след първата книга или първата пиеса човек научава кое
как, и втората и третата ще дойдат ей така като щракване с пръсти, се оказа дълбоко невярна. Казвам ви го, за да не се разочаровате
много. Нещо повече – никога няма да ви бъде толкова лесно, колкото
сега. Знаете ли защо сега е било по-лесно, въпреки че не го осъзнаваме? Защото сме били по-свободни, без собствените си очаквания и
очакванията на другите върху нас. Ето че стигнахме и до темата
за Свободата. Това, което ни предстои, е да развиваме или поне да
съхраним това усещане за свобода. Никоя свобода не е абсолютна.
По-скоро е търсене на път през несвободи. И да приемем правото си
на провал. Всеки има право на провал и на грешка.
Седемте пиеси, с които се срещнах в този курс, вашите пиеси,
бяха разположени в целия регистър на поджанрове и стилове. Имаше
вътрешна свобода, свобода откъм жанра и направата. И това е прекрасно. Разбира се, по всяка от тях имаше какво да се работи и да се
редактира. И това е другото, за което искам да кажа няколко думи.
Има една романтическа нагласа, която още е жива, че Бог диктува
нашите текстове, и следователно, кои сме ние да ги редактираме.
Както е дошло, така е. (Тогава трябва да приемем, че ще е истинско
светотатство писането на лоши текстове, защото Бог никак не
е слаб поет.) И второ, подобни нагласи не позволяват никаква възможна редакция и работа с текста. Казват, че Толстой (който със
сигурност е бил по-близо до Бога на литературата от нас) е преписвал дума по дума десет или повече пъти всеки свой роман в ръкопис.
Та това беше другото важно нещо, на което можем да се учим в хода
на подобни работилници. Всеки текст подлежи на редактиране, или
с други думи – има трески за дялане. Колкото повече стърготини и
стружки има около нас, толкова по-добър ще е крайният резултат.
Думата „редактиране“ съдържа в себе си думата редукция, тоест
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намаляване, зачеркване, махане на излишното. Чехов казва някъде,
че трябва жестоко, до сълзи да се зачерква. В хода на нашата работа
не зачерквахме до сълзи, но все пак имаше какво да падне. Разбира се,
има един важен момент, който всеки трябва лично да усети, когато
редактирането може само да развали текста. Защото всяка пиеса
има свой ритъм и баланс, който трябва да се намери и удържа.
Скъпи приятели и колеги, това беше лаборатория по време на
пандемия. (Звучи като любов по време на холера.)
Имахме индивидуални сесии по Zoom с всеки един от участниците, а два пъти успяхме да се съберем всички заедно, веднъж и присъствено. Говорихме конкретно, върху направата, върху качествата и излишествата, върху това, което още може да се направи. Нека
го споделя публично – тези разговори с всеки един и с всички в групата ми дадоха известна убеденост, че сте отдадени на това, което
правите. Това е много важно условие. Само така пишещият може да
издържи часовете, в които нищо не се получава, а такива ще са много.
Работата на писателя и драматурга, известно е, е работа в самота
в голямата си част. Нужна е пределна мотивация, няма друго освен
любовта към това, което правите, и волята да продължите.
И сега е моментът да кажа по една дума за всяка от пиесите. Конкретните бележки сме си ги казали индивидуално, но нека кажа онова,
което всеки един от текстовете обещава.
„Богоявление“ на Деница Пенчева е неин дебют в жанра. Тук темата за свободата, която понякога е възможна сякаш единствено в
смъртта, е развита в един исторически контекст от близкото минало. Трябва да призная, че това обръщане назад и работа с паметта
за лагера „Белене“ наистина заслужава висока оценка. Нашето близко
минало е пълно с неизговорени истории, имаме още живи свидетели
и участници, дано не пропуснем възможността да разкажем историите им.
„Ейяфятлайокутл“, пиеса, озаглавена с непроизносимото име на
исландския вулкан, от Калина Терзийска има две силни линии, които
са свързани – историята на Катерина и едно непрекъснато санкциониращо четириглаво мъжко чудовище, съставено от баща, брат, син
и мъж ББСМ. Силна, освободена, експериментална и много актуална
тъкмо тук и сега пиеса, която има своя потенциал да се доработи
и развие.
„Еxodus: отвътре навън“ от Кристина Беломорска също е дебют,
което при прочитане на текста няма как да разберете. Силна ерудиция и чувствителност, които вървят заедно, отиграване с лекота
на библейския мит за Йона в утробата на кита и през него на съдбата на поколението на т.нар милениали, или родените в края на 80-те.
Много силен текст.
Мая Кисьова, която има наистина сериозен опит, теоретичен
и практически, ни представя пиесата „Моят театър. Един урок на
Сара Бернар“. Тук може да се види много сериозната работа с източници и личното отношение на авторката към героинята є. Също
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така впечатлява вплитането на чужди гласове, на героите от епохата, които пронизват текста.
Също пронизана от различни гласове от началото на века, но вече
в български контекст, е пиесата на Владо Трифонов „Нещастен син
на некадърно време“. Един разговор между Вазов и Михайловски в кафене „България“ отключва преплитащата се история на отношенията между най-важните фигури на поети и поетки, ако спазим езика
от началото на века, плюс участието на Фердинанд. Историята на
литературата може да бъде разказана и така, по този наистина увличащ начин.
Тази година е различна по няколко причини. Освен пандемията тя
е рекордна с броя на участващите пиеси, доколкото разбрах – над 60.
Също така обаче по естествен начин лабораторията се превърна в
международна. И тук е редът да отбележим участието на Митко
Бояджийски от Струмица, Северна Македония. Митко Бояджийски е
известен македонски драматург с дузина пиеси и постановки в Скопие и Струмица. Неговата пиеса „Блекджак, или Кец во десетка“ продължава да се играе от години с голям успех. Пиесата му „С човешко
лице“ събира умело в едно философия, сатира, фантастика. Сигурен
съм, че и тя, както всички останали пиеси, ще намери съвсем скоро
пътя си до сцената.
И накрая, пиесата от българо-испанския тандем Мартина Новакова и Мигел Валентин, идващи от Мадрид, ученици на Хуан Майорга. Двамата внасят един различен опит, вървейки по ръба на жанра,
вплитайки сайт спесифик театър, пърформанс, един особен тур из
реални места в града. Това е пиеса за един човек в реална градска среда,
написана с много усет и свобода. Лична и осмеляваща се да ни води
по своите маршрути.
Никоя от тези пиеси не е съвършена. Но всяка от тях има потенциал да се превърне в събитие. Някъде има по-малко работа, някъде повече. И зависи от самите автори и тяхната отдаденост да
продължат. Както казва Елиът: „За нас е само да направим опит.
Останалото не е наша работа“.
Към края на моите думи искам да изброя, телеграфически, още
няколко неща, които ми се струват може би най-важното в нашата
работа.
Не спирайте да се вълнувате, докато създавате пиесите си, защото само вълнението предизвиква вълнение. Създайте си общност,
малко общество от хора, с които можете да говорите за театър,
писане, тенденции. Трябва да кажа, че разпадът в българското общество по някакъв начин е и разпад в общуването на различните гилдии
в изкуството. Няма и как да е иначе. На вас се пада да преодолеете
тези пропуквания и пропасти между поколенията. Да убедите българските режисьори, че е съвсем естествено да работите заедно.
Какво още. Един от съветите на Хемингуей към младите писатели е – слушайте музика и гледайте живопис. Ще разширя малко –
всичко може да бъде от полза за драматурга. Слушайте как си гово-
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рят хората на улицата, бъдете воайори на ухото, ходете винаги с
тефтер или записвайте на телефоните си – реплики, идеи, дочути
фрази. Наблюдавайте. Едно от най-хубавите упражнения, които направихме заедно, беше това да наблюдаваме внимателно една от
прекрасните фотографии на Юри Йорданов с петте баби, обърнати
с лице към морето, което виждат за първи път, облечени в новите
си селски дрехи, стоварени един следобед на плажа в Несебър. Имахме
само гърбовете им от снимката и през тях вие написахте прекрасни
монолози. Това беше възможно благодарение на едно човешко свойство. И то е, което ще отбележа накрая, едно от най-важните за
пишещия човек – способността за емпатия. Радвам се, че го притежавате. Това помага в писането.
Ще завърша с едно кратко стихотворение (учете се от поезията – в нея има ритъм и драматургия от чист вид), стихотворение,
което илюстрира най-добре какво ни дава емпатията и влизането в
чужда гледна точка (също от жизнена необходимост за всеки автор).
Двуглавото теле
Утре, когато фермерите намерят
тази шега на природата,
те ще вдигнат тялото
във вестник и ще го занесат в музея.
Но тази нощ то е живо и е с майка си
в северното поле. Великолепна лятна
нощ: луната, плуваща над
овошките, вятър в тревите.
То се взира в небето и там вижда
два пъти повече звезди.
(превод: Данила Стоянова)
Скъпи колеги и приятели, това беше целта на нашата среща и общуване, на нашата завършваща театрална работилница. И на всяко
изкуство в крайна сметка. След всичко това да можем да видим два
пъти повече звезди в небето над нас.
Благодаря, че бяхме заедно!
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По романа „Суета, суета“

Владо Трифонов
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ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА

ИВАН (ВАЗОВ)
СТОЯН (МИХАЙЛОВСКИ)
ПЕНЧО (СЛАВЕЙКОВ)
МАРА (БЕЛЧЕВА)
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Боян Пенев и Пейо Яворов.

- 18 -

НЕЩАСТЕН СИН НА НЕКА ДЪРНО ВРЕМЕ

ДЕЙСТВИЕ ПЪРВО
Надпис „Кафене „България“. На една маса са седнали русофилът
Вазов и русофобът Стоян Михайловски. И двамата са разгърнали
вестници на стойки за четене – лицата им са скрити. Пред тях
има чашки с кафе и ликьор – от време на време отпиват с шумно
сърбане, измърморват нещо неопределено и продължават да четат.
Изведнъж Михайловски смъква рязко поставката с вестника – току-що е прочел нещо, което силно го е развълнувало.

МИХАЙЛОВСКИ Не, не, не! Това не биваше да става! Ето това
не биваше да става! Къде ще търсим сега друг
такъв? Кажи ми, Вазове! Къде ще търсим сега
друг като Пенчо?
ВАЗОВ

(зад стойката) Кой Пенчо?

МИХАЙЛОВСКИ Славейков, разбира се! Умрял вчера. В Италия. В Брунате на езерото Комо. Мара е пратила телеграма (чете от вестника) „Пенчо
не диша вече. Мара“.
Михайловски става от масата и пак сяда. Не може да си намери
място от вълнение. Вазов е невъзмутим.
МИХАЙЛОВСКИ Изпуснахме човека, Вазове. Обидихме големия поет, прогонихме го и го уморихме.
Гоним най-добрите и после се чудим защо
сме на тоя хал. Ето затова. Не щем ний свободни и умни хора. Свободните пречат на
тая държава. Бъркат є в мозъка. Колкото
по-покорен и глупав, толкоз по-лесен за управление. Пенчо не им се даваше. Затова го
натириха – защото не искаше посредствените да го командват. И те си отмъстиха,
мамичката им! Онзи нагаждач, министърът
на просвещението Бобчев, той го уволни,
онзи хайванин, твой почитател…
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ВАЗОВ

Един поет трябва да има всякакви почитатели.

МИХАЙЛОВСКИ Един поет трябва да си подбира почитателите.
ВАЗОВ

Почитателите не се подбират. Те са като
жените – сами идват и сами си отиват.

МИХАЙЛОВСКИ Натириха човека и го съсипаха.
ВАЗОВ

Лека му пръст. Аз не съм го натирвал. Той сам
се натири. И не го превъзнасяй. „Големият
поет!“ Кой ти рече, че е голям поет?

МИХАЙЛОВСКИ (сякаш не е чул въпроса) Умрял е от мъка. Министърът му видя сметката. Тури за директор на Библиотеката брат си, а Пенчо
курдиса на четвъртия етаж, в мухлясалото
килерче, да отговаря там за училищния архив. Срам! Твоето другарче Бобчев, серсеминът ниеден!
ВАЗОВ

Дааа, отишъл си е без време. (Сръбва от кафето и си избърсва с кърпичка мустаците.) Властта все някогаш си отмъщава. Защо прие да
става директор? Да си беше останал поет,
да си пише там стиховете и да си наляга
парцалите.

МИХАЙЛОВСКИ Прие, защото искаше да помогне на тази
клета държава с немските си знания, с таланта си… Да излезе тя най-сетне от простотията и немотията, а не да я лашкат
руснаците.
ВАЗОВ

Че да я лашка Западът ли?

МИХАЙЛОВСКИ По-добре Западът да я лашка, че неговото
лашкане барем е културно.
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ВАЗОВ

Кое му е културното? Ей го Фердинанд, идва
от Запада, не идва от Изтока. Но как се държи той с нас? Нарича ли ни „потурковци“?
Нарича ни. Прости, мръсни и потни потурковци. Защо ни нарича тъй? – защото ни
презира. Културно ли е да ни презира? Възпитано ли е да ни презира? Нали е благородник!

МИХАЙЛОВСКИ И сред благородниците има сбъркани, Вазове. Лично аз не го обичам и нищо не съм
му спестил. Каквото ми е било на душата,
винаги съм му го казвал: прост кавалерист,
поручик в австро-унгарската армия, със самочувство на маршал.
ВАЗОВ

Прост, прост, ама виж му имената: Фердинанд Максимилиан Карл Леополд Мария фон
Захен, принц Сакс-Кобург-Готски и кой знае
още колко ги има нататък. А моите само
две – Иван Вазов. Твоите също две – Стоян
Михайловски.

МИХАЙЛОВСКИ Две, две, но цяла България ги тачи. И нашите
песни все ще се четат, а неговите няма кой
да ги напише.
ВАЗОВ

Завършил бил военна академия във Виена.

МИХАЙЛОВСКИ Туй не му пречи да е прост. Ако беше умен,
нямаше да дойде да ни управлява.
ВАЗОВ

Него ако питаш, ще каже, че е дошъл да ни
направи европейци, на маниери да ни научи…

МИХАЙЛОВСКИ Мен ако питаш, ще кажа, че дойде, защото
му беше омръзнало да гони шантонерките
по виенските барове. Прищяха му се малко
от нашите шантонерки. Екзотика малко му
се прищя. Сочни балканки с големи нянки, не
някакви австрийски кльощи.
ВАЗОВ

(с насмешка) Иска човекът Велика България
на Бяло, Черно и Адриатическо море. Някога
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сме били най-силната държава в Източна Европа, меракът му е пак да ни направи такива.

МИХАЙЛОВСКИ Били сме Велика България, когато сме имали
владетели като Симеон Велики. Грамотни
личности. Люде с морал. Защото моралът и
грамотността дават сила. А сега си търсим
владетели по бардаците и по казината.
ВАЗОВ

Хората го зяпат, кланят му се, значи го
харесват.

МИХАЙЛОВСКИ Зяпат ордените му и финтифлюшките,
дето се е накичил с тях като годèн циганин?
ВАЗОВ

Стамболов, той е виновен. Тръгна да обикаля
като гламав из Европа, началник да ни дири.
Намери го накрая! Роднина бил на австрийския, на френския, че и на английския двор. И
какво като им е роднина? На всичкото отгоре без съгласието на Русия.

МИХАЙЛОВСКИ Че каква ни е Русия да є искаме съгласието?
Ние малки ли сме сами да решаваме кой да ни
управлява?
ВАЗОВ

Малки сме. Затова трябва да сме с Русия, да
ни пази и да ни защитава.

МИХАЙЛОВСКИ И да ни краде, и да ни обира.
ВАЗОВ

На нас руснаците са ни братя, Михайловски.
Една кръв сме – славянска. Хем си разбираме
приказката, хем и нравите ни са същи. А на
Фердинанд какво му разбираш – нищо.

МИХАЙЛОВСКИ Тъй и тъй си подлагаме задника, по-добре
да го подложим на човек, дето го знаят по
света и има вземане-даване с крале и кралици. Казах, лично аз не обичам Фердинанд, но
трябва да сме благодарни на Стамболов, че
ни го доведе.
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ВАЗОВ

И защо да сме му благодарни?

МИХАЙЛОВСКИ Затуй, че имаме днес нови пътища и армия с
образовани офицери, а не с неуки простаци.
ВАЗОВ

Образовани офицери имаме благодарение на
Русия. А Стамболов беше диктатор, спеше
с жените на министрите си и не обичаше
братушките.

МИХАЙЛОВСКИ За какво да ги обича, Вазове? Затуй, че ни
имат за тяхна собственост? Ама ние не сме
им собственост. Пък и на България є трябват управници от сой.
ВАЗОВ

От сой като австрийския мъжолюб?

МИХАЙЛОВСКИ По-добре ли щеше да е руски мъжолюб? Този
барем е изискан, знае езици и има обноски.
ВАЗОВ

Поне да беше научил български, той и туй не
направи. Ама защо му е на Фердинанд да учи
български? Каква му е България на него, че да
учи езика є? Дойна крава му е, ето каква. За
да доиш една крава, не ти трябва да є знаеш
езика.

МИХАЙЛОВСКИ Все пак иска да сме свободни и независими.
ВАЗОВ

Иска на думи. Мераците му са други. Поне
някой като Батенберг да беше дошъл. Батенберг беше свестен и направи много за
България. Като своя я имаше, затуй искаше
тук да го погребат.

МИХАЙЛОВСКИ Ти не застана ли по едно време срещу него?
ВАЗОВ

Срещу Батенберг ли? Може и да съм застанал, задето суспендира Търновската конституция. Но аз не съм сляп да не виждам какъв
човек е. Уважавах го заради храбростта му
и затова, че милееше за страната ни. Подписа Съединението и ни обедини. Без него сега
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можеше да ни няма. Беше скромен, макар и
от знатна фамилия. И не лягаше с булките
на командирите си като Фердинанд.

МИХАЙЛОВСКИ Фердинанд не прилягва с тях насила. Те му се
предлагат и той се възползва.
ВАЗОВ

Е, питам те, бива ли такъв похотливец да
ни управлява? Бива ли да ставаме за резил
на света? И без това достатъчно сме се
орезилили.

МИХАЙЛОВСКИ На негово място и аз ще се възползвам.
ВАЗОВ

Ти си поет! Имаш почтена съпруга. Не ти се
полага да спиш с чужди булки.

МИХАЙЛОВСКИ (тропва с длан по масата) Че аз като съм поет,
да не съм евнух! Поетите нямат ли право на
живот?
ВАЗОВ

Не тропай, хората ни гледат.

МИХАЙЛОВСКИ Прощавай, туй иде от неврастенията. Всички, дето се имаме за писатали, сме болни от
неврастения. Толкоз писатели неврастеници в такваз малка държавица, чак не е за
вярване! Само ти май си се отървал, Вазове.
Затова теб народът те тачи, че не си луд
като другите.
ВАЗОВ

Неврастеници сте, защото много философствате. Все искате от живота нещо,
дето той не може да ви го даде. И се изнервяте. Спрете да философствате, спрете все
да искате и ще оздравеете. Щом Вазов ви го
казва, имайте му вяра! Аз криви съвети не
давам.

МИХАЙЛОВСКИ Ние затова сме те нарекли „патриарх“. Иван
Вазов – патриархът.
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ВАЗОВ

Теб пък сме те нарекли „чепат“. Стоян Михайловски – чепатият. И колкото повече
остаряваш, толкоз по-чепат ставаш.

МИХАЙЛОВСКИ Чепат, но кадърен. Кадърните поети са чепати. И ходят по жени, щом се налага.
ВАЗОВ

(патетично) От поетите народът трябва да се учи на свяст и благочестие, а не на
изневери.

МИХАЙЛОВСКИ Ти също си поет, ама си полягваш с чуждото,
нèли е така?
ВАЗОВ

При мен е друга работата. Аз с жена ми де
факто съм се разделил. Ще го направя и де
юре, щом църквата позволи.

МИХАЙЛОВСКИ То, ако трябва да съм честен, и аз с моята
Райна много не меля брашно. Нервира ме тя,
все няма угодия.
ВАЗОВ

Райна е добра жена. Чудя се, че още те търпи. Само беля и страдание є носиш – не го
заслужава. Как е госпожа французойката?
Спинкаш ли с нея?

МИХАЙЛОВСКИ (с апломб) За Маргарита Лабром ли питаш?
Нека ти кажа нещо – Маргарита е жената
на моя живот! Ти твоята Атина Болярска
я изгони, че много била рецитирала, свирила
на пиано, пеела, смеела се много и танцувала
пред хората. Е, госпожа Лабром също свири
на пиано, също пее и танцува, и на мен това
ми харесва. Съжалявам, че не я запознах с
Пенчо и Мара, те щяха да я оценят.
ВАЗОВ

Щом тя е жената на твоя живот, Райна каква ти е?

МИХАЙЛОВСКИ Райна е друго. Райна е любовта ми. Нея аз я
обичам със сърцето си и с душата.
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ВАЗОВ

Туй много не го разбрах.

МИХАЙЛОВСКИ Не го разбра, защото е фина тъкан, тънка
материя, а ти си по дебелите романи и по
епопеите. Да поръчаме ли още кафе и ликьор?
Аз черпя.
ВАЗОВ

Щом черпиш. (Завърта се на стола и маха с
ръка.)

До масата застава сервитьорката, дребничка жена с тънки като
чертички устни, стиснати в любезна усмивка. Поднася кафетата
и ликьора, двамата събеседници отсръбват почти едновременно и
разговорът им продължава.
ВАЗОВ

Та да се върнем на жена ми, дето я изгоних.
Аз, драги Михайловски, макар да съм демократ, съм и аристократ. Обичам аристократичното, стига то да не е натруфено и
церемониално. Обичам изящните неща – изисканото и стилното обичам. Без излишества. Тая изисканост у Атина я няма.

МИХАЙЛОВСКИ Но пък много добре рецитира. Слушал съм я
– с правилните му интонации, с чувството
му, с меката му патетика и главно – никъде
не запъва.
ВАЗОВ

Знам, че не запъва. Рецитирала ми е Пушкин,
„Караджата“ ми е рецитирала, и други мои
неща беше научила, само и само да ми влезе
под кожата.

МИХАЙЛОВСКИ Сватбата ви стана събитие. Голяма тупурдия, сякаш цар се женеше. Помня, че правеше
бая опити булка да си намериш и все не си
намираше. Кой ли не ти помагаше, че и аз барабар съм се включвал.
ВАЗОВ

(разперва ръце) Е, намерих си. Много съм ви
благодарен.
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МИХАЙЛОВСКИ Не те бях виждал такъв доволен дотогаз. И
баба Съба, майка ти, изглеждаше също да е
доволна.
ВАЗОВ

Бяхме доволни, че не подозирахме какво чудо
ни е влязло в къщата.

МИХАЙЛОВСКИ Що народ се възрадвахме! Рекохме, най-сетне
старият ерген се сдоби с другарка.
ВАЗОВ

И то с каква другарка – разпусната и цапната в устата!

МИХАЙЛОВСКИ Майка ти є била казала да си върви при техните, щото не си я рачил вече. Вярно ли е?
ВАЗОВ

Не я рачих вече, че не се съобразяваше с духа
на фамилията ни. С порядките ни не се съобразяваше. С възпитанието ни и с традициите. Не я рачих, че се оказа непокорна жена.

МИХАЙЛОВСКИ Обича свободата, значи. Харесва є да е независима.
ВАЗОВ

Харесва є да е самонадеяна и вироглава. Не
прояви достатъчно уважение към творчеството ми и не оцени какъв човек я беше
избрал за съпруга.

МИХАЙЛОВСКИ Ти ли избра нея, или тя избра теб?
ВАЗОВ

Разумява се, че аз избрах нея! Показаха ми я
веднъж през прозореца, огледах я, стори ми
се хубава, добре облечена… После взе да рецитира „Караджата“ и си казах: ето, това е
жената за мен! Как да съм знаел, че не е това.

МИХАЙЛОВСКИ Веднъж с нея се видяхме на улицата, разприказвахме се и от дума на дума ми се оплака,
че не сте є давали да прави в къщата нищо
без позволението на майка ти.
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ВАЗОВ

Оплакала ти се била! Защо на теб ще се оплаква бе, джанъм? Защо не се е оплакала на мен?
Ето друго, дето не є харесвам – да се оплаква
на чужди хора за наши си работи.

МИХАЙЛОВСКИ Имала е нужда да сподели с някого, някой да
я разбере.
ВАЗОВ

Защо точно ти трябва да я разбираш? Тя си
има мъж, с него да споделя, той да я разбира,
не чуждите пергиши.

МИХАЙЛОВСКИ Моля да не обиждаш! Видяла е в мен близък
човек, а понякога чуждите са по-близки от
близките.
ВАЗОВ

Прощавай, но тъй не се прави в почтените
семейства! Тя трябваше да знае, че влиза в
почтено семейство.

МИХАЙЛОВСКИ Може да се страхува от теб. Чух, че си я изкарал да е луда. Ненормална си я изкарал. Тъй
ли е?
Вазов сякаш не чува въпроса на Михайловски и продължава:
ВАЗОВ

От мен се страхува, а от теб не се страхува.
Аз плашилище ли съм някакво, змей ли съм?

МИХАЙЛОВСКИ В нейните очи може да си станал.
ВАЗОВ

И тоя неин мерак да е непрекъснато пред
хората, всички да я гледат и да є се възхищават. Сякаш на света няма други, сякаш тя
е центърът на вселената. Една манджа не
може да сготви, но да се криви пред хората
я бива.

Атина Болярска излиза на сцената в ритъма на кан-кан, облечена
е в характерното за този танц облекло.
АТИНА БОЛЯРСКА (към публиката) С добър характер, любезна
и възпитана – това е Атина Болярска. Още –
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интелигентна и образована – другите го
казват и аз го потвърждавам. Весела и игрива, когато трябва да се веселим, и сериозна, когато става дума за сериозни неща.
Говорят, че не съм подходяща за Вазов. Не
е вярно – той не е подходящ за мен. Аз съм
свободен дух, артистична и любвеобилна.
Той е патриархален еснаф с ограничен кръгозор, под силното влияние на майка си. Ако
не бях влязла в семейството му, нямаше да
знам каква стока е и щях да продължавам да
благоговея пред него. Добър поет и писател,
но само това не стига, за да живееш с жена
като мен. Висок и строен, но тесничко скроен – това е. Повече за него нека да разкаже
онази, марсианката, дето се е хванал с нея.
Евгения Марс. И защо Марс? Няма ли си име?
За да е по-интересна, разбира се. Фукла. Също
като Вазов. Фукльо. На всичкото отгоре се
оказа, че харесва омъжени жени. Осъдих го да
ме издържа до края на живота. За назидание.
Това е от мен. С вас сигурно повече няма да
се видим, затова целувки, обичайте се и не
се оставяйте да ви тормозят! Ариведерчи!
(Напуска сцената по начина, по който е дошла.)

Вазов и Михайловски известно време гледат след отишлата си
Атина, онемели след доскорошното є присъствие. Михайловски
пръв се окопитва.
МИХАЙЛОВСКИ Огън жена, ей!
ВАЗОВ

Че е огън, огън е. Докато не ти подпали
чергата.

МИХАЙЛОВСКИ Стига, Вазове! Атина е от сой, баща є устабашия, вуйчо є митрополит, тя с хубава снага, взорът є мечтателен, пее добре,
танцува, и на пиано знае да свири. Какво повече да искаш? Ама ти йок, с Евгения Марс се
повлече.
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ВАЗОВ

Евгения също е от сой, майка є е първата учителка в Орхание, баща є е прочут търговец,
бил е помощник-кмет на София, почитан човек, сериозен. А гласът є на Евгения, ооо! –
къде по-красив е от Атининия. И на пиано
свири фамозно, и езици, френски, руски… Знае
Толстой, знае Юго, Мопасан… И рецитира, и
стихове пише, и обноските є са обноски, истинска аристократка. Всичко, което Атина
го няма, Евгения го има в излишество. И не
съм се повлякъл с нея, да е ясно!

МИХАЙЛОВСКИ Вие спите ли заедно?
ВАЗОВ

С Атина ли?

МИХАЙЛОВСКИ С Евгения.
ВАЗОВ

С Атина не спим заедно.

МИХАЙЛОВСКИ Сигурно още те обича, затова не иска да се
разведе.
ВАЗОВ

Евгения ли?

МИХАЙЛОВСКИ Не, Атина.
ВАЗОВ

Тя обича името ми, че навред го тачат. Славата ми обича, мястото ми в обществото
и писателските ми хонорари. Нищо че не са
пари на богаташ, пак са си пари.

МИХАЙЛОВСКИ Разправят същото и за Евгения, че е с теб
заради парите и славата ти.
ВАЗОВ

Нека разправят. Аз единствен знам защо тя
е с мен и аз защо съм с нея.

МИХАЙЛОВСКИ Мъжът є как гледа на това? Той ти е близък,
приятели сте. Имаш ли тръпка на завоевател? Да отнемеш булката на приятел, си е
завоевание. Тръпка си е да отнемеш чуждото
– нèли е така?
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ВАЗОВ

Ти, Михайловски, имаш повече опит в отнемането на чужди булки. Аз не отнемам чуждото, аз давам. А мъжът є е наясно, че Вазов
никога няма да злоупотреби с доверието му.
Той знае, че няма да премина границата.

МИХАЙЛОВСКИ Вазове, сериозно ли говориш? Преминал си я
ти границата отдавна. Нали виждам как я
гледаш всяка сряда на сбирките у тях. Като
бучка масло се разтапяш.
ВАЗОВ

Спри да виждаш мен и гледай себе си.

Появява се Евгения Марс в скъп бял тоалет, с диадема в косите…
прилича на видение.
ЕВГЕНИЯ

(към публиката) Изобщо не ме е съблазнявал.
Вазов е мой добър наставник, а аз съм негова
добра приятелка и прилежна ученичка. Иска
да ме научи на нещата, дето ги умее и могат да са ми от полза. Иска да стана първа
дама на българската поезия, хората да ме
четат, да ми се радват и да не могат да ми
се наситят.

МИХАЙЛОВСКИ (към Вазов) Вярно ли е, че є пишеш нещата?
ВАЗОВ

Аз да є пиша нещата?! На нея? (Сочи към Евгения.) На Евгения?

МИХАЙЛОВСКИ Говорят, че я пробутваш в средите. А уж си
против ходатайствата.
ЕВГЕНИЯ

(към публиката) Вижте, аз съм достатъчно
схватлива, достатъчно съм надарена от
Господ, че да мога сама да си пиша нещата.
Вазов ме напътства и си казва мнението –
толкоз!

ВАЗОВ

(към Михайловски) Да представиш един способен човек пред други, не е ходатайство, нито
е пробутване, а радост. Когато излезе от
печат първата є книга, бях най-щастливият
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човек. По-щастлив от нея бях. С каква готовност само написах отзив в пресата!

ЕВГЕНИЯ

(към публиката) Помня този отзив наизуст,
сякаш беше вчера. Той (сочи към Вазов) написа, че макар да съм все още несръчна в техниката, книгата ми притежава една мила
простота, без никаква маниерност, без
ефектни ловкости. Написа колко леко се четат моите творби и каква искреност дъхти от тях. Написа, че това са уломки от
души, сърца и силуети на лица, които ние,
все едно познаваме. Че жените и мъжете в
моите разкази сякаш човек ги е виждал някъде, сблъсквал се е с тях, а може дори да е един
от тях…

МИХАЙЛОВСКИ (хитровато) Вазове, ти като да си влюбен в
тази жена.
ВАЗОВ

Влюбен съм в живота, а за мен Евгения е
живот.

МИХАЙЛОВСКИ Само толкоз?
ВАЗОВ

Влюбен съм в нейната чудна душа.

МИХАЙЛОВСКИ В чудните є кълки не си ли влюбен? В бутовете є?
ЕВГЕНИЯ

(хваща се за главата) Боже мой, какви изрази!
Бутове… Кълки… колко грубо и непоетично!
Сякаш съм някаква птица за продан, а не българска писателка и общественичка. Не мога
да слушам повече!

Излиза.
ВАЗОВ

Евгения Марс е моята магия, Михайловски! Намери си и ти такава и престани да
завиждаш.
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МИХАЙЛОВСКИ Имам ги две.
ВАЗОВ

Тогаз мирясай.

МИХАЙЛОВСКИ Сякаш чувам Пенчо. Аз и на него съм казвал,
че не му завиждам за Мара Белчева, а обратното – че му се радвам, дето има жена като
нея до себе си. Родена поетеса! Мисъл, енергия, музика…! Стиховете є идват отвътре,
дълбоки и прочувствени. Можел си и за нейната поезия да напишеш добри думи.
ВАЗОВ

За нейната поезия нека пише Пенчо. Но както гледам, досега нищо не е написал, само
себе си хвали. Той това най-добре го може –
себе си да хвали. А аз що съм? Старомодно
причесан традиционалист, тромав и надут
като всякой простак.

МИХАЙЛОВСКИ Не говори така.
ВАЗОВ

Да, да, тъй ме нарече Славейков – „простак“.
Вазов – тромав и надут простак, а той –
духовен аристократ. Вазов – безчувствен
еснаф, груба и недодялана антика, дето ни
от блянове разбира, ни от духовност, а Славейков – деликатна кула от слонова кост,
която само избраници могат да посещават.

МИХАЙЛОВСКИ Шегувал се е.
ВАЗОВ

Хич не се шегуваше! Той бил кралят на младите. А аз какъв съм? Аз не съм ли крал? Не,
аз съм бил драскач, който плескал каквото
му дойде на уста. Да съм си ходел вече, защото времето ми било свършило. Изпял съм си
бил песента. Да идва Пенчо, че е нов-новеничък. Той бил развитието, аз съм бил регресът. Той е начетеният, аз – изоставащият.
Тръгнал да ми цитира Ницшето, че творецът трябвало да чува онова, което пише. Че
трябва, трябва. А той дали чуваше онова,
дето пишеше за мен? Ако го е чувал, с какви
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уши го е чувал? С магарешки? У Ницшето
всяка фраза била екскурзия на чист въздух,
бодра и освежающа – тъй го чувствал наш
Пенчо. Ами като го е чувствал тъй, да беше
се научил да пише бодро и освежающо. А не
само да мята развращающи думи по мен и по
творбите ми.

МИХАЙЛОВСКИ (със задоволство) По моите творби не е мятал нищо.
ВАЗОВ

Искаше да е съвършен. Свръхчовек искаше
да е. Тогава да беше разкарал дяволите си, да
дойде и да ми се извини. Така правят онези,
дето искат да са свръхчовеци. Надмогват
лошотията и се извиняват. Аз също щях да
се надмогна и да приема извиненията му. Бърках му в очите на твоя Пенчо. Вместо да се
успокоеше, че такваз хубава жена е тръгнала
по гайдата му, той ставаше все по-нервен и
заядлив.

МИХАЙЛОВСКИ Ако теб те прокудят, и ти ще станеш нервен и заядлив.
ВАЗОВ

Него никой не го е прокуждал, сам избра да
замине.

МИХАЙЛОВСКИ Замина, защото го подиграха и оскърбиха.
ВАЗОВ

Че той да не е някаква фльорца да се оскърбява. Мъж е. Да го беше понесъл достойно, а не
да подсмърча и да тича при неговата Мара
да го спасява.

МИХАЙЛОВСКИ Ако с теб, Вазове, се отнесат тъй непочтително, и ти ще хукнеш да те спасяват. Гавра
е туй, дето сториха с него. Чрезмерно унижение. Колко такива поети имаме ние, че да
позволяваме да се гаврят с тях?
ВАЗОВ

Имаме, имаме, не се бой.
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МИХАЙЛОВСКИ Казвам само, че Бобчев е голямо прасе, щом
уволни Пенчо. Пенчо Славейков е това, ей,
не е лукова глава! А той го махна, за да назначи на негово място брат си. Накара сакатия
човек да се катери до четвъртия етаж на
министерството. И то като какъв? – като
най-обикновен уредник. Каква мерзост! Каква подла, гнила душичка! (Гласът на Михайловски започва да набира сила и се налага Вазов
отново да го подсети, че са в кафене и наоколо има
хора.) Ти можеш ли да си представиш как се е
почувствал? И никой не се намеси да каже, ей,
министре, къде се намираш ти, кучи сине?!
Знаеш ли кого уволняваш, мизернико?! И аз
не се намесих, а можеше и при Фердинанд да
ида, да го помоля, ако трябва да го заплаша,
да отмени заповедта.
Затова избяга Пенчо оттук, дето мачкат
всичко достойно и талантливо. Фасулковците го огорчиха, прокудиха го и накрая го
вкараха в гроба. Онзи русофил Бобчев, главният фасулковец!
Вазов иска да възрази, но Михайловски е тъй увлечен в своето негодувание, че не забелязва жеста
на събеседника си и разпалено продължава:
Няма да ни прости Пенчо. И на народа си
няма да прости, и на приятелите си, че не
го защитихме както подобава. Не умеем ний
да ценим способните, мразим ги, обиждаме
ги и им се подиграваме. Ако някой ден България изчезне от картата, то ще е само заради
това. Най-вече заради това! (Приготвя се да
удари по масата, но се поколебава и уморено отпуска ръката си в скута.)

ВАЗОВ

Казваш, че не ценим способните. А самият
Пенчо дали ги ценеше? Не ценеше ли той предимно себе си? Не слушаше ли той предимно
собствения си глас? Ти, Михайловски, не го
ли защитаваш прекалено? Та точно Пенчо
ме обвини в бездарие. Нарече ме „хвалипръцко“. Мен да нарече „хвалипръцко“ и да не се
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засрами! Способните хора не обиждат другите, особено ако нямат основание.

МИХАЙЛОВСКИ Че беше дръпнат, вярно е. Но е вярно също,
че беше способен, да не си кривим душата.
ВАЗОВ

Аз затова съм го подкрепял, че е способен. Но
нрава му не харесвах. Френски знаел, немски
знаел, руски, италиански… добре, аланкоолу,
ти можеш да знаеш сто езика, ама като не
знаеш как да се държиш с хората, кел файда
от езиците ти.

МИХАЙЛОВСКИ „Епически песни“ написа, „Сън за щастие“,
„На острова на блажените“, все просветни
творби, с широк кръгозор, миришат на култура, на цивилизация…
ВАЗОВ

Творбите му миришат на цивилизация, но характерът му миришеше на варварин. Иначе
нямаше да говори такива неща за мен.

МИХАЙЛОВСКИ Какво чак толкова е казал?
ВАЗОВ

Как било заблуда да си мисля, че съм най-добрият български поет. Произведенията ми
как воняли на пот и спарен въздух и как целта на живота ми била да ям печени агнета и
да пиша глупави романи. На всичкото отгоре упрекна читателите, задето ми направиха двайсет и пет години творчески юбилей.

МИХАЙЛОВСКИ Сещам се. Каза, че са „тълпа идиоти“. Не
одобрих тази негова стъпка и му го рекох в
очите.
ВАЗОВ

Да говори и да фърля въз мен грозни думи
– добре, ясно е, че го правеше от завист и
защото нямаше моята слава. Но да нарича
читателите ми „идиоти“, туй не разбирам.
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МИХАЙЛОВСКИ И ти си го засягал, признай. Написа, че поезията му е саката и куца също като него.
ВАЗОВ

Защото прекали с нападките срещу мен. Видите ли, той бил млад, свободен и модерен,
аз съм бил стар, потиснат и демоде. Стиховете ми били „солдатски“, „опълченски“
били, какви ли не ги нарече. Така говори ли
се? При това пред хората. Ако не си съгласен с нещо, ела ми го кажи насаме. Ако романите ми те дразнят, ако стиховете ми
те дразнят, бъди честен да кажеш защо те
дразнят. Недей да злословиш, че не били мои,
че не били оригинални и че съм бил епигон на
някакви европейски поети. Ами аз какъв съм,
не съм ли европейски поет?

Вазов поглежда събеседника си настойчиво в очакване да чуе положителен отговор.
МИХАЙЛОВСКИ Европейски си, спор няма.
ВАЗОВ

Аз съм бил стар херой! А той – претенциозен
егоцентрик! В творчеството няма млади
и стари! Има едни, дето го могат, и други,
дето не го могат. Възрастта е само число.
Талантът – безчисленост.

Двамата млъкват и известно време остават така, всеки потънал
в свои мисли. Пръв проговаря Вазов.
ВАЗОВ

Казваш, че му се били подиграли и го унизили.

МИХАЙЛОВСКИ (излиза от вцепенението) Кой?
ВАЗОВ

Пенчо.

МИХАЙЛОВСКИ Какво за Пенчо?
ВАЗОВ

Ти каза, че му се били подиграли и го унизили.

МИХАЙЛОВСКИ Казах.
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ВАЗОВ

А помисли ли защо му се подиграха? Спомни
си само какви приказки изрече той срещу Славянския събор.

МИХАЙЛОВСКИ Ти пък си спомни какви хора бяха поканени на
този събор. Чиновници без грам съдържание.
Един истински творец нямаше сред тях. Уж
го кръстиха „славянски“, но той си беше ачик
руски. Казионен събор, бюрократски. Защо
поляците отказаха да дойдат? Защото им
бяха ясни сладките приказки за общославянската държава.
ВАЗОВ

Какви сладки приказки?

МИХАЙЛОВСКИ Сладки приказки как да бъдат подмамени
трийсет милиона славяни, за да станат
руски слуги и да ги тъпчат. Срещу това се
бунтуваше Пенчо и мяташе къчове. Защото
не щеше Руска България.
ВАЗОВ

Тогава защо не мяташе къчове и срещу Германска Нова Гвинея, срещу Германска Самоа, срещу Германски Маршалови острови
или срещу Френски Индокитай? Там местните не са ли слуги? Там местните не ги ли
тъпчат?

МИХАЙЛОВСКИ Има разлика дали ще те тъпчат със западни
чепици или с руски сапоги. Пенчо предпочиташе чепиците на Запада. Аз също, à propos.
ВАЗОВ

Пак че благоволиха да му дадат работа. Обаче господинът се фръцна и я отказа. Директор на Народната библиотека искал да си
остане – туй било достойно за него. Всяка
работа е достойна! И портиер да го бяха
направили, трябваше да приеме и да не се
срамува. Но от гордост и честолюбие големият поет реши да замине и да накара такива като мен да се чувстваме виновати.
Ние, антиките, дето не заслужаваме друго,
освен неговото височайше презрение. Само
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че готическите кули също са антики и на
тях се крепи светът!

МИХАЙЛОВСКИ Още не можеш да го преглътнеш.
ВАЗОВ

Може и да съм го преглътнал, но обидните
думи не забравям.

МИХАЙЛОВСКИ (шеговито) Въздигни се над обидата. Стани
и ти Свръхчовек като Пенчо.
ВАЗОВ

Свръхчовек като Пенчо! На него и на лудия
Ницше свръхчовешкото им беше в свръхчовешкото безумство. И в свръхчовешките
им амбиции.

МИХАЙЛОВСКИ Че може ли творец без амбиции? Да не би ти
и аз да нямаме амбиции?
ВАЗОВ

Моите амбиции са човешки, а не свръхчовешки. Като тях свръхчовек не искам да бъда аз.
Не ми е нужно зорлем луд да ставам. Стига
ми да съм, какъвто съм, с всичките ми пороци и добродетели. Стига ми да съм Вазов.
Пък и свръхчовеците не свършват добре.
Кажи ми как свърши Ницшето? – като едно
болно дете със слабий ум. Мерси от такъв
конец.

МИХАЙЛОВСКИ Но създаде творби, дето целият свят ги
чете.
ВАЗОВ

Целият свят може да ги чете, но бъкел да
не разбира какво чете. Чеше се по главата
целият свят, диви се и се оплита като пиле
в кълчища. Ако не беше онзи случай в Торино,
кой щеше да му обърне внимание на Ницшето? Никой. Втурнал се да спасява коня от
побеснелия му стопанин, обаче взел, че от
ужас припаднал и си загубил ума. И дай сега
ние да го правим герой. Поне да беше се сетил
да попита селяка, дето е налагал с камшик
добичето – защо го налага? Какво му е било
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на селянина вътре в душата, че да иска да
бие животното? Не е ли и той бит-пребит,
за да иска да си отмъсти на някого, пък ако
ще това да е собственият му кон?

МИХАЙЛОВСКИ Като казваш „свръхчовек“. Говорили сме си
ние с Пенчо за Свръхчовека като за някой,
дето трябва да се преодолее, защото такъв,
какъвто е, егоистичен и самолюбив, е вреден
и за себе си, и за всички наоколо.
ВАЗОВ

Ами то излиза, че сте си говорили за самия
Пенчо! Той беше и егоистичен, и самолюбив.

МИХАЙЛОВСКИ Говорили сме за Свръхчовека, дето (Рецитира.) „мрака в наший път ни осветли, / и
в бурите на земната борба / той факела на
злото угаси“.
ВАЗОВ

Бабини деветини! Факелът на злото никога
не гасне.

МИХАЙЛОВСКИ Говорили сме си, че животът е самонадмогване, за което слабите не искат и да чуят.
ВАЗОВ

Затова да вземем да ги изпотрепем като индианците в Америка, че да изчезнат веднъж
завинаги от земята. Това ли сте си говорили?

МИХАЙЛОВСКИ Да изчезнат символически, Вазове. Пък ако
трябва, и цели народи от слаби хора да изчезнат, за да останат само онези, които са
успели да се самонадмогнат.
ВАЗОВ

Бравос, Михайловски! И кои са тия самонадмогнали се синковци?

МИХАЙЛОВСКИ Свръхчовеците, дето ще поведат останалите, като им послужат за пример.
ВАЗОВ

Хомофобски дрънканици.
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МИХАЙЛОВСКИ Иносказания, Вазове.
ВАЗОВ

Безсмислици, Михайловски. Дето, ако попаднат в ръцете на някой по-луд от Ницшето,
ще стане кървава реалност. Няма никакъв
смисъл от тоя Свръхчовек, освен да пълни с
глупости главите на болни хора като Пенчо.

МИХАЙЛОВСКИ Има смисъл.
ВАЗОВ

Дай да го чуя.

МИХАЙЛОВСКИ Смисълът на Свръхчовека е да покаже
на слабите как да станат силни и да не
лентяйстват.
ВАЗОВ

Шантава работа! Ами ако слабите не желаят да стават силни? Ако искат да си останат слаби? Ако им харесва да лентяйстват?
Ще ги ликвидира ли тогава Ницшето? Това
ли иска той?

МИХАЙЛОВСКИ Иска хората да сме предприемчиви и енергични, да имаме безстрашие и самоконтрол.
ВАЗОВ

Аз го схващам тъй: щом Ницшето казва
нещо, значи, разбирай го обратното. Щом
твърди нещо, разбирай го наопаки. Нищо не
е такова, каквото го казва, макар да изглежда, че е такова, каквото го казва. Вярното е
невярно, невярното е вярно. Всичко е вярно
и невярно. Като самия Пенчо и поезията му,
дето и той май не си я разбираше.

МИХАЙЛОВСКИ Пенчо беше своеобразен. Чудноват. Харесваше му противоречивостта на Ницше. Тя го
привличаше.
ВАЗОВ

Привличаше го алтавщината на Ницшето и
че не знае на кой бог служи. С баща му бяхме
приятели.
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МИХАЙЛОВСКИ Чий баща?
ВАЗОВ

Пенчовият. С бай Петко Славейков бяхме
приятели, каквото и да се говори, че е имало
между нас. Много е страдал, много са го гонили него и затова заслужава уважение. И беше
голям поет. Лирик – превъзходен! Закачлив.
Игрив. Чуй само. (Рецитира.)
Тънка снага, руса коса,
ах, не мога да понеса!
Бяло лице, черни очи,
към кого ли ще посочи?
Вити вежди, меки гърди,
моля ти ся не ся сърди.
И сатирик също! – ядовит, остър…

МИХАЙЛОВСКИ (ядосано) Ааа, чакай, чакай! По-голям сатирик
от мен?! Да имаш да вземаш, Вазове! Аз съм
най-големият сатирик и мисля да го знаеш!
ВАЗОВ

Че си добър сатирик, Стояне, добър си. Ти си
от най-добрите ни сатирици…

МИХАЙЛОВСКИ (рязко) Само че какво, не мога да се меря с
баща му на Пенчо ли? Знаеш, че те уважавам,
но сега взе да ме ядосваш.
ВАЗОВ

Успокой се, никой не отрича твоето писане.
Никой от нас обаче не отиде по-далеч от писането. Бичувахме, отричахме, заклеймявахме и всьо. Дотам.

МИХАЙЛОВСКИ Аз опитах да отида по-далеч. Първо, хората
на Стамболов щяха да ме утрепят, защото
не исках онази австрийска лисица Фердинанд
да ни става княз. А когато написах „Потайностите на българския дворец“, ме дадоха
на съд, че съм го бил обидил. Сам се защитавах, ако си спомняш. И какво го обидих? – че
напомних за тайните фондове на неговите
хора, стамболовистите. Че посочих как
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злоупотребява с парите на държавата и как
е подкупил всички вестници да му слугуват,
да го хвалят и да му се кланят. Казах тогава
на съда: „Не идвам тук като подсъдим, за да
слушам присъда, а идвам да обвинявам“. И те
взеха, че ме осъдиха! Нарочно без съдебни заседатели – дерибеи с дерибеите! (Замахва да
удари по масата, но се сеща, че наоколо има хора,
и се спира.) Седем месеца условно ми друснаха, с три години срок на изпитание. Махнаха
ме от университета, знаеш, че бях там професор, и ме отрязаха от депутатството.
Тъй че отидох аз по-нататък, Вазове, отидох! Не съм стоял със скръстени ръце, както
някои други.

ВАЗОВ

Да, но после му стана изповедник на онзи същия, дето преди това го критикуваше. Той
те канеше на срещи, беседвахте си двамцата в двореца… Мен нито веднъж не ме е поканил. Не че те укорявам, да не ме разбереш
криво.

МИХАЙЛОВСКИ С Фердинанд беседвахме, защото се опитваше да ме укроти. Да ме умилостиви искаше, сякаш мен току-тъй можеш да ме умилостивиш. И да си говорим на френски искаше,
щото на човека му харесваше да слуша моя
френски. Аз пък се забавлявах от цялата тая
работа и приемах поканите.
ВАЗОВ

Чак и пенсия ти отпусна.

МИХАЙЛОВСКИ Не той ми я отпусна, а Народното събрание.
ВАЗОВ

С неговото знание и съгласие. Колко – 400
лева?

МИХАЙЛОВСКИ Там някъде.
ВАЗОВ

Казват, че било по твоя молба.
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МИХАЙЛОВСКИ Не помня, може и по моя молба да е било. А
какво трябваше да направя – да не я приема
и да умра от глад? Че аз бях почти умрял.
Съвсем ли трябваше да се гътна?
ВАЗОВ

Не те укорявам, да не ме разбереш криво.

МИХАЙЛОВСКИ Какво ще ме укоряваш, като и на теб ти дадоха пенсия. Убиха Стамболов, князът обърна палачинката, от русофоб стана русофил
и ти дадоха пенсия.
ВАЗОВ

Дадоха ми я за литературни заслуги.

МИХАЙЛОВСКИ Значи, и на мен са ми я дали за литературни
заслуги. За какво друго да ми я дадат?
ВАЗОВ

Остави пенсиите, дали-дали, добре че ни ги
дадоха. Кажи сега за Фердинанд, оплакваше
ли ти се той? Жалваше ли се от българите?

МИХАЙЛОВСКИ Фердинанд ли? Разправяше ми как бил очовечил България. Как я бил вкарал в правия път
на мира и на прогреса. И че я е направил поблагородна и по-цивилизована. Аз му казах, че
не е баш тъй, че трябва да се бори със своите
пороци и да разкара блюдолизците, дето се
въртят около софрата му. Казах му още, че
трябва да се обгражда със свестни хора, а не
с мошеници.
ВАЗОВ

На български ли му го каза?

МИХАЙЛОВСКИ На френски, за да ме разбере правилно. Слушай – викам – трябва да спреш да назначаваш
мекотели и да мушиш жените на поданиците си. Овладей си мераците, за да не станеш
хептен за смях.
ВАЗОВ

И той?

МИХАЙЛОВСКИ Разсърди се, но продължи да ме кани. Е,
вече спря да ме кани. Пък и аз повече не бих
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отишъл. Не щя да ме награди, цицията му с
циция – ни медал ми даде, ни подарък. Пази
ги за журналистите. Глези ги, че му вършат
добра работа. Хвали ги, пари им раздава, субсидии… Журналист да си на днешно време, не
поет.

ВАЗОВ

За жени не приказвахте ли?

МИХАЙЛОВСКИ Как да не сме! Жените са му слабост на него,
стига да са засукани. Може да говори за тях
с часове и няма да му омръзне. За съпругата на главнокомандващия щаба на армията каза, че по-голяма флиртаджийка не бил
виждал. Но най-вече за Мара Белчева му беше
приказката. Трудно понесе, че не можа да я
вкара в леглото. Пък много му се искаше.
Ама много!
ВАЗОВ

(с недоверие) Дали не можа?

МИХАЙЛОВСКИ Казвам ти, че не можа.
ВАЗОВ

Ама я направи придворна дама на майка си.

МИХАЙЛОВСКИ Може да я е направил, но не е спал с нея.
Гарантирам.
ВАЗОВ

От едната симпатия ли я е направил?

МИХАЙЛОВСКИ От любов, Вазове. Царете също се влюбват.
ВАЗОВ

Той тогава още беше княз.

МИХАЙЛОВСКИ Князете не са ли и те хора?
ВАЗОВ

Може да е искал да я предразположи. И като
я предразположи, да си полегнат мирно и
кротко.

МИХАЙЛОВСКИ Може, ама друг път. Мара не погледна повече двореца, отврати се от отровния въздух
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вътре, дето и аз самият го дишах по едно
време, и напусна.

ВАЗОВ

Дишал си го, защото си искал да го дишаш.
Никой не те е карал насила да ходиш там.
Сам си избра ролята на изповедник.

МИХАЙЛОВСКИ Покани ме човекът, не можех да му откажа.
Пък и нямаше да съм в кухнята на нещата.
Как иначе щях да науча, че българите не разбирали техния господар, защото били груби
и недодялани? Как щях да знам, че българите
нямали сетива за Фердинандовата деликатна душа? За теб също ми е говорил.
ВАЗОВ

(подозрително) Какво има да ти говори за
мен?

МИХАЙЛОВСКИ Че си горд и непреклонен, и по-добре с такива
да си няма работа.
ВАЗОВ

Непреклонен съм, че дойде да ни управлява.
Някой питал ли ме е дали го искам? Питал
ли ме е някой дали съм съгласен да идват да
ме управляват австрийски хайлази? Не ме е
питал.

МИХАЙЛОВСКИ И мен никой не ме е питал.
ВАЗОВ

Добре, тъй и тъй е дошъл, толкоз време
вече е тук, една книга барем да беше прочел
на български. Не го е еня какво пишем, сякаш
нас ни няма, сякаш не съществуваме. Седнал
ли е да прочете нещо от мен? „Под игото“
чел ли е?

МИХАЙЛОВСКИ Той сигурно и от мен нищо не е чел.
ВАЗОВ

Стиховете ми чел ли е?

МИХАЙЛОВСКИ Не съм го питал.
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ВАЗОВ

Еня ли го е него изобщо за българските
писатели?

МИХАЙЛОВСКИ Каза ми, че го интересува единствено настроението им, от коя партия са и на кого
симпатизират.
ВАЗОВ

Не те ли обара?

МИХАЙЛОВСКИ (свирепо) Каквооо?
ВАЗОВ

Питам дали ти посегна.

МИХАЙЛОВСКИ На мен да ми посегне?! Не е опрял той до мен.
Има си хора бол за тая работа – офицерчета,
шофьорчета, хамали, градинари…
ВАЗОВ

Само такъв не бяхме имали да ни управлява.
Хем с жени да ляга, хем с мъже.

МИХАЙЛОВСКИ (примирено) Абе човещинка си е в крайна
сметка. И е европейско някак си. В крак с
времето. Макар да иде в повечко на нашите
нрави.
ВАЗОВ

(размишлява на глас) Пък може да сме имали и
да не сме знаели…

интермедия 1
ПЪРВИ ЧОВЕК
ОТ НАРОДА

ВТОРИ ЧОВЕК
ОТ НАРОДА

ПЪРВИ ЧОВЕК
ОТ НАРОДА

Да не му е уроки на нашия княз, ама оная му
работа няма насита.

Колкото му е голям носът, толкова голям му
е и ищахът за клецане.

Женско, мъжко, много не придиря нашият
княз. Сичкото под ножа.
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ВТОРИ ЧОВЕК
ОТ НАРОДА

Спял с розови нощнички, с дантела на ръкавките. Било против уроки.

ПЪРВИ ЧОВЕК
ОТ НАРОДА

ВТОРИ ЧОВЕК
ОТ НАРОДА

С дантела ами, той е изискан чиляк. Аристократ. Не е някой селяндур като нас, та да спи
с гащи от коноп.

Разправят, че харесвал Вилхелм, кайзера на
прусаците. Двамата имали ош-беш, дето се
вика.

ПЪРВИ ЧОВЕК
ОТ НАРОДА

Какъв ош-беш, направо си се онождале.

ВТОРИ ЧОВЕК ОТ
НАРОДА
Сакън да не ни чуят, че ще вземат и нас да ни
онодат!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРО
(Монолог на Фердинанд)

ФЕРДИНАНД (разхожда се по сцената) Замислям се как, аджеба,
ще ме изтипоса историята след време. Като
някакъв коравосърдечен и безотговорен тип,
който е гледал на първата си съпруга като на
крава за разплод, а с втората въобще не си е лягал? Като прелюбодеец, който се е интересувал
единствено от храна, коне и жени? И сигурно
никой няма да се сети да каже, че аз, Фердинанд
І, владетел на България, при всичките ми кусури,
съм бил човек отговорен към страната и към народа си. Че благодарение на мен в България са се
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развили науката, културата, икономиката. Че
без мен тя щеше да си остане една бедна, мърлява и прашна бивша турска провинция и именно
аз, а не някой друг, съм я доближил до Европа.
Ще ли историята да се поинтересува как съм се
чувствал, когато тръгнах за България? Лесно ли
ми е било да напусна красивия и безгрижен живот във Виена и да се загробя в този балкански
пущинак, където отвред мучат крави и волове, врещят патки, грухтят прасета и реват
магарета?
Ще спомене ли историята как откривам Народния музей, Софийския университет, Семинарията, Народния театър, Ботаническата
градина… да изброявам ли всичко? А Царската
научна библиотека не е ли мое дело? А Царската
зоологическа градина…? И още, и още.
Ама много съм хойкал по чуждото, грешен много
съм бил и похотлив. Че има ли на тоя свят безгрешни хора?! А новите фабрики, пристанища
и железопътни линии, дето се построиха благодарение на мен?
Корумпиран съм бил. А кой подкрепя парламентаризма? Кой поощрява многопартийността,
че да няма само една партия, а да са много и да
се контролират взаимно? Фердинанд.
Трябва ли да се хваля, че благодарение на моето име и усилия европейските банки отпускат
заеми на българите? Кога друг път българите
са могли да си хванат дърмите и да хукнат по
широкия свят без визи и без разправии?
Тоя човек, Фердинанд, просвети България и я
окултури – това трябва да каже историята за
мен. Другото: че съм бил такъв, че съм бил онакъв – то е за клюкарите.
Затова реших да започна да пиша писмо до първородния си син Борис, който ще ме наследи
на престола. Така, от една страна, ще заявя
пред всички, че съм се интересувал от децата
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си, колкото и да не ми е личало, а от друга, ще
разкрия някои подробности за моя характер и
управление, вместо разни зложелатели да ме
злепоставят.
Нека аз да кажа към кого съм бил несправедлив
и защо съм бил несправедлив, а не други да говорят от мое име и да изопачават нещата. Пък и
редно ли е Николо Макиавели, който никога не
е бил княз, да напише книга „Князът“, а Фердинанд, който е par excellence княз, да не напише
нищо?
Ще го адресирам до Борис и ако той сметне за
разумно да го даде на брат си и на сестрите да
го четат, нека го даде.
Писалище с настолна лампа – зад него е седнал Фердинанд, пише и си диктува на глас.
Борисе, пиша ти писмо, за да споделя свои спомени и да дам известни указания на теб, мой първороден син, който един ден ще управлява България.
Започвам с това, че на някои хора може да им се
стори аз да хуля българите и да ги презирам. Не
отричам, че понякога е така, и ще обясня защо.
Защото, Борисе, българите, на които добре им
научих номерата, са си шмекери и в червата. От
робството ли идва, от гена им ли идва, не знам,
но по шмекерлък бият дори мен. Все гледат да
те измамят – с един грош може да е, ама да са
на кяр. Остави това, но усещам, че и аз започнах
да се побългарявам – взе и на мен българската
шмекерия да ми харесва. Защото едно е виенската шмекерия, съвсем друго нещо е българската. В българската шмекерия има една натурална
опитност, една неподправена самобитност и
жизненост, която на нас, западните шмекери,
ни е чужда и непозната. Да шмекерувам по български, за мен се оказа непозната досега зараза.
Дано не се заразиш и ти, но пък, от друга страна,
е голямо удоволствие.
Една-две бележки за тукашните жени може
да са от полза. Ако искаш да имаш българки за

- 50 -

НЕЩАСТЕН СИН НА НЕКА ДЪРНО ВРЕМЕ

любовници, не ги допускай близо до себе си. И
не ги глези с големи подаръци. Така свикват и
започват да искат още и още. Особено ако са
от онези, както аз ги наричам, „дворцови кокотки“. Те нямат насищане и са нахални като
конски мухи: ти я пъдиш от едната врата, тя
влиза през другата. Ти є казваш: „Махай се, не
те искам повече!“, тя сякаш не говорят на нея.
Няколко думи за обкръжението. Гледай хората, които те заобикалят, да са посредствени.
Кадърни не ти трябват. Колкото по-посредствени са хората около теб, толкова повече ще
изпъкнеш. И внимавай с журналистите. Кани
ги от време на време в Двореца, направи им софра, нека хапнат и пийнат, да им стане драго,
че си ги зачел, пък че си ги и нахранил. Гладният
журналист е зъл и зли неща ще напише за теб.
Ситият журналист е благ и такава баданарка
ще ти удари, че сам ще се чудиш туй ти ли си,
или не си. Може и някой друг поет да поканиш
или писател – като нищо ще съчинят ода за теб
или поема, това няма да ти навреди.
Вървя нататък. Не се прави на добродетелен и
милозлив. Народът не разбира от добродетели, той величае хайдуците, развратниците,
престъпниците, лъжците и изнудвачите. Тях
избира за депутати, а на почтените и добродетелните се присмива и ги забравя.
Гледай, сине, да нямаш идеали. Парите трябва
да са твоят идеал и нищо друго. Имаш ли ги,
можеш да си позволиш да построиш нещо и за
народа, за да ти е благодарен. Но преди това
трябва да ги вземеш от същия този народ. Той
е достатъчно глупав да не разбере, че това, което правиш за него, го правиш с неговите пари.
За тази нощ спирам, че ми се додряма, аз кога
ли съм писал толкоз! Но ще продължавам, имам
още много неща да ти споделя.

Загася настолната лампа.
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ДЕЙСТВИЕ ТРЕТО
Пенчо и Мара са сами на сцената. Пенчо е с черно бомбе на главата,
движи се напред-назад ала Чарли Чаплин, ловко жонглира с бастуна
си, подхвърля го във въздуха и го хваща пред поощрителния поглед
на Мара, която го окуражава с възклицания: „По-високо! Але, хоп!
Чудесно…!“.
Спира, запъхтян и изпотен. Мара му подава кърпа да се избърше.

ПЕНЧО

(все още задъхан, към публиката) Правя го постоянно, след ставане и преди лягане. В началото ми беше
тежко, направо невъзможно. Но свикнах. Благодарение на Мара и нейната упоритост – не ме оставя
ден без тренировка. Вече и за цирка ставам, то не
че отдавна не съм за там, де!
За себе си съм убеден в две неща: че ме бива да пиша, за
което благодаря на Господ, и че открих сродна душа
в моята Мара.
Познаваме се с нея от деца, фамилиите ни са близки. Мара беше приятелка на сестра ми, но нито тя
проявяваше специален интерес към мен, нито аз към
нея. Сетне ме сполетя беда, легнах посред зима на
пловдивската пързалка да си почина, заспах, спал съм
дълго и се събудих вкочанен.
Оживях по чудо, но останах сакат.
Тръгнах да се лекувам по чужбина, във Виена бях,
стигнах и до Париж, закрепих малко положението,
но докторите така и не можаха да ме излекуват. Физически останах половин човек. Тежеше ми, веднъждваж дори ми мина през ум да се самоубия, после
размислях: добре, ще се самоубия и ще сложа край на
това свое сакато състояние. А кой ще ми пише стиховете? Това ли е моето призвание в живота – да се
самоубия? Ами ако някъде ме чака нещо хубаво, защо
да не го изпитам? Ако някоя жена реши да сподели
живота си с моя (поглежда към Мара, която през това
време масажира врата му, гърба и ръцете), защо да отказвам такава възможност? Не, не да ме съжалява!
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– това аз няма да го понеса. Просто да споделя мислите ми, мечтите, разходките… Да бъде упорита
и духовно независима като мен. Да твори и да търпи
моя необуздан характер.

МАРА

Хайде, хайде, не ти е чак толкова необуздан характерът! Пък и аз харесвам твоята необузданост.
Продължавай нататък, тъй хубаво разказваш.

ПЕНЧО

(към публиката) Заминах за Лайпциг да следвам литература. Записах и философия. Литература и философия – от тези две неща се нуждаех, за да запълня
пропуснатото дотук.
Посещавах лекции по етика и естетика на философията, запознавах се с историята на немската литература – желанието ми беше да стана неин отличен
познавач. Дискутирах, спорех, успях дори да се влюбя
в една властна немкиня, но тя ме отблъсна, аз намерих друга, която ме обикна от състрадание, което
ме вбеси…
За да дойде онази щастлива 1903 година, когато се
срещнахме с Мара (обръща се към Мара и ласкаво є се
усмихва), за да не се разделим. Мой приятел и неин
братовчед ме заведе на гости при нея, уж за малко да
се видим, да хапнем бяло сладко, което тя приготвяше с майсторлък, и да си тръгнем, а гостувахме
до посред нощ. От бялото ли сладко, от какво ли,
но посещенията ми се усладиха. Дотам, че вече не си
представях живота без нейната близост.

МАРА

(шеговито) Пък разправяха, че си бил мълчалив. Боже,
та аз не можех да взема думата от теб! Помниш ли
как ми се яви? Един измачкан, рошав, обувките ти
протрити, сякаш идеше от изгнание в пустинята.
И все цитираше ми разни немски поети, после себе
си цитираше, дърпаше си брадата… По едно време си
мислех: той тая брада ще вземе съвсем да я оскубе.

ПЕНЧО

Заслепи ме ти онази вечер.

МАРА

И тъкмо река да кажа нещо, хоп, ще ме прекъснеш:
не било тъй, инак било.
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ПЕНЧО

Задявал съм те.

МАРА

Добре че най-сетне реши да тръгнеш.

ПЕНЧО

Омагьосан бях, не знаех какви ги върша.

МАРА

От бялото сладко ще е било.

ПЕНЧО

Вълшебно биле ми беше сложила вътре, да не се отделям от теб.

МАРА

Сложих такова биле, че колкото пъти се отделиш,
все да се връщаш.

ПЕНЧО

Само се измъчваш с мен. Повече ще ти приляга един
красив и снажен мъж, с когото да сте лика-прилика,
а не сакат грозник.

МАРА

Например кой?

ПЕНЧО

Например Фердинанд. Хем богат, хем цар.

МАРА

Но няма на Пенчо Славейков бастуна, с който да гони
фасулковците.

ПЕНЧО

Има сабя.

МАРА

Която не му отива.

ПЕНЧО

Има кон.

МАРА

Горкият кон!

ПЕНЧО

Има ордени.

МАРА

Ти имаш стихове. Те са твойте ордени. (Към публиката.) Бях му благодарна, че ме допусна толкова близо
до себе си. Особено се радвах, когато ме наричаше
негово дете, сестра и спътница в скърби и радост.
(Бърка в пазвата си и изважда писмо.) Чуйте какво ми
е написал. (Чете.)
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„Нас ни служи за щастие неволята на сърцата; щастие, непонятно за венчаните в църква, а развенчани в душите си. И целувките ни аз не съм чувствал
освен като съюз на душите“. След такова писмо съм
готова на всякакви неудобства – парични и битови.
Ами това. (Бърка отново в пазвата си и изважда второ
писмо. Чете.)
„Свидното си дете, ето защо аз наричам сестра и
другарка: защото дели с мен туй, що деля ази с нея – и
скърби, и радостта ароматна на чисти и възвишени
помисли“. (Към публиката.) – Свидното дете съм аз,
както сами разбирате. Е, как да не му се възхищавам и да не се грижа за него – дори когато започне да
капризничи!

ПЕНЧО

(със симулирана удивеност) Аз да капризнича?!

МАРА

Че кой друг? Но твоите способности и интелект
са ме омагьосали дотам, че не ми остава време да се
вглеждам в недостатъците ти. А те не са малко.

ПЕНЧО

Дай да видим. Поне два недостатъка.

МАРА

Свъсен и мълчалив. И толкова рядко ме галиш.

ПЕНЧО

Галя те със слово.

МАРА

Искам и с ръка.

ПЕНЧО

Пиша ти дълги писма.

МАРА

Дълги писма и кратки докосвания. Искам и докосванията ти да са дълги като писмата.

ПЕНЧО

Страх ме е, че тогаз магията между нас ще си иде.

МАРА

(рецитира)
Ти, моя гугутке, едничка радост в дните на самост,
на тъга и на беди горчиви…
Понякога се питам дали всичките тези красиви думи
са предназначени за мен. Аз ли съм тази гугутка – едничка твоя радост?
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ПЕНЧО

Че коя да е? Една гугутка имам и ми стига.

МАРА

(към публиката) Колко пъти се опитваха да разбият
връзката ни с лоши приказки. Пред него говореха за
мен, че съм имала закачка с Фердинанд и Стамболов,
пред мен говореха за него, че никой не вразумява поезията му и че измисля разни глупави думи, дето и
той не си ги разбира, само и само да го помислят за
талантлив и модерен. А когато излезе сборникът
„Епически песни“, един поет царедворец ехидно ме
попита: „Таз девойка Калина от „Неразделни“ да не
би да сте вие, госпожо Маро? Ами клетникът Иво,
дето се ръгва с ножчето, сигур е Пенчо Славейков.
Много трогателно!“. Искаше ми се здравата да го
зашлевя и съжалих, че съм тъй добре възпитана.

ПЕНЧО

(към Мара) Завиждат, че си хубава и умна, с култура
и достойнство. Коя друга изглежда така? Никоя.

МАРА

Завиждат, че си горд и независим, и пишеш, както пишеш: умно. Нежно и безкомпромисно едновременно.
Кой друг може така? Никой.

ПЕНЧО

(към Мара) Все се питам за причината невероятна
жена като теб да иска да сподели живота си с мен. С
какво аз, куц и изкривен, беден на всичкото отгоре,
успях да задържа вниманието ти? С моята модерна поезия? От състрадание, че едвам ходя и някой
трябва да ми помага? Или заради умението ми да се
шегувам, макар и напоследък рядко? Не ти ли омръзнах вече? Не се ли умори от моето куцукане, от все
по-намръщеното ми лице и лошо настроение?

МАРА

Ще го кажа простичко, сложно и да искам, не мога.
Ти, драги Пенчо, ме караш да танцувам, да излизам
от себе си, да влизам в теб, за да изляза ненаситна за
нови чувства и вълнения. И друго: веднъж ми написа, че чувстваш целувките ни като съюз на нашите
души. Повече не ми е нужно.

Затъмнение.
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интермедия 2
Фердинанд и Мара – сами. Фердинанд е приклекнал на едно коляно,
стиснал е ръката на Мара.

ФЕРДИНАНД Искам да знаеш, че княжеските ми задължения са
едно, но човешкото ми сърце е нещо различно и
то принадлежи на теб. Не на съпругата ми, не
на държавата ми, дори не на моята религия, а на
теб. Ще ти купя къща във Виена, в Женева, където пожелаеш, и там ще се виждаме, двамата,
без придворни, без прислуга – ти и аз единствено. Обещавам да получиш романтика и красота,
каквито не си си представяла. Да имаш каквото
пожелаеш, да правиш каквото пожелаеш…
МАРА

Станете, моля ви, Ваше Величество. Разберете, че
не мога да бъда ваша любовница. От уважение към
мен самата, от уважение към вас, към вашата майка
и към съпругата ви.

ФЕРДИНАНД (става, изтупва си коляното) Никога ли?
МАРА

Никога, Ваше Височество.

ФЕРДИНАНД Противен ли съм ти?
МАРА

Не, Ваше Височество.

ФЕРДИНАНД Може де ме наричаш Фреди. Е, кажи! Поне малко
не ме ли харесваш?
МАРА

Харесвам това, че сте княз на България, и вярвам да
направите много за нея.

ФЕРДИНАНД (упорства) Мен лично харесваш ли ме? Като мъж.
МАРА

Харесвам вашата образованост, вашата памет, за
която много хора могат да ви завиждат, потеклото
ви, знанието на толкова чужди езици…
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ФЕРДИНАНД Но не и самия мен. Не и мен, нали? Какво искаш да
направя, че да ме харесаш? Какво искаш да направи Фердинанд Сакскобургготски, владетел на
българите, че да го харесаш? Да стане той още
по-велик? Да стане като Наполеон Бонапарт?
МАРА

(опитва да се пошегува) Ваше Височество, вие сте
достатъчно велик. Що ви трябва да се занимавате
с една най-обикновена жена като мен. Та аз дори не
съм певица в шантан.

ФЕРДИНАНД (обидено) Вие подигравате ли се с Нас?
МАРА

Аз… само се пошегувах… вече сама не знам… уморена
съм, Ваше Височество, оставете ме на мира, моля
ви…!

Затъмнение.
Оттъмнение.
ФЕРДИНАНД (разхожда се нервно и разсъждава гласно) Ако нещо
си е струвало да дойда тук, то е било, за да се
запозная с тази жена и да я имам. Как може да
е толкова опърничава и да ми отказва! Ами че
аз, първо, съм владетел на България. И второ –
не изглеждам никак зле. Напротив – жените ме
харесват и се надпреварват една през друга да
ми се предлагат. Само Мара не. Стиснала се е,
с лост не можеш є разтвори краката. Какво си
въобразява тя? Че може да ме разиграва? Да разиграва Фердинанд, на когото и френският, и австрийският, и английският двор са му роднини?
Известно ли є е на госпожата, че Фердинанд е
получил най-доброто за времето си образование? Знае ли тя колко са ми титлите? Къде е
виждала друг мъж с такова дълго и звучно име?
И да ме отхвърли! Мен, който освен всичко съм
орнитолог и се занимавам с научни изследвания!
Да откаже на човека, обявен за най-решителния
монарх на Балканите! Тази Мара Белчева трябва
да е луда да не иска да легне в леглото ми. А аз
два пъти по-луд, че продължавам да я желая и
да я мисля.
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Да предпочете един куц, сакат и грозен поет
със смешното име Пенчо пред един изтънчен и
свръхинтелигентен европейски аристократ.
Не е за вярване, че някакъв Пенчо Славейков є е
взел ума. Пенчо Славейчето. Поне да беше някоя
друга птица. Например орел. Пенчо Орлов. Тогава човек да каже: тоя може да е куц и грозен, но
името му си го бива. (Върти се пред огледалото и
се оглежда.)
Какво я привлича в онзи немязащ на нищо, бедно
облечен човечец? Поезията му? Ако е така, още
утре ще започна да пиша стихове. Или има нещо
друго? Проскубаната му брада може би? (Усмихва се саркастично и глади със задоволство своята
поддържана брадичка.) Въобще правят ли те секс?
Не ми се вярва – той едвам седи на краката си,
че и секс да прави. Такава жена иска здрава езда,
от истински кавалерист, какъвто именно съм
аз, Фердинанд!

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЪРТО
Пенчо и Мара вървят бавно, хванати за ръце.
В средата на сцената – „Пиета“ на Микеланджело.

МАРА

В София избягвахме да се разхождаме заедно. Нямах
нищо против да прекосяваме целия град, но на теб
нямаше да ти е приятно. Ти беше наясно с нравите
на своите съграждани, с ироничните им погледи, с
подмятанията им, пълни с жлъч и подигравка, и това
опъваше нервите ти до крайност, макар да се стараеше да не го показваш. Затова вместо разходки ми
пишеше писма.

ПЕНЧО

Така е. Потвърждавам.
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МАРА

Щастливо изключение ли бяхме? Ако се съди по желанието ни да сме непрекъснато заедно – да!

ПЕНЧО

(към публиката) Въздухът в София обаче изтъняваше
с всеки ден и разочарованието все повече ме обземаше. Трябваше да се опра на нещо силно. По-силно от
дървения ми бастон. Нуждаех се от Рим и неговия
дух. И повече да не се връщам. По-добре волен изгнаник извън България, отколкото тормозен изгнаник
вътре. Обожавам страната си, но не и нейните жители. Те развалят пейзажа. Особено политиците.
Тях мразя с цялата си способност да мразя – заради неумението да виждат по-далеч от носовете си,
които впрочем непрекъснато чоплеха, както и заради просташкото им високомерие. Да можех, щях
да налагам тия нехранимайковци всеки ден. По сто
бастона на голо. Сутрин и вечер. Да не могат да сядат на задниците си. Прави да работят и прави да
се хранят. Но и това ще им е малко за безобразията,
дето ги вършат…

МАРА

(сочи към скулптурата) Погледни!

ПЕНЧО

Свръхчовешко! От друга планета сякаш…

МАРА

И като си помислиш, че когато я е създал, е бил само
на двайсет и две!

ПЕНЧО

(със задоволство) Аз написах „Епически песни“ горе-долу на тази възраст. (Прикляква с мъка, опира главата
си в пода и се заслушва.)

МАРА

(разтревожено) Боже, Пенчо, какво правиш?

ПЕНЧО

(след пауза) Представям си как по тези камъни са
стъпвали свободни римски граждани, но колко ли роби
има погребани отдолу? Опитвам се да ги чуя. Колко
ли нещастници са оставили живота си, за да можем
сега с теб да обикаляме и да се радваме на това великолепие? Великолепие, поникнало от почва, напоена
с тонове кръв. Извънмерна пищност и извънмерна
жестокост! (Изправя се едвам-едвам, пъшка.)
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МАРА

Изплаши ме.

ПЕНЧО

Виждам се като непокорен гладиатор, осъден да бъде
разкъсан от лъв. Чувам собствените си писъци…
рева на жадната за кръв тълпа… виждам и теб как
молиш Нерон да бъда пощаден, а той се смее и казва:
„Кой, Пенчо ли, този непокорен тракийски гладиатор, никаква пощада за него, нека лъвът му види
сметката!“. Тогава ти взимаш ръкописите на „Кървава песен“, размахваш ги под носа на императора и
изкрещяваш в очите му: „Ето за какъв човек става
дума!“.

МАРА

Ако се познавахте, вие двамата щяхте да сте
приятели.

ПЕНЧО

Аз и Нерон ли?

МАРА

Ти и Микеланджело. Горкият, дали си е имал някоя на
сърце?

ПЕНЧО

Кой?

МАРА

Микеланджело.

ПЕНЧО

Имал си е, разбира се. Витория Колона – поетеса.
Единствената му любов от женски род. Благородна
като теб.

МАРА

Стига…!

ПЕНЧО

Благочестива като теб. И нито веднъж да не я целуне
по лицето! Ръцете є целувал страстно, но лицето
не посмял.

МАРА

Може да не е искала. Ако е бил груб и нетактичен.
Гениите понякога са груби и нетактични.

ПЕНЧО

Спял с дрехите и ботушите. От работа нямал време
ни да се съблича, ни да се събува.

МАРА

Боже, как ли е смърдял! Но пък какви творби! Само
заради тях си струва да го обичаш и миризлив.
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ПЕНЧО

Все Колизеят ми е в главата. Тъй и мен разкъсаха сънародниците ми, както дивите животни са разкъсвали
онези нещастници на арената. Уволниха ме. Спряха
ми и инвалидната пенсия! Дали съзнават какво са направили? Та аз съм поетът, с когото след време ще се
гордеят! Искат ме умрял от глад ли? Това ли искат?
За да не мога да пиша повече. И да не разказвам за
тяхната изродщина.

МАРА

(успокоява го) Ще се оправим, винаги сме се оправяли.

ПЕНЧО

Искат ме мъртъв, че така им е най-лесно. Но не са
познали – ще живея и без пенсията им, подарявам им
я, дано се задавят…

МАРА

(тихо повтаря) Спокойно, успокой се, винаги сме се
оправяли, и сега ще се оправим, спокойно…

ПЕНЧО

Не са държавници това. Не е народ тоя, който позволява да морят поетите му с глад. Бобчев, Вазовият
аркадаш, уволни ме заради Славянския събор, заради
речта ми, когато им казах истината в очите, че са
се събрали най-посредствени маниаци да говорят за
обединение на славяните, но ако може, да е под руско
господство.
Спира да си поеме въздух и отново продължава.
Дребни човечета, дето крещят, че не сме способни сами да си определяме съдбините, ами ни трябва
Русия, тя да ни ги определя. Набедиха ме, че съм им
провалил събора. Не аз, те сами си го провалиха.

МАРА

Ти си личност, а личностите винаги са страдали.
Носи си гордо кръста, а аз ще съм до теб и ще помагам – както мога и с каквото мога. Няма да ни прекършат, няма да им позволим.

ПЕНЧО

Туй правят у нас със свестните. С Петко Каравелов, с
Христо Белчев, с Алеко Константинов… – затварят
ги, прокуждат ги, оставят ги без препитание или
ги убиват. После се хвалят с работата им, сякаш
заслугата е тяхна. Тъй ще сторят и с мен – помни
ми думата. Ще ме честват, ще възклицават, ще се
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умиляват, ах, Пенчовият талант, ах, Пенчовата
прозорливост…! Сред тях ще има и хора, дето са ме
мразили и тормозили, но сега и те ще са там, да ги
види обществото, че милеят за поети като мен.
Какво са знаели те за моята личност приживе, че да
знаят и след като умра? Нищо. Само са си въобразявали, че ме познават. Единствена ти, Мара, ще си наясно какъв съм бил и какъв съм си отишъл. Единствена
ти, Мара Белчева, ще имаш право да пишеш за Пенчо
Славейков, защото само ти ще знаеш истината за
него и за неговото творчество.
Сигурно ще има и специална програма за погребението ми. От толкова часа до толкова – опело. От
толкова до толкова – речи. От толкова до толкова –
пренасяне на ковчега до гробищата.
Ще има и многолюдно шествие, в което ще участват министри и депутати – че къде без министрите
и депутатите?
Ще има попове и учители. Ще има и писатели – че
къде без писателите? Както и стражари на коне.
Много вероятно е да присъстват и най-обикновени
граждани. Когато имах нужда от тях да ме защитят, никакви ги нямаше. Но сега ще са тук. Може и
Вазов да цъфне, ако ме е преживял, а той сигурно ще
ме преживее.
А, да, венци! Забравих венците! Ще има много венци!
С ленти и надписи на тях – един от друг по-глупави. Например: „Той принадлежеше нам, а други ще
го имат“.
И сълзи ще има, разбира се. Къде без фалшиви сълзи?
Не им се сърдя, но и не им прощавам.

МАРА

Трябва да им простиш. Заради себе си. Тъй ще ти е
по-леко на душата.

ПЕНЧО

Те простиха ли ми, че ги превъзхождам? Простиха
ли ми, че им казах какво мисля за Славянския събор?
Не ми простиха, уволниха ме. Тогава защо аз да им
прощавам?
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МАРА

Защото си божи човек. Защото Бог ти е дал перо и
душа, избрал те е и ти се е доверил. Не го разочаровай. Отнеси се с враговете си така, както той би
сторил.

ПЕНЧО

Не съм чак дотам божи човек.

МАРА

Но си прочел толкова много книги, написал си толкова хубави неща!

ПЕНЧО

Правят ли ни книгите божи человеци?

МАРА

Твоите книги – да! Защото пишеш с думите на Господ. Всички ще го потвърдят. Приятелите ти също.

ПЕНЧО

Приятелите ми? Къде са тия приятели? Позволиха да
ме уволнят, а трябваше да идат при царя и да поискат
сметка на какво основение ще ме уволнява някакъв
пишман министър Бобчев. Сякаш на този свят има
безброй Пенчо Славейковци. Но той е един и те бяха
длъжни да се борят за него. Позволиха на посредствеността да ме накаже заради това, че не слугувам на никого. Не искам да ги виждам! (Дърпа си свирепо брадата.)

МАРА

Ако не са те защитили както подобава, то е било
от страх да не пострадат. Знаеш, че поетите те
обичат и уважават. За тях ти си пример как трябва
да се пише модерно и умно.

ПЕНЧО

Поетите, поетите…! Питай дали не ми се е искало
да ударя с бастона тогова или оногова, дето се е нарекъл поет. Искало ми се е, и още как! Колко мънички
душици между тях! Колко посредственост! И колко
тъмна завист!

МАРА

А ти отмини и не се обръщай. Хем ще ядосаш ощеповече фасулковците.

ПЕНЧО

Питали са ме: кои са тия, господин Славейков, дето
ги наричате „фасулковци“? Ами това сте вие, казвам. Вие, дето вятърът свири в мозъците ви. Вие,
дето оставяте сал прах и пушилка подире си. Подобре да не се бяхте раждали, низкопоклонници!
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МАРА

Не мисли за тях, мисли за мен.

интермедия 3
На сцената излиза Бобчев. Говори на публиката.
БОБЧЕВ

Здравейте, драго ми е, аз съм г-н Бобчев. Стефан
Бобчев, завършил в Москва, професор, юрист, министър на народното просвещение, председател
на Департаменталното съдилище, член и председател на Върховния административен съд, народен
представител в Областното събрание… да изреждам ли още? Директор на правосъдието в Източна
Румелия, пълномощен министър и извънреден пратеник в Санкт-Петербург, дългогодишен народен
представител, член на Българската академия, председател на Славянското дружество в България… да
продължавам ли? Не? Добре.
Чух от тази сцена да се приказват лоши приказки по
мой адрес, затуй, друзя мои, намирам за своя обязаност да се намеся в ту же минуту и да внеса разяснение. Кой изрича тия лоши приказки? Нека видим.
Изрича ги един болен человек. Една нескромна личност, горда и надменна. Изрича ги един самохвалко.
Един саможивец, дето се обявява срещу Славянския
събор, на който, забележете, лично министърът на
просвещението, тоест аз, е инициатор.
Славянският събор бил вреден за славянската прогресивна култура и на него щели да дойдат наши и
руски мракобеси, да ядат и пият за сметка на българския бюджет! – тъй злослови този грубиянин. И
се надявал бобчевщината у нас и в другите славянски земи да изчезнела и да бъдел изравнен пътят за
истинското славянско единение. С което, видите
ли, сега се били подигравали народняшките гамени,
начело с председателя на Славянското дружество в
София, тоест аз.
Как не го е срам! Да обижда мен и матушка Русия!
Тогава да се мъчи! Ама бил поет с европейски мащаб? Да се мъчи! Критичен бил към всичко пошло и
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несправедливо? Простете, но нас това не ни устройва. Ще се съобразява към кого може да е критичен
и към кого не може. Ще нарича той матушка Русия
„чужд мракобес“! Русия, дето в мрака бива нам светило, надежда в нашите злини! Марш немедлено в
килера! Ама бил инвалид. Да е мислил, като си е отварял устата. Останал бил без сили. Анджак – нека
му уври хубаво русофобската глава!
Ще нарича той го’син министъра Бобчев, който е
завършил право в Московския университет, който
е бил депутат в няколко народни събрания, ще го
нарича „гамен“! Тогава бегом на четвъртия етаж
да разнасяш папки с куците си крака! (Вбесява се.) И
колкото пъти те извикам, толкова пъти ще слизаш
и ще се качваш по стълбите! (Крещи.) Да се научиш да
уважаваш и Русия, и го’син министъра, чорт возми!

ДЕЙСТВИЕ ПЕТО
МОРДЕХАЙ
ЕРЕНПРАЙС (към публиката) Както знаете, а за онези от вас,
които не знаят, аз съм Мордехай Еренпрайс,
шведски евреин, писател, преводач от иврит и
главен равин на София. Наех част от къщата на
госпожа Мара Белчева и съм доволен-предоволен.
Не само заради удобствата, но и заради компанията, която се събира тук. Д-р Кръстев, Петко
Юрданов Тодоров, Боян Пенев, Пейо Яворов и разбира се, Пенчо Славейков – най-важната фигура в
групата по мое мнение. Тези господа четат един
на друг стиховете си, обсъждат, спорят, понякога яростно и безкомпромисно – съвсем в тон с
европейската мода. Това мен ме радва, забавлява
и обогатява интелектуално.
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На сцената излизат д-р Кръстев, Петко Юрданов Тодоров, Боян
Пенев, Пейо Яворов и Пенчо Славейков – разговарят оживено помежду си.
Д-Р КРЪСТЕВ Господа, предлагам днес да поиграем на една игра,
която кръстих „Колелото на клюките“. Всеки
от нас ще отговаря на плъзнали по кафенетата
приказки за него. Предлагам пръв да започне Пенчо. Някакви възражения? (Всички хорово: „Няма,
няма…“.) Чудесно! (Към Пенчо.) Пенчо, какво ще
кажеш?
ПЕНЧО

Ще кажа, че идеята е напълно логична, като вземем предвид, че приказките по мой адрес не са
никак малко.

Д-Р КРЪСТЕВ Тогава да започваме. (Към Пенчо.) И така, злите
езици разнасят, че си бил нескромен.
ПЕНЧО

Отговарям: скромни са само просяците и фарисеите книжници. Затова такива като тях не
отиват по-далеч от торбата и традицията.

БОЯН ПЕНЕВ Горд си бил и надменен.
ПЕНЧО

Проникновен съм. Преди да допусна някого до себе
си, аз искам да проникна в душата му, за да разбера дали си струва да отивам по-навътре. Ако на
някого това му се струва гордост и надменност,
халал му вера.

ЯВОРОВ

Имат те за грубиян и саможивец.

ПЕНЧО

Я хубаво вижте кои ме имат за такъв – лицемерите, блудкавите хора, дето кой знае защо наричат себе си „интелигенция“. А аз ги наричам
„фасулковци“.

ПЕТКО
ТОДОРОВ
ПЕНЧО

Обичал си, разправят някои, да се самопохвалваш.
Разбира се, че обичам! Защото съм Пенчо Славейков и имам съзнание за туй на какво съм способен.
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И пет пари не давам, че някой провинциалист
в главата щял да се намръщи и да ми натякне
за самохвалство. (Към Мордехай.) А вие, равине,
какво чухте за мен, казвайте, казвайте, не се
стеснявайте!

МОРДЕХАЙ
ЕРЕНПРАЙС Чух, господин Славейков, да говорят, че не обичате България.
ПЕНЧО

Те най-вероятно имат предвид себе си. Истината
е, че обичам България, но съм наясно с всичките
пороци на българите и тях няма как да ги заобичам. Тъкмо те ме направиха изгнаник в собствената ми родина. И никак не ги обезвинява това,
че след време ще ми издигнат паметник. Мога да
отговоря и иначе: обожавам страната си, но мразя своите съвременници. Особено политиците –
тях наричам „плитки и дребни“. Прости хорица,
които работят за провала на тази държава.

ЯВОРОВ

Упрекват те, че читателите не разбират поезията ти.

ПЕНЧО

Кои са тези читатели? Моята поезия иска издигнати, а не посредствени читатели. Такива,
които, освен да могат да четат, да отделят
време и за размисъл над туй, що са прочели. И
после отново да го прочетат, и отново… Не са
ми нужни на мен читатели, дето четат да запълнят времето. Аз искам читателите ми да положат малко труд, да оставят егото си настрана
и да отправят взор към нови светове. Да видят
и друго освен собствения си нос и собствените си
представи за поезия. Не само да са грамотни, но
да са стопани на душевен имот и на таз основа
да става единение между нас. Verstehen Sie?

БОЯН ПЕНЕВ От творенията ти веел неприветен дъх на
нерадостна концепция за живота, резултат на
твоята собствена нерадостна съдба.
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ПЕНЧО

Кой ги разправя тези безсмислици? Ама че побъркани хора! Я да прочете този същият многознайник „Псалом на поета“ – нима там няма
жизнерадостност? Ами в „Сърце на сърцата“?

Д-Р КРЪСТЕВ Бил си просветлен ум, пък използваш нецензурен
език.
ПЕНЧО

Може да съм просветлен ум, но не съм ангел. На
земята няма ангели. Освен един, но той не се казва Пенчо. Казва се Мара. Затова да не превръщаме играта ни в досадна лекция и да хапнем от
нейното сладко, което е по-съвършено дори от
стиховете на ваш Пенча Славейков!

Всички напускат сцената, остава само Мордехай Еренпрайс.
МОРДЕХАЙ
ЕРЕНПРАЙС Познавам талантите отдалеч. Надушвам ги от
километри с еврейския си нос. Този човек, Пенчо,
ми допада. Със свободно сърце и свободен ум, неподчинителен на предписания. Интелигентен.
Оригинален. Харесвам такива хора и в поезията,
и в живота. Ще го препоръчам на Йенсен, мой приятел, университетски преподавател и запален
пътешественик, отличен преводач и познавач
на славянската литература. Алфред ще го оцени!
Не се съмнявам! Член е на Нобеловия комитет,
така че не е изключено да го предложи за награда.
Излиза.
Затъмнение.
Оттъмнение.
Работен кабинет.
Алфред Йенсен държи ръкопис в ръце, крачи напред-назад с поглед,
забит в страниците.
ЙЕНСЕН

(спира, за да вникне по-добре в текста, след което
чете на глас)
Твърдо вярвам, че кога един народ
свободата си сам спечели – с нейний плод
- 69 -

ВЛАДО ТРИФОНОВ

ще знай подир това как и какво да прави…
Коментира с вдигнат нагоре показалец.
Колко е важно един народ сам да спечели свободата си!
Обърнат е към залата, но сякаш гледа отвъд нея.
Аз, който смятах, че познавам славянската литература из основи, открих нещо ново: как един
поет може да критикува сурово хората си и заедно с това да вярва, че те са избран народ, на
когото предстои да помъдрее. Но най-вече ме
впечатлява неговата непозната досега, поне за
мен, художествена поетичност. Затова реших
да го предложа за Нобелова награда, с пълна убеденост в това, което правя.
И каква изненада! – нито една българска културна институция не се ангажира да изпрати потвърждение, че е съгласна. Тогава се възползвах
от правото си да номинирам господин Славейков от мое име. Седнах и написах на колегите си
в Стокхолм, че Шведската академия се намира
пред щастливи обстоятелства да може да представи пред Европа един безспорно голям поет,
при когото може да се констатира наличието
на истински шедьовър – „Кървава песен“.
Изпратих писмото, но и досега не спирам да се
чудя каква беше тази писателска общност, какви
бяха тези хора, че отказаха да подкрепят един
голям поет – при това техен сънародник? Започна да ме изпълва непознато досега чувство на
гняв. Първобитната хубост на българите, на която се възхищавах при предишните ми идвания
тук, отстъпи място на съмнението, че доста
съм поукрасил нещата.
Да, наистина духът на Европа беше започнал да
личи в построените по европейски маниер къщи,
но нравите? Какво се случваше с българските
нрави? Ето че нещо от българската душа, която смятах, че познавам, е останало скрито за
мен. На първо място завистта към онези, които
смеят да се отделят от стадото.
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ДЕЙСТВИЕ ШЕСТО
Надпис: Hotel Bellavista – Brunate. Малка стаичка. Пенчо лежи,
Мара оправя му възглавницата, подпъхва одеялото…
ПЕНЧО

Излез, разходи се, разгледай градчето. Като се разхождаш навън, ми става по-леко. Все едно и аз се
разхождам.

МАРА

Не искам да те оставям сам.

ПЕНЧО

Не съм сам, ето ми ги другарчетата. (Посочва към
пръснатите наоколо книги.) И „Епически песни“ са тук,
и „Сън за щастие“, „На острова на блажените“…

МАРА

Няма ли да ти липсвам?

ПЕНЧО

Излез, излез! После ще ми разкажеш какво си видяла.

МАРА

Какво има толкова да гледам – къщи и улици.

ПЕНЧО

Има, има. Брунате е красиво местенце, вземи лифта
и слез до Комо, такова дивно езеро къде ще видиш
другаде. Пък и искам да обмисля нещо, нищо че не ми
разрешават да мисля. Да имат да вземат – ще мисля,
колкото ми се мисли!

МАРА

Все пак недей да прекаляваш…

ПЕНЧО

Един роман ми се върти из главата, довърша ли „Кървава песен“, смятам него да почна.

МАРА

Сега пък роман! Знаеш какво казват докторите –
пълна почивка.

ПЕНЧО

Знам, че докторите приказват, каквото им дойде,
и не ща да ги чувам. Почивка! Нека те вървят да си
почиват, аз имам още работа да върша. Върви и ми
донеси нещо сладичко. Мога и малко да поспя.
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Затъмнение.
Оттъмнение.
Пенчо лежи на леглото. Мара прибира падналите на земята книги.
ПЕНЧО

Прибра се най-сетне. Сънувах Микеланджело.

МАРА

Сънувал си Микеланджело?! Боже, тия твои сънища…!

ПЕНЧО

Беше влязъл в стаята, попита как върви работата,
докъде съм стигнал с „Кървава песен“. Няма да повярваш колко истински беше – сякаш жив! Пипна ме по
рамото. Ти, казва, Пенчо, си като мен – нещастен
син на некадърно време. А, и таз хубава! – казвам аз.
„Нещастен син на некадърно време“ е мой стих, аз
съм го писал. Ти да не си ми чел поемата „Микеланджело“? Четох я, казва той, и добре си я кръстил на
мен, но си забравил да споменеш, че всеки трябва да
си знае мястото – един е роден да се бие с меч, друг
с думи, трети с длето и чук, и всеки има своето значение за историята. Хайде сега, казвам, не почвай
и ти като Вазов да ми дириш кусури. Как да не съм
споменал? Я чуй, и почвам да му рецитирам онова за
идеята, че на света / един я в слово пламенно изказва, /
друг в бой за нея лее си кръвта, / с длето на мрамор трети я изрязва / и я от днес изпраща в вечността! Добре,
де, казва той, не се сърди, може да не съм го видял,
вече съвсем окьоравях от тия фрески, ела сега да те
водя на едно място – и ми подава ръка. Чакай да си
взема бастона, казвам аз, че съм куц. А той: не мрънкай, нищо ти няма, можеш и без бастон. Не мога бе,
човек, сакат съм. Е, вече не си сакат – дръпна ме и
хоп, намерих се на тавана на Сикстинската капела.
И наистина нищо ми нямаше, катерех се по скелето,
сякаш никога не съм куцал. Буонароти, казвам аз, ти
си магьосник. А той: радвам се да го чуя от велик
поет като теб. Ти си първият, човече, казвам му,
който ме смята за велик. Ти и моята Мара. А той:
добре че си имаш Мара. Пък аз съм сам-самин на това
скеле, омръзна ми, ама няма как, родил съм се Микеланджело, не бива да разочаровам хората. Гледай ти
също да не ги разочароваш. После ми сочи към една
фреска: познай кой е това там!? Поглеждам, моя
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милост, ухилен до уши, държа „Кървава песен“, наоколо хвърчат ангели, а един дявол тича подире им
със сопа. Опитах се да видя лицето му, но той все се
извърташе. И край – събудих се.

МАРА

Прекрасен сън! С настроение, философия и поука!
Само ти си способен на такива сънища.

ПЕНЧО

Седни тук, искам нещо да ти кажа. Знам, че много се
намъчи с мен, но недей да съжаляваш.

МАРА

(сяда до него на леглото) Не съжалявам…

ПЕНЧО

Тихо. (Прави є знак да не говори.) Може би някои злосторници ще ни одумват, че сме безполови същества,
щом не сме оставили наследници. От яд ще го направят. И от завист. Не ги слушай! Запуши си ушите! Плътта има едни закони, душата други. Нас ни
водеха законите на душата. Нашите наследници са
нашите дела с теб…

МАРА

Знам.

ПЕНЧО

И да ми простиш заради характера.

МАРА

Нищо ти няма на характера, характер като характер, свикнала съм му. Характер на…

ПЕНЧО

…на ужасен егоцентрик. Но ние с теб сме създатели,
творим нови светове, а творците на нови светове
трябва да си прощават. И да ми пазиш писмата. Отваряй ги от време на време, чети ги… ще разбереш
колко съм те обичал.

МАРА

Защо ми говориш тъй, сякаш ще заминаваш някъде
без мен?

ПЕНЧО

Не сварих да завърша „Кървава песен“. Оставете я,
както е, не я бутайте. Колкото съм написал, толкоз.

МАРА

Какви ги приказваш? Какво си наумил…?
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ПЕНЧО

Тихо, тихо. (Отново є прави знак да мълчи.) Може би
ти се е струвало, че повече от теб съм обичал поезията. Може така да е изглеждало отстрани. Може
така да си го чувствала понякога. А може и да е било
истина… понякога… Не знам. Но аз не ви делях. Бяхте се слели и не знаех къде свършва моята Мара и
къде започва моята поезия. И сега не знам. Знам само,
че съм щастлив, задето не позволих на любовта ми
да затъне във всекидневието.

МАРА

Аз пък съм щастлива, че позволих на любовта ми да
порасне и да не се уплаши. Ти ме направи поет.

ПЕНЧО

Само те побутнах. Ти се беше родила поет.

МАРА

Покрай теб израснах и съм ти благодарна.

ПЕНЧО

И аз съм ти благодарен… благодарен… че… (Кашля.
Задавя се.) Ела по-близо. (Мара се надвесва над него.) Поблизо… (Пенчо се опитва нещо да каже, Мара се залепва
съвсем до устата му.)

Затъмнение.
Оттъмнение.
Надпис „Кафене „България“. На една маса са седнали Вазов и Михайловски.
Двамата са разгърнали вестници, но не ги четат – оставили са ги
на масата.
МИХАЙЛОВСКИ Остаряхме с теб, Вазове, в това кафене.
Колко години станаха вече…
ВАЗОВ

Аз не съжалявам. Виж какви хубави неща си спомнихме.

МИХАЙЛОВСКИ
ВАЗОВ

Предимно хубави, Стояне.

МИХАЙЛОВСКИ
ВАЗОВ

Предимно лоши, Иване.

Е, добре – лоши и хубави.

Не – хубави и лоши.
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МИХАЙЛОВСКИ В интересно време живяхме, интересни
хора познавахме.
ВАЗОВ

Но също и големи глупаци.

МИХАЙЛОВСКИ Направо кръгли идиоти. Щеше да спечели
Нобела. На косъм беше. Исках да го спечели.
ВАЗОВ

За кого говориш?

МИХАЙЛОВСКИ За Пенчо. Сега ти ще го спечелиш. Предложен си, пък ти е и време.
ВАЗОВ

Да си предложен, е едно, да си спечелил, е друго. Токувиж ми турят крак.

МИХАЙЛОВСКИ

Кой?

ВАЗОВ

Винаги се намира някой.

ВАЗОВ

Да поръчаме още ликьор? Аз черпя.

МИХАЙЛОВСКИ

Щом черпиш…

2020 г.
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Деница Пенчева е родена през 1997 г. в
Казанлък. Завършва 164. ГПИЕ „Мигел де
Сервантес“, а в момента учи медицина
в Медицинския университет в София.
През последните четири години работи
и като копирайтър. Била е лауреат на
конкурса „Млад разказвач“ на името на
Атанас Радойнов, на Националния литературен конкурс „Петя Дубарова“,
на конкурса „Бодлите на таралежите“, както и на състезания по превод като
„Млад преводач“ към Европейската комисия.
„Богоявление“ е първата є пиеса.

БОГОЯВЛЕНИЕ
пиеса в три действия

Деница Пенчева

ДЕНИЦА ПЕНЧЕВА

На онези, за които единствената свобода
остана смъртта.

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА
Д-Р ИВАН СТРАШИНОВ, 40-годишен, лагерист. Политически
затворник, говорил срещу режима. Бивш хирург. Висок, с
големи, преждевременно състарени ръце и широко чело.
ЙОРДАН, 40-годишен, лагерист. Политически затворник,
говорил срещу режима. Бивш колега на Страшинов от
Медицинския факултет. Не го завършил. Работил в
печатница. Нисък, с буйна коса, мазно лице и миши очи, на
вид нещо между квартален хулиган и нощен пазач. Винаги
има някакъв невротичен тик. Чопли кожата на ноктите
си. Търка пръсти, сякаш се опитва да махне невидима
боя (стар навик от печатницата). Скубе методично
косъмчетата на врата си. Намества се без нужда, като е
седнал. Люлее се напред-назад, когато е прав.

БОРИС, 22-годишен, лагерист. По невнимание причинил
смъртта на син на партиен функционер. Сух, кльощав,
със сипаничаво лице, здрави жили и големи очи, потънали
в орбитите. Често си подсвирква – излиза като свирнята
на пробит мех.
ДИМИТЪР, 30-годишен, лагерист. Селянин. Не искал да
се включва в ТКЗС и говорел свободно срещу властта.
Широкоплещест, иначе слаб като останалите затворници.
Гръмогласен, безстрашен, но без характер на бунтовник, а
само на едро момче, което в сбиванията винаги е излизало
победител.
ОФИЦЕР, от „Държавна сигурност“. Гладко обръснат, чист,
спретнат, с добре изгладена униформа. Походката му е
господарска, тонът – доволен, почти мързелив. Оставил
е нокътя на кутрето си по-дълъг и често бърка в ухото си
с него.

ПАЗАЧ
ЛАГЕРИСТИ
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Бележки
Пиесата е базирана на спомени и факти за лагерите в социалистическа
България. Персонажите и сюжетът са измислени. Жестокостите не са.
Стихотворението от пролога е „И свободата“ на Илия Стоименов
Кехайов. Кехайов, заедно с четирима други анархисти, е осъден на дванайсет години затвор, които изтърпява в Белене, Пазарджик и после отново
в Белене. „И свободата“ е възприето от политическите затворници на
беленската дига като клетва за саможертва в името на свободата.
Стихотворението от епилога е „Полейте гробовете“ на Васил Зафиров
Дичев, въдворен в лагера „Росица“ през 1946 година. Дичев е осъден отново
през 1953 година. Пише стихотворението през 1956 година в Белене.
Песента „Дигата е наше дело…“ по спомени на Никола Даскалов е
съчинена от лагеристите на беленската дига. Работата там е една от
най-тежките в лагера. При високи води на Дунав дигата се разрушава и
отново трябва да бъде възстановена. Да бъде построена и завършена, е
невъзможно – лагеристите са знаели това.
Паролата с цигарите „Шипка“ и „Бузлуджа“ също е истинска – на
Даскалов и приятеля му от гимназията Станьо Грозев.
„Pneumonia traumatica“ е истинска диагноза, която д-р Никола Грозев
пишел на смъртните актове на загиналите в Белене лагеристи.
Някои от събитията и персонажите са вдъхновени и от факти за лагера в Ловеч. Убийството със студена вода на Йордановден е такъв пример.
Прототип на Борис е Иван Тодоров Дачев-Хинков от Плевен, причинил
по невнимание смъртта на брат (в пиесата – син) на партиен функционер.
Седемнайсетгодишният Хинков е въдворен в Ловешкия лагер без присъда.
Убит е само няколко дни след постъпването си.
Убийствата на лагеристи в Ловеч, сред които и убийството на Хинков, са разследвани през 1990 г. от Прокуратурата на въоръжените сили
към тогавашната Главна прокуратура. През 2002 г. поради изтичане на
давността на престъпленията делото за убийствата в Ловешкия лагер е
прекратено. Няма осъдени.
В проучването за тази пиеса основни източници бяха:
Бочев, Стефан. Белене. Сказание за концлагера на България. София:
Фондация „Българска наука и изкуство“, 2003.
Везенков, Александър. Властовите структури на Българската комунистическа партия 1944–1989. София: Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“, 2008.
Даскалов, Никола. Няма оазиси в червената пустиня. София: Сиела,
2014.
Декомунизация [онлайн]. [прегледан на 10.12.2020]. Достъпен на:
http://www.decommunization.org/.
Истината или част от нея: д-р Грозев [документален филм]. Режисьор Любен Марков. София, БНТ, 1993.
Скочев, Борислав. Концлагерът „Белене“ 1949–1987. София: Сиела,
2017.
Христов, Христо. Секретното дело за лагерите. София: Сиела, 2012.
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ПРОЛОГ
Полутъмна сцена. Дига.
Лагеристи бутат тарги, пълни с пръст. Всички са еднакво слаби и
в еднакви сиви дрехи – неразличими са един от друг.
Червено-розова светлина като при залез. В хода на сцената постепенно става по-тъмно.

ЛАГЕРИСТИ (в хор) Ако на земята
любят свободата
сто човека само
ПЪРВИ
ЛАГЕРИСТ

(изсипва таргата сам, без патетика, но с малко
надежда)
С тях ще бъда аз!

ЛАГЕРИСТИ (в хор) Ако зарад нея
борят се, живеят
десет души само –
ВТОРИ
ЛАГЕРИСТ

(изсипва таргата сам)
С тях ще бъда аз!

ЛАГЕРИСТИ (в хор)
Ако ли един
неин верен син
жертва се за нея –
ТРЕТИ
ЛАГЕРИСТ

(изсипва таргата сам)
Той ще бъда аз.

Светлината почти е угаснала.
Чуват се изстрели.
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ДЕЙСТВИЕ 1
СЦЕНА 1
Дига. Лагеристите са строени с гръб към публиката, облечени в
еднаквите си сиви дрехи. Зрителите не виждат лицата им. През
цялата сцена те са анонимни и неподвижни.
Влиза Офицерът.

ОФИЦЕР

Добър ден, гадини!

Мълчание.
ОФИЦЕР

Казах: добър ден, гадини!

ЛАГЕРИСТИ Добър ден, гражданино началник!
ОФИЦЕР

Добре, добре, можело да се отговаря. А сега да ви
питам – знаете ли защо съм дошъл?

Мълчание.
ОФИЦЕР

(към Първи лагерист) Ти бе, гнидо, знаеш ли?

ПЪРВИ
ЛАГЕРИСТ

Не знам, гражданино началник.

ОФИЦЕР

Не знаеш. А свинята Стати Йолов знаеш ли я?

ПЪРВИ
ЛАГЕРИСТ

Не, гражданино началник.

ОФИЦЕР

ВТОРИ
ЛАГЕРИСТ

Така ли? Чудна работа… (Към Втори лагерист). Ти,
бе? Ти знаеш ли го?

Не, гражданино началник.
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ОФИЦЕР

Още по-чудна работа. Въобще някой знае ли го?

Мълчание.
ОФИЦЕР

Виж ги ти! Нечули-невидели. Света вода ненапита! Ами, лицето Стати е било във вашата
бригада. Не разговаряте ли, гадини, не си ли пошушвате едно-друго?

Мълчание. Офицерът бърка в ухото си. Загребва бавно и доволно.
ОФИЦЕР

Хубаво, вие си мълчете. Аз да ви кажа тогава?
Добре, добре, ваша воля.

Разхожда се и без да бърза, започва да разказва.
ОФИЦЕР

Накратко, ето какво е станало. Казвам ви, за да не
се стреснете, ако колегата ви гадина внезапно изплува на дигата. (Подсмихва се.) Снощи, малко след
приключване на смяната, лицето Йолов се отклонило от бригадата и изчакало да се стъмни.
Отсъствието му не било забелязано от другите
работници. (Пауза.) Чудно, нали? Толкова хора, а
никой да не забележи. Ами то, като не го познавате. Гадини мръсни, знам ви всичките номера!

Спира до един лагерист, удря му шамар.
ОФИЦЕР

Но да караме по същество, а? (Тупа същия лагерист
по рамото.) Ще караме. Та така, Йолов изчакал да
се стъмни, придвижил се до понтона в близост до
дигата и намерил там лодка. Тук гадината е можел да се вразуми и да се обърне назад – лодката
била пробита. Но Йолов решил, че въпреки дупката ще успее да я подкара. На около три километра от острова го засякъл патрул граничари.
Горе-долу по същото време вечерната проверка
забелязала, че го няма. Е, все едно, намерил се. Граничарите предупредили със стрелба във въздуха.
Вместо да се предаде, Йолов скочил във водата
и в последвалата стрелба бил убит. Тялото му
не е извадено от реката. (Спира до друг лагерист
тържествено.) Е, какво ще кажеш за това?
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Мълчание.
ОФИЦЕР

Питàх те нещо, свиньо!

ЛАГЕРИСТ

Лека му пръст, гражданино началник.

ОФИЦЕР

(смее се) Ама той не е в пръстта бе, гнидо. (Посериозно.) Има една много хубава фраза по този
повод на другаря Феликс Едмундович Дзержински. Познат ли ти е този съветски държавник,
другарю гадина?

ЛАГЕРИСТ

Не, гражданино началник.

ОФИЦЕР

„Врагът не се възпитава никога, а се унищожава винаги и навсякъде“, Феликс Едмундович
Дзержински.
Житейско кредо!
Другарят Дзержински е истински комунист, ние
от него имаме много какво да научим. Аз от него
и вие от мен, аз ще ви науча.
Досега ви дундуркахме, нещастни предатели, уж
да сме човечни. А вие какво правите? Въртите се
тука и се чудите как да ни забиете нож в гърба.
Даже не в гърба – в гъза! Гнусни гадини!
Поуспокоява се и пак си бърка в ухото.
Свърши се тая. Много сме били мекушави. Вие
пеете: „Дигата, щом построим, ний ще се освободим“. (Смее се.)
Да, ама дигата е паднала! Май ви е известно, а?
Пак ще я строите. И като я построите, пак ще
падне. Скапана дига! Ще я правите, докато се скапете и вие.
Сочи зад дигата.
Виждате ли го Дунава? Я гледайте как се е размътил. Вашият другар е там, в никаква пръст не е.
Вас всичките това ви чака. Само че ние решаваме
кой кога ще влезе, не вие.
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Ухилва се.
Лисици! Лисугери! Знам ви аз. Всеки от вас таи
във вражеската си душичка една надежда – може
би ще ме пуснат, може би ще избягам.
Вади пистолета си и го опира в слепоочието на
лагерист.
Ей сега те застрелях! Щрак, бум, готово! (Смее
се.) Виждаш ли колко е лесно? Щели да го освободят! Нà ти свобода в Дунава!
Маха пистолета.
Опа, не още. Не ти било писано (Вади го пак.) Или
било? (Прибира го.) Или не било? (Вади го.) Или…
(Свива рамене и прибира пистолета в кобура си.)
Та, докъде бях стигнал? Врагът се унищожава…
Вас няма какво да ви превъзпитаваме… Всичките
сте за нашия тих бял Дунав, дето е потънал в
мътилка… Мда…
Спира.
Слушайте ме сега, гадини мръсни. Ще ви кажа още
една крилата фраза. Бой и след боя – пак бой! Ясно
ли ви е? И без това сте ми пратени безсрочно.
Който мисли, че оттука ще излезе, две крачки
пред строя и отсега да му тегля куршума.
Бърка си в ухото и им се усмихва.
Вместо да си фантазирате разни работи, ето
какво ще направите. Хубаво се ослушвате кой е
следващият желаещ плувец или лодкар, или каквото там му викате. После идвате при мен и ми
донасяте. Ако донасяте – може да ви освободим.
Може и да не ви освободим, де, то кой знае.
Нали свобода искате, гниди?
Нà ви свобода! Аз ще я полея даже с вас. Освен тая
свобода другата е куршумът, боят и скапаната
дига. И да бягате, полза няма, само че мен ще ме
е срам от граничарите.
Подсмихва се.
Ами… съжалете ме бе, мили свини. Това си е едно
ненужно главоболие. Граничарите да пазят моите подопечни. Срамота е, гнидки, грехота е.
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Къде по-добре, ако овреме можем да разберем за
такива планове. Ще вразумим човека, преди да е
тръгнал още!
Пак вади пистолета.
Нали се разбрахме – който е така добър да ми
помогне, свободен, който не е…
Стреля в краката на един от Лагеристите. Мъжът
пада, Офицерът го подритва.
Който не е, да му мисли.
Офицерът излиза. Сцената се затъмнява.

СЦЕНА 2
Сцената е тъмна. Прожекторите светват бавно, само в един кръг.
В центъра му влиза Офицерът с телеграма в едната ръка и цигара
в другата. Пуши доволно, без да бърза.

ОФИЦЕР

Другарю началник, запетая, бързам да доложа,
запетая, че в бригадата на втори обект, запетая, досега агентурно необезпечена, запетая,
беше проникнато. Точка. Вербува се вътрешен
източник, запетая, близък до най-закоравелите
вражески елементи, запетая, който да следи положението в бригадата. Точка. Агентът е инструктиран подробно относно същността на
задълженията си и е готов да съдейства за предотвратяване на бъдещи опити за бягство. Точка. Другарски поздрав, запетая, А. Точка. Втори
януари, запетая, 1953 година. Точка.

Отново тъмнина.
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СЦЕНА 3
Вечер. Барака. Слама по пода. Окъртени нарове за спане. В ъгъла –
кофа с вода. Мрачно осветление.
Влизат Лагеристите. Вече виждаме лицата им. Сред тях са д-р
Страшинов, Борис и Димитър.
Известно време се мотаят, обикалят, сядат на наровете и пак
стават. Обстановката е тягостна, не могат да си намерят място.

БОРИС

Добре де, къде ли е? Все трябва да го върнат.

ДИМИТЪР

Само да не викат доктора за него.

БОРИС

Няма да е на добро.

ДИМИТЪР

Ама хич.

СТРАШИНОВ Не беше толкова зле.
БОРИС

То и не може от крак да се умре, а, докторе? Той
в крака само го стреля.

СТРАШИНОВ (опитва се да си даде кураж) Ами… абсурд!
ДИМИТЪР

Тия ги говори на леля си. Отвсякъде може да се
умре. А гражданинът началник си е голям творец.
На него не му стига, че човекът си е заминал –
трябва бавно и показно да си умре. За тоя размах
ще му завиди и съветският другар Дзержински!

БОРИС

Мълчи, бе! Грях ти на устата.

ДИМИТЪР

(тупа Борис по рамото) Ти ли, момченце, не знаеш?

БОРИС

(с насилена смелост, гласът му потрепва) Това не е
като онова…

ДИМИТЪР

А, не е… Ти ще кажеш, боксьорче.
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БОРИС

Аз не съм го удрял!

ДИМИТЪР

Не, само го побутнà, той сам си паднà на ръба.

СТРАШИНОВ Защо се заяждате? (Към Димитър.) Това са стари
работи. (Към Борис.) Никой тука не те мисли за
виновен.
БОРИС

Не съм сигурен аз…

СТРАШИНОВ То и аз не съм сигурен, малкият. Ти поне що-годе
знаеш защо са те пратили на нашия прекрасен
остров. Ама кой те е карал да се биеш с партийното синче точно?
БОРИС

Аз не знаех…

ДИМИТЪР

Абе, малко им е. Убил си го, убил, ами признай
си. Хайде, Бог да го прости синчето. Ама май и
Йордан Бог ще го прости.

Влиза Пазачът и влачи Йордан – в съзнание, но с лице, сгърчено от
болка. Пуска го на пода и излиза.
Димитър става, прикляка до Йордан, помага му да се намести.
Цъка с език.
ДИМИТЪР

À така, тъкмо тебе чакахме! Ела, ела, докторе!

Д-р Страшинов се приближава. Цъка и той.
СТРАШИНОВ Риванол дайте! И една чиста кърпа.
Борис бърка някъде под нара и вади окъсана чанта. Гледа вътре.
БОРИС

Ами то риванолът свършва май. Иначе има парцали тука, останали са няколко марли…

СТРАШИНОВ Давай марля, вода… Лекарството ще го пестим.
Трябва и пинсети да има.
Борис носи чантата и вади марли, пинсета и малка бутилка с риванол. Налива вода от кофата в метално канче. Носи всичко.
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СТРАШИНОВ (към Йордан) Хайде сега стискай зъби, колега!
Полива крака му с вода, после сипва риванол на марля и започва да
почиства.
ЙОРДАН

Ей, нямаш жал, докторе. Ще ме утрепеш!

СТРАШИНОВ Като може да мрънкаш, може да траеш. Охо, я
виж! Куршумът останал вътре. Ще ти го извадя
сега за спомен.
ЙОРДАН

Бре че е щедър гражданинът началник! Ами този
куршум не е ли собственост на държавата? Тоест на народа. Тоест трябва да го върна, аз съм
го заграбил.

СТРАШИНОВ Трай, гевезиьо!
Вади куршума. Йордан пъшка, но не вика.
Димитър прикляка до тях и потупва Йордан по здравия крак. Когато куршумът излиза, Димитър го хваща, още кървав, полива го
с вода и започва да го подхвърля в ръката си.
ДИМИТЪР

Я, какъв голям куршум! Пък нашенецът стиска
зъби. Куражлия!

ЙОРДАН

Ебал съм го, кураж! Не щеш ли ти да дойдеш на
мое място? Всичкия си кураж ти давам – халал
да ти е за оловото в крака! Да видим как ще
стискаш!

ДИМИТЪР

Ще го стисна, ама да не ти казвам като какво!
(Тупа го по главата, хили се.) Абе, отървал си се.
Де вика докторът – щом може да мрънкаш, може
да траеш. Тъй де, добре си си! Аз мислех, че са ти
светили маслото.

ЙОРДАН

Въпрос на време.

БОРИС

Ние все още можем да избягаме.

ДИМИТЪР

Абе, момче…
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БОРИС

Защо? Да не си се продал? (Оглежда го.) Не, не, не
си, аз те знам.

СТРАШИНОВ Недей много да знаеш. За мене са писали доноси
колеги, приятели…
БОРИС

Те не са знаели. Ние знаем.

ДИМИТЪР

Да, не са знаели. И твоят благодетел ли не е знаел? На санаториум те е пратил, задето си му
затрил синчето.

БОРИС

Абе, аз може да не исках да убивам, ама тя стана
една… А пък съдът нямаше да ме осъди. Да бях
баща, и аз щях да се пратя на лагер.

СТРАШИНОВ Мълчи с това. Дали си виновен или не, това е под
въпрос. Но наивник си оставаш.
БОРИС

А който не е наивник, да гние тук? Да чакаме
да ни застрелят? За нас няма надежда – все пак
трябва да избягаме!

СТРАШИНОВ Трай и ми дай иглата.
БОРИС

(подава му я) Защо не отговаряш?

СТРАШИНОВ Защото не си струва. Как не те е страх да питаш? Ами може аз да съм доносник. Може да е Димитър. Защо ни вярваш? Ние защо ти вярваме?
Никой на никого не трябва да вярва. Виж, Стати добре направи. Уж заедно кроихме планове,
правихме, струвахме. Накрая тръгна сам. Не ни
каза. На теб каза ли ти?
БОРИС

(тихо) Не. Разбрах чак като остана назад.

ДИМИТЪР

(става рязко, шумно си тупва краката, докато се
надига) Напред-назад, ама пак го гръмнаха. А ние
конспирации въртим, все едно има файда от
тях.
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БОРИС

Тия конспирации са единственият път да се
освободим.

ДИМИТЪР

Видиш ли Дунава? Ей натам ти е пътят към свободата. Скачай, плувай…

Борис става ядосан и ляга на нара.
Страшинов продължава да шие крака на Йордан. Светлините бавно угасват.

СЦЕНА 4
По-късно вечерта. Същата барака, потънала в мрак. Прожекторите осветяват два нара – горния на Йордан, долния на д-р Страшинов.

ЙОРДАН

(шепне) Ш-ш-ш, Иване!

СТРАШИНОВ (сънен) Кажи? Кракът ли нещо?
ЙОРДАН

А, добре е.

СТРАШИНОВ (обръща се на другата страна) Спи тогава.
ЙОРДАН

Не, не, слушай. Стани малко!

СТРАШИНОВ (повдига се от нара) Какво си се присетил?
ЙОРДАН

Колега, малкият беше прав тази вечер. Виждаш
какво става тука. (Вдига крака си.) Ама защо точно сега го казва?

СТРАШИНОВ Защо ме занимаваш сега с това?
ЙОРДАН

Виж сега… Откога се знаем с теб? Още мустак
не ми беше пораснал, тръгнал съм студент в
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София. И ти – същият, ама малко по-едър. Виж
се сега къде си… А аз пък къде съм. Поне медицината да бях довършил, ама нейсе.

СТРАШИНОВ Всичките сме в кюпа. Все едно никога не съм бил
лекар.
ЙОРДАН

Не е все едно. Кой извади куршума? Ти го извади, Иване, а аз се гънех и пръсках кръв. Съвсем си
си доктор. И освен това още си тоя здравеняк,
дето ме посрещна в първи курс в квартирата.
А помниш ли как наби оня… французин ли беше,
какъв беше, задето се задяваше с моето момиче?
Аз съм една вейка момче, добре че ти беше с мене
тогава.

СТРАШИНОВ Това сякаш е друг живот.
ЙОРДАН

Друг, ама може да се върне.

СТРАШИНОВ Защо ме събуди всъщност?
ЙОРДАН

Е, как бързо се усещаш! И не переш сачма. Само
че първо искам да те питам – дали си опитвал
новите цигари „Бузлуджа“?

СТРАШИНОВ Да, но предпочитам „Шипка“.
ЙОРДАН

Ей, Иване! Знаех си, че си мой човек.

СТРАШИНОВ Паролата ни от студентството. Детски
работи.
ЙОРДАН

Детски, но сега повече от всякога са ни нужни.
Колега, аз исках да знам, че мога да разчитам на
теб. Че има предател – има, то е ясно. И все пак
човек трябва на някого да може да повярва.

СТРАШИНОВ Трябва! Трябва да ни застрелят.
ЙОРДАН

(усмихва се) Мен ме застреляха вече. (Покашля се,
сяда на нара.) Виж, аз си мислех… Има три пътя
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пред нас… и все към тинята.
Първи път – да стоим тук. Днес, утре, вдругиден, и така, докато ни застрелят. А може и да
ни пребият… все едно. Хоп – в реката. Труповете ги ровят плитко. Водата ще се вдигне, ще
ни изрови, и отиваме пак към дигата. Все към
дигата, все към тинята.
Втори път – да станем доносници. Ама то не е
ли пак в тинята?

СТРАШИНОВ Някои добре поминуват в тая тиня.
ЙОРДАН

Да, ама ние с тебе не сме земноводни. Няма да
ни понесе. (Опъва си крака и се мъчи да го размърда
напред-назад. Личи, че го боли.) И тъй, първи път –
към плитък гроб и после реката. Втори път – и
той към калищата. Трети път остава бягството. Тоест пак отиваме в реката, ама може и да
изплуваме.

СТРАШИНОВ Той и Стати ще изплува.
ЙОРДАН

Няма да изплува, докторе, няма. Дунавът се е
вдигнал, има водовъртежи. Издърпал го е надолу
и толкова. Може и да замръзне скоро и ето ти го
Стати под леда.

СТРАШИНОВ Пък нас няма да ни иска ледът?
ЙОРДАН

Може и да ни иска, нас много ни искат. Гледай,
днеска гражданинът началник насочи пистолета
си към мен и гръмна. Ей така, гръмна си просто.
Какво е това нещо? (Гласът му се пречупва.) Кога
сме мислили, че така ще стане?

СТРАШИНОВ Изненада ни, колега.
ЙОРДАН

Дай да го изненадаме и ние. Ако щеш, да бягаме,
ако не щеш, да стоим, но да живеем. Напук да
живеем. Ти кажи, мене ми стига, че има на кого
да се облегна.

СТРАШИНОВ Големи мъже сме, Йордане, всеки се оправя сам.
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ЙОРДАН

Големи мъже, ама пак си тежи, като си сам. Тука
и със стените не може да се говори, понеже слушат. Ей, виж го Борис. Уж добро момче, а убиец.
Ти ще кажеш – невинен убиец, ама има ли кой да
е убил и да е останал невинен?

СТРАШИНОВ Остави Борис, той какво общо има?
ЙОРДАН

Има, има. Него са го пратили за убийство, тебе
за един виц. Казаха ли ти изобщо защо си тука?

СТРАШИНОВ Аз си знам.
ЙОРДАН

По-правилно – те си знаят. Напил си се някой
път, казал си нещо накриво за началството и
хоп – на лагер.

СТРАШИНОВ То и ти така.
ЙОРДАН

Кой знае? Но за Борис знаем – той е убиец. За Димитър и толкова няма. Ами ако и той е направил
някоя беля?
Ние се доверяваме на тия хора, защото с нас
страдат. Обаче не знаеш откъде ще дойде куршумът, не знаеш кога. Ей го, моят дойде. Затова те събудих – да видя от тебе да чакам ли друг.

СТРАШИНОВ Толкова ли не можа да заспиш?
ЙОРДАН

Човек, като го боли, трудно спи и много мисли.
Има и друго. Защо Борис точно сега казва да
бягаме?

СТРАШИНОВ Че той е в безизходица. Какво чудно има?
ЙОРДАН

Ние всички сме в безизходица, само дето неговата е най-голяма. Борис под слънцето вече няма да
си намери място. Какво има да губи един убиец?

СТРАШИНОВ Кожата си.
ЙОРДАН

Точно кожата си. Той няма с какво друго да се
пазари. Освен да продаде и нашите.
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СТРАШИНОВ Те нашите кожи не са наши, те са общи. Те са на
народа.
ЙОРДАН

Все същият философ си, Иване. Кожите може да
са общи, ама аз моята само на тебе я давам.

СТРАШИНОВ Ти ме ласкаеш.
ЙОРДАН

Не те лаская, исках да те изпитам. Ти премина.

СТРАШИНОВ (смее се) Цигари „Бузлуджа“! Щом те успокояват
тия стари истории.
ЙОРДАН

Все е утеха. Обаче ме е страх, че ще те предадат.
Че ще ни предадат. Ти съчувстваш на момчето,
нали? А то дали ти съчувства на тебе?

СТРАШИНОВ Не знам, но не мога така да го осъдя. Аз нищо не
знам.
ЙОРДАН

А то какво знае? И какво ще каже?

СТРАШИНОВ И за това не мога да мисля.
ЙОРДАН

Помисли, докторе, моля ти се. И твоята кожа
нещо струва. Даже много струва. Защо е тая
твърда глава?

СТРАШИНОВ Че твоята да не е мека?
ЙОРДАН

Мека е, мека е, щом досега съм вярвал.

СТРАШИНОВ Не е хубаво човек да спре да вярва.
ЙОРДАН

Да, ама тя стана една… Вярата или куршумът?

СТРАШИНОВ Може пък да е вярата в куршума.
ЙОРДАН

А може и да е все същото.

СТРАШИНОВ Какво сега, да се наддумваме? Я по-добре гледай
да заспиш, че тоя крак да оздравее.
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ЙОРДАН

(качва се на нара си) Спи ти, като искаш да спиш.
Ти спи и за двама ни.

СТРАШИНОВ Утре още ще говорим.
Тъмнина.

ДЕЙСТВИЕ 2
СЦЕНА 1
Дига. Рано сутрин. Работници с тарги – сред тях са Димитър,
Йордан и д-р Страшинов. Борис копае и пълни таргите с пръст,
подсвирква си лекичко. Останалите отнасят пръстта. Йордан видимо куца, но се старае да поддържа темпото. До тях пуши пазач.

ПАЗАЧ

Докторче, бързай, бързай! Искам да те гледам как
припкаш с таргата. Да не сме те довели тука на
курорт. Да не си на санаториум!

Д-р Страшинов забързва ход.
ПАЗАЧ

(става) А така, още тичай! Искам сега да дадеш
тон за песен. За химна на затворниците! Дигата
е наше дело…

СТРАШИНОВ (с мъка) …дружно да я построим.
ПАЗАЧ

По-силно, по-силно!

СТРАШИНОВ (запява, без да оставя таргата) Дигата е наше дело,
дружно да я построим.
ЙОРДАН

(включва се плахо) В труд по нея, с пот на чело…
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ДИМИТЪР

(силно) Ний да се преобразим!

ПАЗАЧ

А така, пейте!

ВСИЧКИ

(в хор) Дигата е наше дело, дружно да я построим.
В труд по нея, с пот на чело, ний да се преобразим. Дигата щом построим, ний ще се освободим.

ПАЗАЧ

Я пак!

ВСИЧКИ

Ний ще се освободим!

ПАЗАЧ

Тъй ли? Ще се освободите ли? (Ядно към д-р Страшинов.) Тикай, че да не ти тикна един куршум във
вратлето!

Работата продължава. Пазачът се доближава до Борис.

ПАЗАЧ

Ти, бе? Защо не блъскаш? Какво я галиш тая земя,
удари я! Да видя как се забива кирката! Блъскай,
блъскай, да не те е жал!

БОРИС

Замръзнала е, слана има.

ПАЗАЧ

Блъскай, пикльо! Да свириш сила имаш, да работиш нямаш. Едно време такива като теб сме ги
разстрелвали! Ще те изправят срещу стената,
ще ти вържат очите и стреляй, стреляй! (Насочва срещу него пистолета си.) Стреляй! (Смее се.)
Сега ви галим по главиците като родни внучета.
Стреляй! (Сваля пистолета.)

БОРИС

Е, стреляй де!

Вместо да стреля, Пазачът го рита. Борис залита и пада.
ПАЗАЧ

Ставай! Искам до ей там да изровиш (пак е вдигнал пистолета, посочва с него) и после идваш с мен.
Почвай!

Борис започва с усилие да копае. Димитър подхваща отново песен-
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та „Дигата е наше дело…“ и останалите пеят с него. Пеят високо
и гордо, а Пазачът се прави, че не разбира какво му казват с тази
песен.
Песента свършва.
ПАЗАЧ

Борис Гундев! С мен!

Борис не оставя кирката. Всички мълчат.
ПАЗАЧ

Чу ли ме? Тръгвай! Колегите ти с песен да те
изпратят.

Отново мълчание. Пазачът стреля във въздуха.
ПАЗАЧ

(хваща Борис за яката тихо) Пак ще стрелям,
гнидо. Знаеш ли как искам да те ударя веднъж
завинаги? Свиня гнусна! Тръгвай! (По-високо към
Лагеристите.) Вие пейте!

Лагеристите започват отново да пеят, този път по-приглушено,
и да тикат таргите си.
Пазачът и Борис излизат.
ДИМИТЪР

Хайде, сега я втаса малчуганът. Дали ще го върнат? Да залагаме?

СТРАШИНОВ (цъка с език) Само да не я втасаме с него и ние.
ДИМИТЪР

Хайде холан! Ние вече сме я втасали. Миналия
ден, като рецитирахте революционни стихчета, не ви беше страх. Днес се ослушвате като
госпожици.
Гражданинът милиционер пуцнал. Па какво като
е пуцнал? Не го ли виждате тоя, че е един мухльо,
дето, ако не беше тука, щеше вечно да се е скрил
зад брат си, братовчед си или там, който го крепи? Няма да те удари, една плесница не може да
ти зашлеви, ако нямаше пистолет. Взели го сега
тука, казали му ала-бала, врагът, ала-бала, народът, и той взел, че им повярвал. И оръжие му дали
да ни стреля.
Ако го утрепе сега, сигурно онова шефче, дето е
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пратило Борис при нас, ще му напише благодарствено писмо. Може и награда някоя, орденче!
Халал да са му!

ЙОРДАН

На него халал, на нас харам. (Отива до Димитър,
като се старае куцането да не личи. В сравнение с
другия мъж Йордан е дребен, трепери леко, вижда се,
че кракът много го боли.) Знаеш ли това какво е –
харам? Грях значи.

ДИМИТЪР

(спокойно, с малко насмешка) Вярно, грях ни на нас,
че го търпим това. Ама като сме страхливци.

ЙОРДАН

Няма да сме страхливци!

ДИМИТЪР

(свива рамене) Тогава ще сме пътници. Ама дали
ще има кой да ни изпрати? Земя корава, суха, барем някой да ни погребе.

СТРАШИНОВ Не е корава. Реката ще залее.
ДИМИТЪР

Вярно, пак има да събори дигата. (Леко запява.)
Дигата е наше дело…

ЙОРДАН

(хваща пак таргата и я носи до мястото за пълнене)
Ний ще се освободим!

ДИМИТЪР

Чул те Господ!

Отива на мястото на Борис и хваща кирката. Започва да удря.
Йордан загребва пръст и с усилие тръгва да тика.
Светлината угасва.
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СЦЕНА 2
Вечер. Барака. Лагеристите влизат след работния ден. Борис вече
е вътре, седнал на един от наровете. В краката му лежи кутия.

БОРИС

(подсвирва на Страшинов) Докторе! Ела, ела нещо
да ти покажа!

ДИМИТЪР

Борисе? Леле, момче, ние те бяхме отписали вече.

БОРИС

То и аз се бях отписал. (Към д-р Страшинов.) Ела,
де, ела бързо!

Д-р Страшинов се приближава и сяда до Борис.
СТРАШИНОВ Кажи, какво става тука?
БОРИС

Виж в кутията.

СТРАШИНОВ Детски изпълнения. Какво има да търся там?
БОРИС

Виж, бе, направи ми удоволствие.

Д-р Страшинов отваря кутията.
СТРАШИНОВ Леле!
Вади бутилка с риванол.
БОРИС

Знаех си, че ще дойде! Риванол! Мама пратила и
прах хинин, аспирин, тоя йод тука. (Навежда се
към доктора.) Изпратила е и няколко шоколадови
бонбона. Пише: „За доктора!“. Задето толкова
пъти си ни спасявал. Така че – те не са мои, взимай ги! Взимай, взимай! (Подава му нещо в шепата
си.) Само да не видят другите. Аз и останалата
храна скрих. Знаеш, краде се. Обаче ако трябва,
ще ви давам. Трябва да се поддържаме един друг,
пък и… (Кимва към вратата.)
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СТРАШИНОВ Какво?
БОРИС

(съвсем тихо) Пък и може да се случи да успеем да
тръгнем. Трябва да се запасим за пътя.

СТРАШИНОВ Остави тая работа.
БОРИС

Как ще я оставя? Докторе, ти не ни оставяй!

Доближава се Йордан и сяда тежко до тях. Изпъва си болния крак.
ЙОРДАН

Защо да не те остави бе, дечко? За да може с гражданина началник да го вкарате в карцера? Или направо да си го гръмнете? Твоите вече никой не ги
вярва.

БОРИС

Какво говориш?

ЙОРДАН

Ти много добре си знаеш. (Към д-р Страшинов.)
Абе, Иване, как не те е страх да приказваш с него?
Виждаш го, че е една торба кокали, и какво – мислиш, че не може да те е продал? Продал те е, и
още как! За едно риванолче те е продал!

БОРИС

Ти ме обвиняваш! Вчера ти спасихме живота, а
ти ме обвиняваш!

ЙОРДАН

Не си ме спасил ти, спаси ме докторът. Ти му
подаваше марлите. И какво, сега си донесъл още
лекарство? За да може, като ни биете, да ни почиствате раните? Хигиенично да ни дерете?

БОРИС

Няма да ми приказваш така!

ЙОРДАН

Че и честолюбив! Хайде тогава да ми обясниш
как стана така, че вместо куршум получи колет?
Сега, когато е ясно, че затягат мерките? Когато
господата началници знаят, че още говорим за
бягство? А то им е ясно, понеже ти си им донесъл. Кой ще ти пусне колет, обясни ми?

БОРИС

(объркан) И аз не знам… Извика ме, би ме, после
началникът дойде и каза да ме пусне.
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ЙОРДАН

И после те гостиха с кафенце и локум, нали? Защото тия, дето ги разтягаш…

ДИМИТЪР

(присъединява се с ръце на кръста) Какво става бе,
малкият? Защо се карате?

БОРИС

Обвиняват ме…

ДИМИТЪР

Кой те обвинява?

ЙОРДАН

Аз!

ДИМИТЪР

И в какво се е провинил нашият малчуган?

ЙОРДАН

Добре, обясни ми ти – ние го мислим за умрял.
Видя как го отведе пазачът. Ние треперим, че ще
го застрелят. Не треперихме ли? И се прибираме
тука – нашенецът получил колет. За колета го
викали! Не на мене тия. (Подритва колета.) Майка
му го пратила! Майка ти Партията, нали? Майка
ти „Държавна сигурност“? Майка ти, дето ни е
пратила да гризем замръзналата пръст, а убиецът да се гощава с шоколад?

БОРИС

(слабо) Не е истина…

ЙОРДАН

Мамицата ти, мръсна (удря го през лицето) антена! Чу ли ме? (Нахвърля му се.) Антена! Предател!
Предател!

Димитър го хваща и го издърпва от нара.
ЙОРДАН

(крещи) Хайде, заминавай! Отивай да ни донесеш!
Да, всичките тука сме бегълци! Готови сме с плана, даже вече сме обзавели лодката. Параход сме
направили! Имаме и оръжия, за да застреляме
милиционерите! Ние сме врагове на народа! Ние
сме…

Димитър го извлачва навън.
БОРИС

(към д-р Страшинов, умоляващо) Моля ти се, то не
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е така… Не знам защо ми дадоха колета… Ето,
виж, от майка е… (Вади писмо от колета и го протяга към д-р Страшинов.)

СТРАШИНОВ (отблъсква го) Чужди писма не чета. И, Борисе,
бонбоните не мога да ги взема. (Връща му ги.)
Ти си знаеш какъв си, аз не знам. Но повече няма
да мога… Не, аз повече няма да мога. Вземи си и
риванола.
Обръща се и отива да седне на своя нар.

СЦЕНА 3
Нощ. Същата барака.
Прожектор върху д-р Страшинов и Йордан. Късно е, останалите
спят. Те и двамата са будни.
Йордан слиза от горния нар и сяда до доктора.

СТРАШИНОВ (тихо, примирено) Трябва да избягаме, колега.
ЙОРДАН

(вади кутия цигари) Цигара?

Докторът я взима и пали.
СТРАШИНОВ Дявол да го вземе, колко е гадна! (Смее се.)
ЙОРДАН

(също се смее) Намокрили са се. Леле, Иване, като
ученици сме. Мокри цигари, сбивания…

СТРАШИНОВ Само момичетата не са като едно време.
ЙОРДАН

Къде ти… момичета. Аз женския род вече съм
забравил, че съществува.

СТРАШИНОВ А жена ти?
ЙОРДАН

Тя ми писа, че иска да се разведем. Наказателният
кодекс є давал право.
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СТРАШИНОВ Не я обвинявай. Ти и без това не го заслужаваше
това момиче.
ЙОРДАН

Да бе, хубавица. Колко тичаха след нея. Кандидати! И тя се хванала с мене…

СТРАШИНОВ Все пак хубава двойка бяхте. Жалко, че нямахте
деца.
ЙОРДАН

Знаеш ли, тя беше забременяла. Не ме гледай тъй,
наистина забременя. И аз ги мога тия неща. Или…
кой знае, може да е бил някой друг кандидат. Като
ми каза, исках да хвана пътя. Ей така, да скоча на
някой влак, да заспя в ъгъла и да пътувам, пътувам… Не исках ей така да давам свободата си.
И то за какво? За едно дете, дето нито съм го
искал, нито съм го чакал.

СТРАШИНОВ (усмихва се, гледа надолу) Това наистина ли?
ЙОРДАН

(дърпа от цигарата си) Не.

СТРАШИНОВ (смее се) Голяма си терца!
ЙОРДАН

Исках го, колега, много го исках. Казах си, ето,
сега не може да ме остави. Няма кандидати, няма
французи. Изобщо няма мърдане. Нито за нея,
нито за мене. (По-бавно.) Нито за нея, нито за
мене.

СТРАШИНОВ И какво направихте?
ЙОРДАН

Тя го махна. Не искала деца.

СТРАШИНОВ Не ти ли беше мъчно?
ЙОРДАН

Кой пък ме е питал мене? В тоя живот мен нищо
не ме пита: искаш ли да ти се случа? Или да не ти
се случа? Случват се работите или не се случват,
ама те на мене, не аз на тях.
Изобщо не съм имал думата, разбираш ли?
Няма да разбереш. Ти си друга порода човек,
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Иване. Юнак. Такъв като спартанците, като хан
Крум, опълченците на Шипка. Шипка! Аз какво
съм? Аз съм едни цигари „Бузлуджа“. Ти си Шипка.

СТРАШИНОВ Днес се харесва повече Бузлуджа. Минала ми е на
мене модата.
ЙОРДАН

Твоята мода няма да мине. А мен само сега може
да ме има. Ако се бях родил спартанец, щяха да
ме хвърлят на вълците. А ти щеше да си им цар!

СТРАШИНОВ Цар – дръжки. Че аз съм роден седмаче. И то в
най-големия цепенак, зимата. Те, спартанците,
такъв студ не са и виждали. Родил съм се такъв
един… ни жив, ни умрял. Сега по тия дни е било,
януари месец. Ама кой ли януари? Не мислели, че
ще оцелея, и не ме записали веднага. Рождения си
ден не знам. (Смее се.) Повивали ме в кози кожи и
се молели. Тогава още са се молели хората.
ЙОРДАН

Молели се и си оцелял.

СТРАШИНОВ Така съм оцелял, че цял живот ми се пада да се боря
за глътката въздух. А тя все не достига! (Дърпа
от цигарата.)
ЙОРДАН

(също дърпа) Няма и да стигне…

СТРАШИНОВ Трябва да избягаме.
ЙОРДАН

Трябва да внимаваме. Борис ни гледа.

СТРАШИНОВ Ти гледай повече да не си изпускаш нервите като
днес.
ЙОРДАН

Не бях ли прав?

СТРАШИНОВ Не знам.
ЙОРДАН

Знай само да се пазиш. Другото ще се подреди,
колега. Брате!

СТРАШИНОВ Брат… Тъй де, ако някой ми е брат, ти ще си.
Борис дали има братя? Те дали го мислят?
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ЙОРДАН

Сигурно си мислят – язък ни за рода, с тоя убиец
се затрихме. Размътил им е кръвта.

СТРАШИНОВ Все едно, всяка кръв си е за себе си.
ЙОРДАН

Може би едно време, ама вече не. Тука не е болница.

СТРАШИНОВ Те и в болницата хората са същите. Навсякъде
са същите.
ЙОРДАН

Същите подлеци, Иване. Същите предатели.
Само че, като са ти били упоени на масата, не
си забелязвал.

СТРАШИНОВ По белезите съм забелязвал. Който има по няколко, значи, много го е обичал дядо Боже, много
е искал да живее. Много операции, значи, много
животи. То е като при котките. Така съм чувал.
ЙОРДАН

Може пък от злоба да е оживял тоя с белезите. На
когото дядо Боже не помага, ако се запъне, може
и той да си поживее. À дано на нас да помогне, де!

СТРАШИНОВ Значи си съгласен?
ЙОРДАН

Съгласен! Дето се вика, или по моята, или по твоята, все ще изплуваме. Ако дядо Боже е решил,
решил. Втори живот ще ни се падне. Ако дядо
Боже го няма, от мене злобата. И със злоба ще
издрапаме, Иване. (Пауза.) Тя стана една – и с дявола, и с Бога.

СТРАШИНОВ С Бога, с Бога. С Бога напред.
ЙОРДАН

(става и с мъка се връща на своя нар) Дано пък да е
на твоята.

Тъмнина.
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СЦЕНА 4
Сутрин. Същата барака. Влизат Пазачът и Офицерът.

ПАЗАЧ

(вика) Под строй!

Лагеристите стават и започват да се подреждат.
ПАЗАЧ

По-бързо! Строй се! За проверка!

ОФИЦЕР

Добро утро, другари гниди!

ЛАГЕРИСТИ (в хор) Добро утро, гражданино началник!
ОФИЦЕР

(докато си бърка в ухото с нокътя) Добро утро,
гадино Страшинов!

СТРАШИНОВ (с наведена глава, примирено) Добро утро, гражданино началник!
ОФИЦЕР

Много си разговорлив тази сутрин! Бодър-ведър!
Кукуряк! Сега ще те кокорна и аз!

Страшинов мълчи.
ОФИЦЕР

Сега гражданинът милиционер ще разгледа какво
крие гнидата Страшинов под възглавницата си.
Докато вие гладувате, да открием какво е скътал той.

Пазачът рови в нара на доктора. Вади шепа шоколадови бонбони и
ги подава на Офицера. Офицерът ги разглежда внимателно.
ОФИЦЕР

À така, бонбончета! Шоколадчета. Да си подслади живота! Излизай пред строя, гнидо! (Страшинов излиза.) Така, я се завърти хубаво да те видя!
(Върти се.) Браво, браво! Я, какъв си хубав! Здравеняк! Човек ще каже, че не си дошъл на лагер,
ами на угояване. Нищо, нищо, и от това ще има
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полза! Полза за прасетата. (Към Пазача.) Другарю, къде в нашето малко стопанство се намират
прасетата?

ПАЗАЧ

На Магарец. Където ровим труповете.

ОФИЦЕР

На Магарец. Ами да го подготвим за там, а?

ПАЗАЧ

Ще трябва.

Офицерът хвърля бонбоните на земята.
ОФИЦЕР

(към Страшинов) Взимай!

Страшинов не мърда. Офицерът го подритва.
ОФИЦЕР

Клякай, свиньо, и събирай!

Страшинов се навежда бавно и започва да събира бонбоните. Офицерът го рита пак. Страшинов пада по лице.
ОФИЦЕР

Я сега яж!

Слага си крака на гърба му и го държи. Страшинов отначало не
мърда.
ОФИЦЕР

Яж, гадино прасешка!

Страшинов приближава уста до бонбона. Офицерът натиска още,
Страшинов с мъка поема бонбона в уста и гълта. Сцената се проточва. Останалите Лагеристи мълчат. Офицерът се усмихва.
Когато докторът преглъща, Офицерът маха крака си от гърба му.
Изчаква го да се посъвземе и пак го рита.
ОФИЦЕР

Свиньо! Грух-грух!

Държи го още малко с крака. После го пуска, но докторът остава
на пода.
ОФИЦЕР

À така, там ще стоиш. (Пак си бърка в ухото.)
Слушай сега. Събираш бонбонки, а? Събирай, само
да не ти преседнат.
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И като ги хапнеш, искам да дойдеш при мене и да
ми разкажеш с кого искаше да бягаш. Хич не ми се
прави на недоразбрал. Или пък да ми кажеш, че
сам ще тръгваш!
Това е, така да се каже, контрабанда и запасяване. После тия бонбонки да ти дават сила да преплуваш Дунава, а? Ще ти дадат, жив да си! Ще се
погрижим да ти осигурим плувни занимания. (Към
Пазача.) Тоя е за карцера. Каквото каже – каже.
После ще го мислим.

ПАЗАЧ

(към Страшинов) Тръгвай!

Излизат тримата.

ДЕЙСТВИЕ 3
СЦЕНА 1
Карцер. В единия ъгъл – ръждясала метална врата.
В средата – д-р Страшинов, пребит, посинен, треперещ. В другия
ъгъл – лагерист, седнал спокойно, с наведена глава и закрито лице.

ЛАГЕРИСТ

Студено ли ти е, новак?

СТРАШИНОВ Не ми е.
ЛАГЕРИСТ

Да, ама май трепериш.

СТРАШИНОВ Струва ти се.
ЛАГЕРИСТ

А, правиш се на мъж. (Смее се.) Мъчиш се да впечатлиш един призрак.
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СТРАШИНОВ В днешно време и призраците са опасни.
ЛАГЕРИСТ

От отвъдното слушат. Какво да се прави, съдба…

Умълчават се.

ЛАГЕРИСТ

Е, защо те пратиха тука?

СТРАШИНОВ Защо те е грижа?
ЛАГЕРИСТ

Намирам се на приказка.

СТРАШИНОВ По-леко ли ще ти стане от нея?
ЛАГЕРИСТ

Може пък на теб да олекне.

СТРАШИНОВ Надали.
ЛАГЕРИСТ

Едно време така са се изповядвали. Кажи си всичко, та да ти стане леко.

СТРАШИНОВ И ти си от тях, нали?
ЛАГЕРИСТ

Тях ли? Всички са тях. Освен нас. Ние сме онях.
По-точно ние вече никои не сме. Виж, аз даже и
името си не помня.

СТРАШИНОВ По-добре овреме да го забравяме.
ЛАГЕРИСТ

Ти пък! Лесно се прощаваш с живота.

СТРАШИНОВ Ти, като се прости трудно, по-добре ли ти стана?
ЛАГЕРИСТ

Аз не съм се простил. Мен ще ме освободят.

СТРАШИНОВ (на себе си) С луд са ме затворили.
ЛАГЕРИСТ

Луд ще станеш и ти. Лудите, лудите, те да са
живи!

СТРАШИНОВ Няма дълго да сме живи.
ЛАГЕРИСТ

Значи, нищо няма да признаваш?
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СТРАШИНОВ Какво искаш да ти призная?
ЛАГЕРИСТ

Никакъв грях ли нямаш?

СТРАШИНОВ Никой не е невинен.
ЛАГЕРИСТ

Правилно, все за нещо са ни запрели.

СТРАШИНОВ В карцера не пращат без нищо.
ЛАГЕРИСТ

А други казват – в лагера не пращат без нищо.

СТРАШИНОВ Може и истина да е.
ЛАГЕРИСТ

Безусловна. Ние сме виновни, това го е казал още
Исус. Който съгреши в сърцето си, и наяве е съгрешил. Виц си казал – съгрешил си.

СТРАШИНОВ Зло си мислил, съгрешил си. Тъй е.
ЛАГЕРИСТ

Само че при нас пъкълът раничко дойде.

СТРАШИНОВ Кой знае, може дядо Боже да се смили, щом вече
сме теглили.
ЛАГЕРИСТ

И ти не си вярваш на тия.

Умълчават се пак.

ЛАГЕРИСТ

А ти нямаш ли цигара случайно?

СТРАШИНОВ (търси в джобовете си) Къде ти! Няма нищо.
ЛАГЕРИСТ

Е, нищо.

СТРАШИНОВ (разсмива се внезапно) Абе, колега, аз защо търся?
Глупав жест!
ЛАГЕРИСТ

Вън е бил друг живот, а жестовете ни са същите.

СТРАШИНОВ (още се смее) Питаш ме имам ли цигара! Много
ясно, че нямам.
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ЛАГЕРИСТ

(и той се смее) Тука е карцер, не е санаториум!

СТРАШИНОВ Както казва гражданинът началник!
ЛАГЕРИСТ

Не си на курорт, ама пак си гледаш в джоба.

СТРАШИНОВ В джоба винаги може да се крие някоя забравена
кутия. Смешна работа.
ЛАГЕРИСТ

Смей се, смей. Така по-леко ще стигнеш на оня
свят!

СТРАШИНОВ (сепва се) Стати!
Става и прегръща другия лагерист. Той се оставя, но не отвръща
на прегръдката, изобщо не променя позата си.
СТРАШИНОВ Наистина си ти!
ЛАГЕРИСТ

Може и да съм.

СТРАШИНОВ Защо си играеш с мен? Ти си!
ЛАГЕРИСТ

Е, аз да съм. И какво?

СТРАШИНОВ Как така си ти? Ти си мъртвец! Аз сънувам!
ЛАГЕРИСТ

О, да, ти сънуваш. Ама аз съм буден!

СТРАШИНОВ Стати, ти луд ли си? Ти си жив! Възкръснал си от
мъртвите!
ЛАГЕРИСТ

Реката е пълна с възкръснали.

СТРАШИНОВ Защо се шегуваш? Щом си жив, значи, има шанс!
ЛАГЕРИСТ

Дори в карцера?

СТРАШИНОВ Дори навсякъде! Как не разбираш, човече! Жив!
Жив си!
ЛАГЕРИСТ

Жив съм.
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СТРАШИНОВ И дишаш! И мърдаш! Малко ли е?
ЛАГЕРИСТ

На теб не ти ли е малко?

СТРАШИНОВ (смее се) Мен не са ме стреляли граничарите!
ЛАГЕРИСТ

Още не са.

СТРАШИНОВ Одеве вика – ще ме освободят. Сега ти е все едно
дали ще живееш.
ЛАГЕРИСТ

Аз само казвам, каквото си мислиш.

СТРАШИНОВ Тоест казваш, каквото ти си мислиш.
ЛАГЕРИСТ

Не, казвам, каквото ти, доктор Страшинов от
Троян, си мислиш.

СТРАШИНОВ Каква е тая странна игра на думи?
ЛАГЕРИСТ

Остави.

Мълчат.

СТРАШИНОВ И все пак! Ти си жив! Как така? Разкажи ми!
ЛАГЕРИСТ

Ей тъй, излязох от реката.

СТРАШИНОВ …като стреляха, не те убиха?
ЛАГЕРИСТ

Сигурно.

СТРАШИНОВ И те докараха тука в карцера?
ЛАГЕРИСТ

Сигурно.

СТРАШИНОВ Помниш ли нещо?
ЛАГЕРИСТ

Даже и името си не помня.

СТРАШИНОВ Аз помня, ти си Стати.
ЛАГЕРИСТ

Може и така да е.
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СТРАШИНОВ А аз съм Иван Страшинов. Доктор. От Троян съм
родом, служих в София.
ЛАГЕРИСТ

И си хирург.

СТРАШИНОВ Значи, помниш!
ЛАГЕРИСТ

Или не си хирург? Май вече не си хирург.

СТРАШИНОВ Пак каламбури.
ЛАГЕРИСТ

Не обичаш ли каламбурите?

СТРАШИНОВ Едно време ги обичах.
ЛАГЕРИСТ

Колко отдавна е било това…

СТРАШИНОВ Аз всичко помня.
ЛАГЕРИСТ

Аз пък нищо не помня.

СТРАШИНОВ Каза ми вече.
ЛАГЕРИСТ

Жалко, нали?

СТРАШИНОВ Жалко ами! Човек, оцелял от пробитата лодка,
от ледената река, от граничарите.
ЛАГЕРИСТ

А каква полза, щом нищо не помни?

СТРАШИНОВ Полза, че е жив. Ще си припомни!
ЛАГЕРИСТ

Като умрем, лесно забравяме, докторе. Лесно ни
забравят.

СТРАШИНОВ Не, синът ти няма да забрави. Ще иде на гроба.
ЛАГЕРИСТ

Аз нямам гроб. Аз съм труп в реката.

СТРАШИНОВ Ти си жив човек в карцера!
ЛАГЕРИСТ

Все едно. А ти, докторе?
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СТРАШИНОВ И аз съм жив човек в карцера.
ЛАГЕРИСТ

И твоето „жив“ е колкото моето. Труп в реката.

СТРАШИНОВ Защо повтаряш това?
ЛАГЕРИСТ

Защото е истина. Няма да има паметник за нас.
Няма и памет да има. Затова забравяй овреме, за
да не ти е мъчно.

СТРАШИНОВ Но нали още сме живи!
ЛАГЕРИСТ

Жив си ти. И то е до време.

СТРАШИНОВ Но и ти си жив! Бори се за дъха си. Аз съм роден
седмаче…
ЛАГЕРИСТ

И са те увили в кози кожи. Пък ти си се борил за
едната глътка въздух цял живот.

СТРАШИНОВ Точно! (Сепва се.) Ти как знаеш това?
ЛАГЕРИСТ

Предусетих. Е, умори ли се от борбата, докторе?

СТРАШИНОВ Не! Как ще се уморя!
ЛАГЕРИСТ

Ами защо си в карцера?

СТРАШИНОВ Натопиха ме.
ЛАГЕРИСТ

Кой?

СТРАШИНОВ И аз не знам.
ЛАГЕРИСТ

Знаеш…

СТРАШИНОВ Знам, но не мога да кажа.
ЛАГЕРИСТ

Още те е страх, че съм доносник. (Смее се.) Как
може трупът да е доносник? И какво значение
има това за другия труп?
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СТРАШИНОВ Ти на мен говориш, а сам си се отказал от живота.
ЛАГЕРИСТ

Животът се отказа от мен. Малшанс.

СТРАШИНОВ Не, не бива!
ЛАГЕРИСТ

И ти не бива.

СТРАШИНОВ Моето е различно.
ЛАГЕРИСТ

Защо?

СТРАШИНОВ Защото аз не мога да стана предател. А ако искам
да спася кожата си, ще трябва.
ЛАГЕРИСТ

Нали и теб те е донесъл някой?

СТРАШИНОВ За това да му мисли той.
ЛАГЕРИСТ

Е, да, но предателят ще остане жив, а за тебе
лодкарят чака.

СТРАШИНОВ Може пък да има живот след тоя.
ЛАГЕРИСТ

По реката, по реката, и отиваш на курорт. Ама
ако се удавиш в реката?

СТРАШИНОВ Само веднъж ще е.
ЛАГЕРИСТ

И после пак на курорт? И в тая чудна земя няма
да има удавници?

СТРАШИНОВ Кой знае… Защо се заяждаш?
ЛАГЕРИСТ

Защото говориш едно, а знаеш друго. Какъв ти
курорт, докторе?

СТРАШИНОВ Така го казваш ти – курорт. Ама ако не е курорт,
нещо друго може да има. И то все ще е по-хубаво
от тукашното.
ЛАГЕРИСТ

Няма, докторе.
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СТРАШИНОВ Как да няма?
ЛАГЕРИСТ

И да има, ти няма да помниш. Каква полза, като
забравиш? И да го има, теб няма да те има.

СТРАШИНОВ Друг живот…
ЛАГЕРИСТ

Друг живот за друг човек. За тебе друго няма.

СТРАШИНОВ Да, обаче добро и зло има.
ЛАГЕРИСТ

Добро е да живееш.

СТРАШИНОВ Зло е да стана доносник.
ЛАГЕРИСТ

Но ако донесеш за доносника, това не са ли две
злини? Два отрицателни знака?

СТРАШИНОВ От два отрицателни става положителен.
ЛАГЕРИСТ

И този знак ще доведе до добро.

СТРАШИНОВ Тоест – до това да живея.
ЛАГЕРИСТ

И то е добро, да живееш. Е, значи, какво има?

СТРАШИНОВ Живот и смърт.
ЛАГЕРИСТ

Добро и зло?

СТРАШИНОВ Не. То не е същото. Разбрах.
ЛАГЕРИСТ

Не, докторе. Ти не разбра – ти това си го знаеше.
Обаче призна.

Страшинов кима. Разхожда се напред-назад с бавни, тържествени,
тъжни крачки.
СТРАШИНОВ Кой си ти?
ЛАГЕРИСТ

(спокойно, почти отегчено) Никой. Труп на дъното
на Дунава. Труп в реката. (Тържествено и насмешливо.) Един свободен труп.
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СТРАШИНОВ Призрак.
ЛАГЕРИСТ

Няма призраци, докторе. Няма курорти, няма
пъкъл, няма призраци. Има само смърт, а преди
смъртта живот. (Излиза.)

Страшинов известно време гледа в пространството като човек,
който е забравил посоката. После бавно сяда на земята и започва
да говори.
СТРАШИНОВ Няма призраци. Щом няма призраци, значи, аз съм
бил. Аз съм бил! Аз съм бълнувал. Сън е било. Сън е
било, сън! И след съня – нищо. И то е нищо, и ти
си никой. Щом не помниш, каква полза? Теб те
няма. Ти не си.
И щом след съня нищо не следва, какво ти добро,
какво ти зло? Само живот, само смърт. И помежду им една свобода. Свобода. Свобода да продължиш да сънуваш.
Поема въздух.
Колко е сладък въздухът. Тука, в карцера, на влагата, спечената кръв по стените… И пак въздухът
ми е сладък. Какъв хубав сън, нищо че е кошмар.
Аз дишам!
Смее се.
А като лекар това съм го знаел. Хората идват
при мен и аз режа, вадя, кърпя… Всичкото това,
само и само още малко да подишат.
Вдишва.
Няма добро, няма зло. Но има смърт, а след смъртта – нищо. Нито дъх, нито сън.
Става и се усмихва на себе си.
Не, Иване, не, момче. На теб хич не ти е време
да се събуждаш.
Започва да бие по вратата.
СТРАШИНОВ (вика) Гражданино началник! Гражданино началник! Искам да доложа!
Вратата се отваря. Пред Страшинов застава Офицерът усмихнат.
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СЦЕНА 2
Началнически кабинет. Топла светлина.
Влиза Офицерът, а след него върви д-р Страшинов. Няма пазач.
Офицерът сяда зад бюрото. С жест показва на Страшинов да седне
на стола.

ОФИЦЕР

Значи, другарю гадина, вразуми се и реши да съдействаш. Похвално! А ние дори не сме ти искали
помощта. Някой да те е бил?

СТРАШИНОВ Да, гражданино началник.
ОФИЦЕР

Само малко сме те поразтрили. Не сме те
измъчвали.

СТРАШИНОВ Донякъде, гражданино началник.
ОФИЦЕР

Не злоупотребявай. Оставихме те на мира. Е,
малко е хладно в карцера. Какво да се прави, време! Искаш ли да ти разкажа един виц? (Страшинов не отговаря. Офицерът бърка в ухото си и бавно,
с удоволствие започва да говори.) Ще ти разкажа.
Имало един шоп, бай ти Злати. Бай Злати завъртял търговийка, едно-друго, опаричил се и какво
да си купи – кожух. Защото по Софийското поле
много духа. Ти сигурно помниш, нали си софиянец? Е, присаден софиянец от Троян. Така де, бай
ти Злати си купил кожух, ама чуден кожух, цвете! И понеже много му се радвал, носел го и зиме,
и лете. Гледат го съселяните – все с кожуха. Накрая се намерил един зевзек да го пита: бай Злате,
не ти ли е топло с кожуха, бе? И знаеш ли какво
отговорил бай ти Злати?

СТРАШИНОВ То не е от мен, то е от времето.
Офицерът се смее.
ОФИЦЕР

То е от времето.
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Знаеш, знаеш! Аз забравям, че си бил хуморист.
Ами нали затова сме те довели тука. Да се отучиш от тоя хумор, че скъпичко излиза.
Да, всичко знам, гадино. Разказвал си разни смешки! Съчинявал си стихчета, де за свободата, де за
войната. Че народната власт била съсипала България. Турците петстотин години са ни владели,
оцелели сме, а пък ние, комунистите, за няма пет
години сме разсипали работата. Творби. Хумор.

Удря го през лицето, после се смее.
ОФИЦЕР

Не ти е смешно вече, а?

Страшинов не отговаря.
ОФИЦЕР

À така, мълчи. (Пак се засмива.) А, ама ти не си
дошъл да мълчиш. Моя грешка! Каза ми, имал си
да доложиш. Сподели, другарю гнида, излей си душицата. От изповед олеква.

СТРАШИНОВ Аз не съм искал никога да бягам, гражданино началник. Обаче знаех за плановете и все пак не доложих. За това съм виновен. Стати ми каза, че ще
бяга. Аз го видях, че остава назад от бригадата
оная вечер, и се направих, че нищо не съм видял.
Знаех, не казах. И той избяга.
ОФИЦЕР

Ама после се удави. По този случай сме приключили. Друго нещо да ти е на душата?

СТРАШИНОВ Освен мен, и друг знаеше за Стати. И то не само
знаеше, ами също щеше да тръгне. Той смяташе,
че невинен е доведен тук. Смяташе, че само чрез
бягство може да се избави. Когато дойде време,
не му стигна куражът, но също заслужава да бъде
наказан.
ОФИЦЕР

Кой друг?

СТРАШИНОВ Борис Гундев.
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ОФИЦЕР

А, боксьорчето. Чудно. Той сигурно друго ще ни
каже.

СТРАШИНОВ Може би вече е казал. Ако е ваш човек, вие трябва
да знаете що за човек е.
ОФИЦЕР

Затова ли дойде? За да ме предупредиш? Благородна работа!

СТРАШИНОВ Не, дойдох, за да спася кожата си. Както съм спасявал много други в лагера.
ОФИЦЕР

И за твоята кожа искаш да одерем тая на колегата Гундев.

СТРАШИНОВ Той вече поиска да продаде мен. Доносници сме и
двамата. Но ако не знаехте за бягството, ето,
сега знаете. Стати и Борис планираха бягство.
Стати не успя. И Борис е знаел, че дните му са
преброени. Все някой е дочул, че двамата заедно
ще бягат.
ОФИЦЕР

Тоест, ти си чул.

СТРАШИНОВ Борис ми се доверяваше преди. Що се отнася до
бонбоните, той сам ми ги предложи. Аз бях глупав, отначало не виждах какво прави. Като видях, беше твърде късно.
ОФИЦЕР

Той ти предложил бонбоните. Защо?

СТРАШИНОВ Уж защото съм му спасявал живота. Сега разбирам, че се е опитал или да ме подкупи, или да ме
натопи. Така или иначе, аз му отказах.
ОФИЦЕР

Защо му отказа?

СТРАШИНОВ Вече подозирах, че е доносник. Честта не ми позволи да ги взема.
ОФИЦЕР

Но сега честта ти позволява да ми донасяш?
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СТРАШИНОВ Борис винаги е искал да се спаси. И аз някога вярвах, че той заслужава да живее. Нали съм лекар
– мислех, че никое човешко същество не трябва
просто така да умира. Но Борис не е мислел така.
Вече веднъж е убил. А сега с доносите си опита да
убие пак. Значи, с моя живот да платя неговия?
Това не струва пет бонбона.
ОФИЦЕР

Око за око, зъб за зъб?

СТРАШИНОВ Живот и смърт. Аз няма със смъртта си да платя
за живота на един убиец.
ОФИЦЕР

Това ние ще го решим. Но ти нещо криеш, нещо
не си ми доразказал. Ако искаш шансът ти да се
обърне, ще трябва да чуя цялата истина. Какво
ще кажеш за гадините Димитър и Йордан?

СТРАШИНОВ Не знам нищо за тях.
Офицерът става и му зашлевява плесница.

ОФИЦЕР

Това е всичко. Повече няма да те бия. Повече
нищо няма да ти направя. Следващия път само
ще те гръмна и ще те пусна в реката. Знаеш ли
колко е лесно? Така че – прави си сметка какво
говориш.

СТРАШИНОВ Не мога с клюки да си правя сметка. За Димитър
и Йордан нищо не мога да кажа.
ОФИЦЕР

А за Борис можа? Пък ние и без това всичко си знаем. Ти само трябва да ни го напишеш. (Успокоен,
пак бърка в ухото си.) Една формалност – не че на
някого ще му липсват тия гниди, ами аз трябва да
се подсигуря с документи. Аз знам истината, ти
знаеш истината. Хайде да не се обясняваме повече.

СТРАШИНОВ (навежда глава) Йордан е мой колега от Медицинския факултет. Той ме увещаваше да не вярвам
на Борис.
ОФИЦЕР

Много добре. А Димитър?
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СТРАШИНОВ Димитър е добро момче…
ОФИЦЕР

Да, и понеже е добро момче, сме го довели тука.

СТРАШИНОВ (тихо) Димитър говори открито против народната власт и режима в лагера. Всички го слушат.
Борис го уважава, Стати го уважаваше. Димитър
също знаеше за плановете им. Не знам дали е искал да бяга, но невинен не е. (Гласът му се чупи.)
Щом е тук, невинен не е.
ОФИЦЕР

(усмихва се) Много хубаво го каза. (Спокойно вади
лист и химикалка.) Другарю, ами ти си се покаял!
Променил си се, браво! Най-сетне си друг. Разбрал си, че за нашите врагове вече нищо няма. Е,
куршум има, така де… Ама ти си се сменил, ти
си решил да избягаш от куршума! Е, остава да
ми го напишеш всичкото това. Пък скоро ще ни
трябва и още един подпис от тебе… Нали си още
лекар?

Подава на Страшинов лист и химикалка. Докторът започва да
пише. Офицерът го гледа и с наслада пали цигара. Светлините бавно угасват.

СЦЕНА 3
Полутъмна сцена. В средата – дървена маса с две тела върху нея,
всяко заметнато с чувал от зебло.
До масата Офицерът спокойно пуши цигара.
Влиза Пазачът, води д-р Страшинов.

ОФИЦЕР

Влизай, другарю Страшинов, влизай. Повиках те
да ги видиш. (Отмята първия чувал.) Познаваш ли
го?

СТРАШИНОВ Да.
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ОФИЦЕР

Име, гадинко, име!

СТРАШИНОВ Димитър. Второ име не знам.
ОФИЦЕР

Откъде го познаваш?

СТРАШИНОВ Беше в моята бригада на втори обект. Работеше
на дигата.
ОФИЦЕР

Друго знаеш ли за него?

СТРАШИНОВ Изказваше се против народната власт. Написах
донос за него.
ОФИЦЕР

Правилният човек ли е?

СТРАШИНОВ Да.
ОФИЦЕР

(отмята втория чувал) А този знаеш ли го?

СТРАШИНОВ Да. Борис Гундев.
ОФИЦЕР

Защо е тук?

СТРАШИНОВ Заговорничеше да избяга със Стати. Написах донос за него.
ОФИЦЕР

Значи, и тук сме уцелили?

СТРАШИНОВ Така смятам.
ОФИЦЕР

Вероятно си доволен.

СТРАШИНОВ Колкото е доволен всеки предател.
ОФИЦЕР

Е, хайде, хайде! Остави тия лиготии. Довел съм
те работа да вършиш. Тука искам да ми подпишеш смъртните актове.

СТРАШИНОВ Гражданино началник, не мога така да подпиша.
Първо трябва да ги прегледам. (Навежда глава,
не гледа към труповете.) Имат синини, разкъсни
рани… Стори ми се, че Борис има повече.
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ОФИЦЕР

А, да, миличката гнида. Не можа веднага да умре.

СТРАШИНОВ Това трябва да го напиша в смъртния акт.
ОФИЦЕР

(смее се) Виж ти! Кога се събуди в теб тая чест?

СТРАШИНОВ Чест на всеки лекар е да каже истината.
ОФИЦЕР

Че ти досега само истината ли каза?

СТРАШИНОВ Доколкото можах.
ОФИЦЕР

Според мен можа да кажеш тая част от истината, която да спаси твоята кожица.
Иначе аз исках да те питам – струваше ли си,
дето ги цери толкова време? Понеже отдавна
ти бях вдигнал мерника заради това. Ние ги водим да ги трепем, той ги лекува. Съвсем искрено,
пречеше ни на работата.
И също искрено, един такъв смъртен акт може
да ни донесе някои неуредици. Пък и помисли за
горките им майчици. Къде по-добре е да знаят, че
дечицата им са умрели от болест. Ами болестите не са наша вина. Те са ресор на лекарите. Така
да се каже, истина ще е.

СТРАШИНОВ Аз не съм ги убил, аз само казах, каквото знаех.
ОФИЦЕР

Ти само за глътката въздух, нали? И какво, като
ще я вземеш от Борис? Миличкият, хубаво момче
беше! Кривнал по пътя.
Ама теб да не ти е жал! Борис оттук жив нямаше
да излезе. Знаеш ли кого е убил тоя умник? Бащата на момчето – шеф на окръжния комитет на
Партията в Русе. Тоя баща и в ада щеше да намери Борис, за да му изтръгне душичката.
Мисля да му пратя нещо за сувенир. (Към Пазача.) Как мислиш, може би верижката от врата?
Като я види, другарят може да ми направи някоя
и друга услуга. Винаги е добре да си приятел със
силните.

- 124 -

БОГОЯВЛЕНИЕ

ПАЗАЧ

За едната услуга да го окрадем?

ОФИЦЕР

Голяма работа! Какво му трябва верижката на
тоя труп? (Към Страшинов.) Наистина, язък ти
за работата, докторе.

СТРАШИНОВ Тогава съм мислел, че така е правилно.
ОФИЦЕР

А сега започна да мислиш правилно. Два живота
за твоя, а? Какво значение има? На чужд гръб и
сто тояги са малко. Ти си дишаш.

СТРАШИНОВ Борис се опита да направи същото. Той беше ваш
човек.
ОФИЦЕР

Е, щом е наш човек, защо сме го затрили? Ами
Димитър? Горкият, само повтаряше, че хич и
не искал да бяга. Той имал едни наследствени
земи. Дядо му бил бедняк, ама почнал да работи
дюлгер и събирал пари за ниви. Даже ходел бос по
строежите, че да пести пари от обувки. И всичко това, само и само да остави някакви земи на
децата си. Частнособственически страсти! Тоя
Димитър каза, че и с параход да дойдат да го вземат, нямало да тръгне. Не искал да се отделя от
земята си. Само че той забравя, че тая земя е
вече наша.

СТРАШИНОВ Аз казах само истината за Димитър.
ОФИЦЕР

Така е, другото на наша отговорност. Какво ми
каза оная вечер? Щом е тук, не е за нищо.

СТРАШИНОВ Това не мога аз да отсъдя.
ОФИЦЕР

Ти отсъди вече. И какво е още един подпис? Или
малка услуга. Направи услуга на себе си. (Бърка си
в ухото.) Виж колко далеч си стигнал – ти си жив,
те са на масата. Мислиш ли, че мъртвите ги е
грижа какво пише за смъртта им? Сядай и пиши:
умряха от пневмония. Болест, какво да се прави!
Студено е, случва се. Пък и какво им дължиш?

- 125 -

ДЕНИЦА ПЕНЧЕВА

СТРАШИНОВ Истината.
ОФИЦЕР

Ей нà докъде ги докара истината… Може с лъжата
да провърви по-добре. Ето, вече сме ги надписали.
Подпис трябва.

Подава му подготвените бланки. Страшинов се подписва.
ОФИЦЕР

Вижда ми се, че ти треперят ръцете. Ето, запали си. (Вади кутия цигари и му предлага.) Исках да
те питам – опитвал ли си новите цигари „Бузлуджа“? (Отдръпва кутията.) Не, изглежда ми, че
предпочиташ „Шипка“.

СТРАШИНОВ Не…
ОФИЦЕР

Какво да се прави, в днешно време на приятел да
не вярваш.

Разсмива се. С лека танцувална стъпка напуска сцената.
Страшинов гледа известно време труповете. После сяда на пода и
се разплаква. Пазачът потропва с пръсти по масата. Чака го да
се наплаче, след което вади пистолет от кобура си и с дулото го
побутва да стане. Страшинов се изправя.
СТРАШИНОВ Само датата да напиша. (Дописва нещо на смъртните актове.)
ПАЗАЧ

(бута го с пистолета) Тръгвай!

Страшинов тръгва полека, изобщо не изглежда, че забелязва оръжието.
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СЦЕНА 4
Сутрин – по светлината личи, че слънцето тъкмо изгрява. Дига.
До купчините пръст – два метални стълба.
Лагеристите бутат тарги.
Най-отзад върви д-р Страшинов.
Влиза Офицерът.

ОФИЦЕР

Добър ден, гадини!

Лагеристите оставят таргите и се строяват. Сега лицата им са
обърнати към публиката.
ЛАГЕРИСТИ (в хор) Добър ден, гражданино началник!
ОФИЦЕР

Днес е паметен ден, гадини мръсни! Искам да запомните тоя ден, шести януари, хиляда деветстотин петдесет и трета година. Да излязат
пред строя другарите гниди Иван Страшинов и
Йордан Гогов.

Страшинов и Йордан излизат. Не се гледат.
ОФИЦЕР

Какъв ден е днес, свини?

ЙОРДАН

Йордановден.

ОФИЦЕР

А, че хубаво! Празник е. (Към Страшинов.) На какво
е празник, другарю гнида?

СТРАШИНОВ Богоявление.
ОФИЦЕР

Бъркаш, бъркаш. Днес е денят на реката. Баба ми
е казвала, че днес Христос се окъпал в оная река и
слязъл ангел небесен, слязъл дядо Боже да го цунка
по челцето. А пък Исус го окъпал Иван, понеже
дядо Боже бил пратил Иван да къпе хората. Ти
вярваш ли в дядо Боже, Иване?

СТРАШИНОВ Не знам.
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ОФИЦЕР

Не знаел! И това било мъж. Че не е ли казано по
вашите книги – думата ти да е „да, да“ и „не, не“.
Е, вярваш ли?

СТРАШИНОВ Сигурно не.
ОФИЦЕР

По-добре. Дядо Боже съм чувал, че не обича
предатели.

Разхожда се известно време напред-назад. Мълчи. Бърка си в ухото
и рови с наслада. Най-сетне започва пак да говори.
ОФИЦЕР

(към Лагеристите) Ето какво ще ви кажа, гниди.
Вашите опити за конспирация и бягство бяха
разкрити. Ако някой тука си е къткал някоя надежда, че ще избяга или ще бъде освободен, да я
оставя вече. Ако е мислел, че се е събрал с други
хора, а не със скотове, и това да оставя. Няма
смисъл.
На вас дядо Боже няма да ви прати ангелче да ви
кацне на рамото и да ви изтегли от реката. Вие
сте престъпници – и по моята вяра, и по вашата. Може би си мислите, че теглата, че тежкият труд, студът, гладът и прочее истории ви
сближават. Че неуморното кретане към Дунава
ще ви спаси!
Няма какво да ви спаси, врагове! Няма от вас какво да се спасява.
Тук сте, защото не заслужавате да стъпите на
нашата земя. Тя не е вече ваша, тя е наша, на народа. А вашият път е към реката и към тинята.
Честит ви Йордановден, честити ви Водици!
(Към Йордан.) Другарю, как се празнува имен ден
по твоя край?

ЙОРДАН

Е, поливаме го, яде се…

ОФИЦЕР

Поливате! Колко хубаво стана. Ще полеем. Аз
даже бях обещал да полеем свободата ви. Поучително!
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Кимва към Пазача. Той хваща Йордан, извива ръцете му зад гърба
и ги връзва.
ЙОРДАН

Другарю началник!

ОФИЦЕР

Какво, гнидо? Да не се учуди? Няма страшно, ще
получиш свободата си. И ще я полеем заедно с
имения ти ден. Такава награда те чака, за каквато не си и мечтал!

Пазачът връзва Йордан за единия стълб.
ЙОРДАН

Другарю!

ОФИЦЕР

Не ме другарувай! (Обръща се към д-р Страшинов.)
А ти, докторе? Ще дочакаш ли твоя празник?
(Към Йордан.) Как се казва колегата ти, гнидо?

ЙОРДАН

Иван Страшинов.

ОФИЦЕР

Иван Страшинов… Иван къпал хората в Йордан,
обаче никакъв ангел не слязъл. Ама имало пиявици
в реката.

Пазачът улавя и д-р Страшинов и го връзва за другия стълб. Страшинов не се съпротивлява.
ОФИЦЕР

Иван и Йордан. Чудна сценка! Ето тия двамата
са последното, което остана от пишман конспираторите. Един се удави в Дунава, двама ние
отстранихме. Останаха тия. Първи приятели.
Йордан продаде Иван, после Иван продаде Йордан. Нà ви показнò, мили гниди! Ако си мислите,
че сте хора, не сте. Ето ги вашите хора! Ето го
вашия доктор!
Мислите, че докторът ще ви изцери? Или че приятелят ще ви подаде ръка? Че той Йордан сам
клекна пред мен да ми се моли да не го убивам, а
да го взема да донася.
Увряла му е главата сигурно, че друг път освен
реката няма. Ами нали е Йордан!
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ЙОРДАН

Ти ме излъга!

Офицерът му зашлевява шамар през лицето.
ОФИЦЕР

Защо да те лъжа? Аз ти казах – може свобода,
ама може и да не може. Или ти очакваше някаква
справедливост? Ето ти справедливост – на предателя се пада наказание.

Усмихва се, разхожда се пак напред-назад.
ОФИЦЕР

(към Лагеристите) Та, поуката е много проста,
мили мои питомци. Не сте жертви. Не сте и герои. Свободни съвсем не сте. Огледайте хубаво
себе си, а после се обърнете и вижте колегите
си. Вижте къде сте попаднали. Подлеци сред подлеците! (Към лагерист от строя.) Ти, сваляй им
ризите.

Мъжът отива до всеки от вързаните и без да ги гледа в очите, им
сваля ризите.
ОФИЦЕР

Днес няма да строите дига. Днес ще носите кофи
с вода. Ще ги поливате. (Към Йордан.) Ами имен
ден е, полива се! Поливаме ти свободата.

Офицерът сяда на дигата и пали цигара. Скоро Лагеристите един
по един се връщат с кофи вода. Изсипват ги върху Йордан и д-р
Страшинов. Никой не ги гледа в очите.
Затъмнение и завеса. Чува се как водата от кофите продължава
да се разплисква.
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СЦЕНА 5
Дига. Нощ. Страшинов и Йордан са вързани на стълбовете, сковани, почти неподвижни. Прожекторът пада само върху тях – студена и силна светлина, която хвърля големи сенки.

ЙОРДАН

Жив ли си още?

СТРАШИНОВ Не бой се, само още няколко часа.
ЙОРДАН

Мразиш ли ме?

СТРАШИНОВ Мразя те, какво да правя.
ЙОРДАН

Аз повече се мразя.

СТРАШИНОВ То и аз.
ЙОРДАН

Значи сме квит.

СТРАШИНОВ Ти наистина излезе Бузлуджа. Само че аз не съм
Шипка.
ЙОРДАН

Глупави метафори.

СТРАШИНОВ Да добавим още една – Голгота.
ЙОРДАН

Щом искаш. Щом вярваш.

СТРАШИНОВ Не вярвам в нищо.
ЙОРДАН

Едно време вярваше в Бог.

СТРАШИНОВ Вярвах и в други. Ей докъде ме докарахте. Ама как
да ви намразя, като и аз съм предател? Хем съм
на Голгота, хем никакъв Исус не съм.
ЙОРДАН

Ти цял живот вярваш, че си Исус. Ама си Иван.
Иван значи тоя, който подготвя пътя.

СТРАШИНОВ А ти какво си? Пътят?
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ЙОРДАН

Пътят, ама пътят е празен. Исус го няма.

СТРАШИНОВ Богоявление, а Бог не се явява.
ЙОРДАН

Има да чакаме.

СТРАШИНОВ Хич да не чакаме. Какво като чакаме? Нищо няма
да дойде, краят ни само.
ЙОРДАН

Ще ни боли ли?

СТРАШИНОВ Да. Може да е за добро.
ЙОРДАН

(усмихва се) Докторе, ти още вярваш.

СТРАШИНОВ В изкуплението? Не. Вече вярвам в смъртта.
ЙОРДАН

В нея не е нужно да вярваш. Тя е като влака – и да
гледаш таблото, и да не гледаш, пак идва. Понякога закъснява, но винаги идва.

СТРАШИНОВ Ей нà, сега идва. Пък ние така и не видяхме
свобода.
ЙОРДАН

Свобода или смърт.

СТРАШИНОВ Това е било за героите едно време, колега. Това е
за Шипка, пък ние сме Бузлуджа. (Въздиша.) Абе,
май даже и Бузлуджа не сме.
ЙОРДАН

Не, ние сме търговци. Аз исках с твоята смърт
да купя моята свобода.

СТРАШИНОВ Аз убих Борис и Димитър, за да изплатя своята.
ЙОРДАН

Свобода или смърт. Обаче крива ни излезе
сметката.

СТРАШИНОВ Свобода и смърт. За нас свобода има само в
смъртта.
ЙОРДАН

Пък аз цял живот от смъртта бягах.
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СТРАШИНОВ (усмихва се) Нали беше като влака.
ЙОРДАН

Бегом пред влака.

СТРАШИНОВ Бегом, че дърпай и другите да тичат с теб. Нали
си лекар! Къде ти лекар, мъчител. Влака никой не
може да го надбяга.
ЙОРДАН

Поне сега си знам, че няма мърдане. То никога не
е имало мърдане.

СТРАШИНОВ Как беше?
Ако на земята
любят свободата…
ЙОРДАН

Сто човека само.

СТРАШИНОВ Сто човека? Няма и един. Като умрем, ще сме
свободни. Това любене ли е?
ЙОРДАН

Любиш, не любиш, тя е тук.

СТРАШИНОВ Поне като е тук, не ме е страх.
ЙОРДАН

И не ме е срам. Знам, че съм бил страхливец.

СТРАШИНОВ Аз знам, че съм негодник.
ЙОРДАН

Знам, че съм никой.

СТРАШИНОВ И аз съм никой. И отиваме в нищото. (Смее се.)
Знаеш ли, аз си взех възмездие от Офицера. Като
ми каза да пиша пневмония в смъртния акт, подписах се. Обаче после дописах pneumonia traumatica.
ЙОРДАН

(също се смее) Травматична пневмония. Тоест,
пребили са ги. Сече ти пипето, Иване! Излиза, че
това е последното ти дело.

СТРАШИНОВ Жалко възмездие. Но все пак възмездие. По-леко
ще умра.
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ЙОРДАН

Лъжеш се. Пак така ще си умреш. За Борис и Димитър е все едно – и за теб ще е все едно. А на твоя
акт какво ли ще пише?

СТРАШИНОВ (смее се пак) Пневмония сигурно! И какво? Ти си
прав.
ЙОРДАН

Де да не бях.

СТРАШИНОВ Няма как. Каквото – такова.
ЙОРДАН

Тъй мрели, тъй ги ровили.

СТРАШИНОВ Не било по тикви, ами по кратуни.
ЙОРДАН

От пусто в празно.

СТРАШИНОВ Наистина, от пусто в празно. Нà ти свобода. Как
не сме се сетили!
ЙОРДАН

Как не сме… наистина.

Двамата се усмихват. Прожекторите примигват, но остават
силни. Малко по малко, почти без да се забелязва, светлината става по-топла.
Мъжете слизат от стълбовете без усилие. Усмихват се един на
друг, прегръщат се и хванати за ръка, поемат към дигата.
Качват се, без да бързат. После леко и без страх скачат в реката
– така, както скача плувец в басейн или дете в езеро.
Затъмнение.
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ЕПИЛОГ
Полутъмна сцена. Дига. На стълбовете – две напълно замръзнали
тела.
Влизат Лагеристите и започват да ги отвързват.

ЛАГЕРИСТИ (докато вършат това, с обикновен, примирен тон)
Под стража, до черни гробове без кръст
каторжника – мъртъв заровихме.
Напразно кънтеше коравата пръст.
Влиза Димитър, облечен в яркочервен старомоден бански. Спокойно
върви между Лагеристите, докато те рецитират. Сръгва един в
ребрата, тупа друг по рамото. Не го забелязват.
ДИМИТЪР

Полейте гробовете!

ЛАГЕРИСТИ (със същия спокоен тон, докато работят)
По пътя към лагера, в летния зной
ридаехме ние – суровите.
А мъртвите викаха там без покой.
Влиза Борис, също облечен като за плаж. Подсвирква си. Лагеристите не го чуват.
БОРИС

Полейте гробовете!

ЛАГЕРИСТИ (продължават)
И всяка нощ някой ни буди от сън
със писъка тъжен на совите.
Душите на мъртвите бродят навън.
Влиза Йордан, и той по бански. Куцука, но театралничи – като
момче, което се е наранило малко и се перчи с раната си. Не го забелязват.
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ЙОРДАН

Полейте гробовете!

ЛАГЕРИСТИ (продължават)
Земята ни – гробница цяла е тя.
Ръждясаха в нея оковите.
Излезте със свещи! Носете цветя!
Влиза Страшинов по бански, с голям плажен чадър под ръка. Върви
леко, почти с танцова стъпка. Като доближава Йордан, му се заканва с чадъра, после се смее. Йордан също се смее.
СТРАШИНОВ (през смях) Полейте гробовете!
Лагеристите вече са освободили труповете. Хващат ги – един носи
краката, друг главата, и полека ги изнасят.
ЛАГЕРИСТИ (докато излизат)
От мъртвите бяга палачът презрен.
Треперят от страх октоподите.
Излизайте! Ражда се светлият ден!
Димитър, Борис, Йордан и Страшинов сядат на дигата. Йордан
предлага на Страшинов цигара. Страшинов я взима и пали.
СТРАШИНОВ (дърпа от цигарата, гледа право напред) Полейте
гробовете.
Затъмнение.

КРАЙ
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На Пилар, Лиза, Бетан, Трейси, Винапани,
Виктория, Лия, Габриела и Жале,
с които пяхме дивни песни,
когато и защото Еяйфятлайокутл спря света.

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА

ПИШЕЩАТА
КАТЕРИНА
ЖЕНСКИ ГЛАС
ЖЕНАТА СКЕЛЕТ
БАЩА МИ, БРАТ МИ, МЪЖЪТ МИ, СИНЪТ МИ (ББМС)
ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ МЪЖЕ ПО СВЕТА (ВОМПС)
ДУШАТА БЛИЗНАК
УЧИТЕЛЯТ
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1
Летище. Кула с ръб, като трамплин за скокове във вода. Ескалатори. Вулкан в далечината. Много багаж. Черен сандък гардероб с размерите на шкаф. Чакалня с няколко реда седалки. Стъклена стена
към пистата на самолетите. Стъклена врата към другата част
на летището. Цялостният образ напомня за 10002 Nights Homo
Humus Come Va How Do You Do на Хундертвасер.

ПИШЕЩАТА Аз живея чрез думите. Откакто се помня. Прочетени и написани думи. Казани думи. Помислени
думи. Понякога имам чувството, че чувам неказаните думи на хората. Използвам думи всеки
ден. Иначе се изнервям. Губя връзката с душата си. Имам чувството, че ще полудея. Или ще
убия някого. Ако не взема ежедневната си доза от
думи. Сякаш хиляди пиявици се впиват в мозъка
ми. Аз принадлежа на думите.
Водя си дневник от шестнайсетгодишна, сега
съм на трийсет и шест. Имам цял куп дневници.
Когато ми се случи нещо различно, бързам да го
запиша, защото знаеш ли някой ден какъв роман,
сценарий, поема, филм, пиеса може да излезе от
това. Когато нищо не се случва, пак бързам да
документирам как и защо нищо не се случва. И
защо го правя наистина? Имам чувството, че
дневникът ми е хищник, който лека-полека изпива живота от мен.
Двайсет години. Цели двайсет години съм архивирала живота си. Да не го забравя. За всеки случай.
Ако някой ден реша да напиша пиеса. А дали съм
го живяла?
ЖЕНСКИ
ГЛАС

Отменят се полетите до Париж, Венеция, Виена,
Барселона и Берлин. Както и полетите до… всъщност за по-кратко – отменят се всички полети
до романтични места. Отменят се полетите
на въображението, полетите на духа, полетите на мисълта. Не се препоръчват полети над
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кукувичи гнезда. Експертна комисия работи по
въпроса с възнасянията. Самоволните опити за
летене могат сериозно да увредят здравето ви
и да доведат до бавна и мъчителна смърт.

2
КАТЕРИНА

ЖЕНСКИ
ГЛАС

КАТЕРИНА

ЖЕНСКИ
ГЛАС

КАТЕРИНА

Изненадата. По случай рождения му ден. Започнах да мисля за нея два месеца предварително.
Трябваше да реша. Как да го изненадам.

„рядко, красиво насекомо, стъпкано с нозе – което долу бе като звезда –“
Беше в ерата на голямото ТЪРСЕНЕ. И голямото
самобичуване. „Искам да съм достойна за теб“,
му казах, преди да се докоснем. Бях се вманиачила. Навсякъде, където и да ходех, по улиците, в
парковете, по градинките, в кафенетата, в
трамваите, най-вече в трамваите, защото там
можеш дълго да наблюдаваш някого, без той да те
забележи, по изложби, концерти, театри, кина,
събирания с приятели, летища и гари, се взирах
в лицата на хората и търсех.
ТЪРСЕХ НЕГОВАТА ЖЕНА.
Бях си въобразила, че не съм достойна за него. Той
не ми беше първият и това ужасно ме измъчваше. Исках да бъда чиста за него. Да му дам НЕЩО
НЕПОВТОРИМО. „Не разбирам как един мъж така
прекрасен като теб е с жена като мен“, му казвах.

„Дойде време да поговорим за неща като червен
восък, параходи, защо морето е горещо вряло и
имат ли прасетата криле.“
Първият му рожден ден, откакто бяхме заедно, беше идеалната възможност за това. Исках
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да направя нещо ШОКИРАЩО, ВЪЗХИТИТЕЛНО,
ВДЪХНОВЯВАЩО, ИЗУМИТЕЛНО, ФАНТАСТИЧНО, ПРОСВЕТЛЯВАЩО, УМОПОМРАЧИТЕЛНО,
КРАСИВО. Исках да ме види. Да почувствам, че
ме ВИЖДА. Да се почувствам ВИДЯНА. Списъкът
с мечтаните изненади включваше джип, ателие
за рисуване, зашиване на вагината или като резервен вариант ритуално прерязване на вените.
Всичко останало ми се струваше банално и тъпо.
Нямах пари дори за играчка джип и затова седмици наред изчислявах късметлийските си числа,
пусках фишове в тотото, тръпнех в очакване
пред телевизора, пак изчислявах, пусках фишове и тръпнех. В един момент осъзнах, че за да
се случи чудото, трябва напълно да се отдам на
очакването му.
Спрях да ходя на лекции, тогава бях студентка,
пропуснах редовната сесия, после и поправителната, спрях да се виждам с приятели, почти не
ядях, стремях се да не спя, защото тогава се появи ужасяващият кошмар с черните жени сенки,
които се опитват да ми вземат душата, само ме
дебнеха да задремя, вмъкваха се в стаята ми, притискаха ме към леглото и се кикотеха, опитвах
се да се надигна от леглото, но тялото ми ме предаваше, тежеше, дърпаше ме надолу, не искаше да
се отлепи от леглото, понякога успявах да издигна ръцете си и се събуждах до ключа на лампата,
само това ги плашеше, светлината, лъжех майка
ми, тогава живеех при нея, че по цели нощи уча,
затова държа светната лампата, продължавах да
изчислявам, комбинирах всички възможни числа,
които ни свързваха, датите, часовете и минутите на първата ни среща, на първата целувка,
на първото „обичам те“, на първото ни любене,
на първото ни пътешествие заедно, бях убедена, че грешката е в мен, и се напрягах да отгатна
точните секунди на събитията, вярвах, че Господ
търпеливо ме чака да му подам точните числа, а
в замяна постоянно увеличава джакпота и не позволява на никого да го спечели. Постоянно се концентрирах върху НАШИТЕ МИГОВЕ и изчислявах.
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ВОМПС (ексхибиционист) Как ви се струва? Достатъчно ли е
голям? Как го намирате?
ЖЕНАТА
СКЕЛЕТ

Ако някога си присадя пенис, ще е точно като
вашия.

КАТЕРИНА

В почивките мислено организирах събитията,
всичко бях предвидила, охранителните мерки,
когато взимам джакпота, средствата, с които
въвличам приятелите му в заговора, количеството приспивателно, с което го упояваме, за да го
пренесем в джипа, така че моментът на събуждането му на кормилото да съвпадне точно с часа на
раждането му, времето за пренасяне от третия
етаж на квартирата му до джипа, цвета на джипа
и панделката, с която ще бъде обвит. За всеки случай поддържах фантазията за ателието, но там
нещата излязоха извън контрол, защото непрекъснато си представях огромно помещение с много
картини и още повече паяжини и паяци между тях.
Единствената ми полза от нея беше, че всеки път,
когато видех паяк, приемах това за благословия.

БащаБМС

Беше изключителна. Какво ти стана? Сега си абсолютно лайно.

КАТЕРИНА

ГРАНДИОЗЕН ПРОВАЛ. Джакпотът падна една
седмица преди рождения му ден и печелившата
комбинация не съдържаше нито едно от моите
магически числа.

БащаБМС

Щипят ли те по гъза момчетата? А, ама ти нямаш гъз, нито цици.

КАТЕРИНА

Бях истински изтощена от всичките тези вълнения, но с ентусиазъм пристъпих към подготовката на публичното зашиване на вагината, знаех за
акциите на Марина Абрамович и реших да събера
смелост и опит, като ги прочета. Книгата беше
чисто нова и докато я разлиствах, си порязах
пръста, не понасям кръв, причернява ми и после
не си спомням.
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БащаБМС

Няма нищо твое в стаята ти. Всичко е мое. МОЕ!
Не го забравяй, лайно такова!

КАТЕРИНА

Когато се свестих, осъзнах, че понеже кървавата фиеста се отлага, поне докато престана да
припадам, съм без подарък, пред изключване от
Академията и измършавяла до неузнаваемост
дни преди най-важното събитие в живота ми.

УЧИТЕЛЯТ

Още се държиш като ученичка. Не си достатъчно
дръзка. И безсрамна.

КАТЕРИНА

Чувствах се леко оглупяла. Сетивата ми бяха
притъпени. Чувствах се толкова пропаднала, че
нищо не ме интересуваше. Седях денонощно пред
телевизора, ядях сладолед и мастурбирах.

УЧИТЕЛЯТ

Ела с вината си. Не с тази мастурбация.

КАТЕРИНА

На рождения му ден станах към обед, валеше, това
ми хареса, облякох се и отидох в първата сладкарница, взех една торта и извървях разстоянието
до квартирата му пеша под дъжда. Точно пред
входа някакъв мъж, който много приличаше на
Ивайло Христов, ме блъсна към стената и вдигна юмрука си над лицето ми.

ВОМПС

Какво те води напред? Какъв ти е смисълът?

КАТЕРИНА

Не смеех да мръдна. Казах: „Любовта“.

ВОМПС

Не ми дрънкай глупости. Какъв ти е смисълът?
Какво те води напред?

КАТЕРИНА

Напълно онемях. Единственото изречение, което кръжеше в главата ми, беше: „Вие Ивайло
Христов ли сте, актьорът, защото много приличате на него?“, но усещах, че ако го кажа, юмрукът му ще се стовари върху лицето ми. И тогава
някой прошепна в ухото ми: „Кажи му, че си ми
братовчедка“. Човекът с шлифера. Една вечер ме
пресрещна при кофите за боклук. Никога не съм
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тичала толкова бързо. Прекарах цялата нощ в
близката бензиностанция. Този път не беше с
шлифера. Беше целият в бяло. Едва го познах.
Онзи, който определено не беше Ивайло Христов,
ме пусна за миг, разярен, че някой се осмелява да
му пипа плячката, и го удари. Белият падна на
земята. Аз хукнах нагоре по стълбите. Който
и от двамата да ме хванеше, бях мъртва. Цяло
чудо беше, че тортата остана непокътната.
Когато отвори вратата, му казах: „Поднасяме ти се с радост две мокри изплашени неща – торта и жена!“. После… беше хубаво.
ДУШАТА
БЛИЗНАК

Присъствах от начало до край. Не беше
вдъхновяващо.

3
ДУШАТА
БЛИЗНАК

ЖЕНАТА
СКЕЛЕТ
БащаБМС

ЖЕНАТА
СКЕЛЕТ

Ти си сбъркана. Сбъркана си при раждането си. Не
е трябвало да се раждаш.
Баща ми е плакал, когато съм се родила.
Исках мъжко. Момче. Син. Да ми се повтори
името.

И аз какво да направя. Да си обръсна главата? Да
си присадя пенис? Или да се сгърча в някой ъгъл и
да се срамувам?

БащаБМС

Опитай се да ми се харесаш. Даже не се опитваш.
Да ми се харесаш.

КАТЕРИНА

След рождения ден останах в квартирата му.
Загубих представа за времето. Харесваше ми да
правя разни неща за него. Да ходя до пазара срещу
затвора и да му купувам диня, аз не обичам диня,
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обичам риба, рибните пазари, морето, той не
обича морето… Обича планината.
ББМСин

Преследват ме.

КАТЕРИНА

Харесваше ми да се грижа за него. Да му готвя.
Веднъж извървях седем спирки, улици, нива, етажи, часове, месеци, години, земи, долини, върхове,
хълмове и плата, за да намеря любимата му „Морени-Вафла-Трепач“. Харесваше ми да вървя и да
си мисля за него. Онази вечер му изпържих чушки.
„Много вкусно“, каза той и отиде на работа, той
работи нощем. Стоях сама в квартирата му, не
ми се спеше, исках да съм будна като него, седнах
да чета и тогава ми хрумна. Да го изненадам. И
когато си дойде на сутринта.

ЖЕНСКИ
ГЛАС

„Блестеше над морето ярко слънце, но светеше
със цялата си мощ, то с всички сили се стремеше
да укроти разпенената площ. Но всичко туй, май
много странно беше, защото беше полунощ.“

КАТЕРИНА

Всичко да блести. Първо изпрах пердетата и
килимите, беше лято и всичко съхнеше за нула
време, измих чиниите, пометох, обрах паяжините, избърсах прахта, изтърках пода, измих прозорците, лъснах плочките в банята, изчегъртах
изгорялото от печката и тенджерите, изпрах
парцалите, изхвърлих празните бутилки от балкона и пердетата бяха изсъхнали. Изгладих ги и
ги закачих. Тогава се изкъпах и докато попивах
капчиците вода от гърдите си, застанах пред
гардероба.

ББМСин

Така ме удари, че ми изкара въздуха. Много беше
гадно.

КАТЕРИНА

Бях си го оставила за последно. От дете имах сантиментално отношение към гардеробите. Постоянно ровичках в разни гардероби, предимно в
тези на майка ми и баба ми, най-вече за да търся доказателства, че съм незаконна, но много обичана
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дъщеря на английската кралица, или поне, че съм
осиновена, никога не ги открих, но всеки път си
отмъквах за отмъщение някакви съкровища – бижута, дрехи, парфюми. После си го отнасях, разбира се, но тръпката към гардеробите си остана.
ББМСин

Нападнаха ни. Другите избягаха. Сам срещу тримата. Единият замахна с веригата. Паднах на
земята.

КАТЕРИНА

А това беше един много специален гардероб,
НЕГОВИЯТ ГАРДЕРОБ, олтарът на неговата интимност. Отворих го. Изпуснах кърпата. Стоях
пред олтара и вдъхвах мириса на дрехите му. Неговите дрехи. Неговия мирис. Стоях и вдъхвах.
Исках това да продължи вечно. Протегнах ръка
и ги докоснах. Светлината беше толкова силна…

ББМСин

Взеха ми парите. Един с качулка и очила. Каза:
„Дай си парите или ще те пребия“. Обърнах си
джобовете. Добре че телефонът ми не беше там.

КАТЕРИНА

„Какво правиш?“, стресна ме той на сутринта.

ББМСин

Закълни се да не казваш. Заклеваш ли се? На 65
процента харесвам… Харесвам едно момиче на
65 процента.

КАТЕРИНА

Лежах пред гардероба, стиснала пуловера, онзи,
с който беше, когато се запознахме, бях се схванала, навсякъде се бях схванала…

ББМСин

Като дойдете, и ще бъда щастлив. Ще съм щастлив, когато дойдете. Аз затова исках да дойдете,
за да бъда щастлив.

КАТЕРИНА

После се разболях. Скована на легло. Цели две
седмици…

УЧИТЕЛЯТ

Скачай! От какво ще скачаш? От влак? Ами скачай, де… Еее, ама не, не може така. Съвсем окапа.
Погледни си тялото! Така ли се скача?
Така и не подредих гардероба.

КАТЕРИНА
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4
ББратМС

ЖЕНАТА
СКЕЛЕТ

КАТЕРИНА

ДУШАТА
БЛИЗНАК

Беше ме провесила от втория етаж. От балкона.
С главата надолу.

Не е вярно! Ти се опита да скочиш. Аз те спасих.
Държах ръцете ти. И твоите, и моите ръце бяха
потни. А ти непрекъснато се пускаше от парапета. Ръцете ми бяха хлъзгави от напрежението.
Умирах от ужас, че ще те изпусна. Виках за помощ. Накрая ме чу един съсед и дойде. Слава богу,
че вратата беше отключена. Качи се при нас и те
изтегли. Искаш ли да го питаме?
Беше точно преди Коледа. Бяхме поканили приятели, много приятели – негови и мои, мои и негови, за да я отпразнуваме. Нямах още подарък
за него и трескаво мислех по въпроса.

Да не се концентрираме върху греха.

КАТЕРИНА

Междувременно реших да направя голямото коледно почистване. Измих, избърсах, изтърках,
изчегъртах, излъсках, изпрах, изхвърлих боклука, пердета бях чисто мокри, беше зима и всичко
съхнеше бавно, затова се изкъпах и застанах пред
гардероба, бях си го оставила за последно. Отворих го…

ВОМПС

Вече сте достатъчно опитна. Знаете как да диагностицирате състоянието му. Да проследите
заболяването. Как да реагирате. Схемата на хапчетата е същата 4-3-2-1. Чудесно се справяте!

КАТЕРИНА

Реших да действам бързо. Вадех дрехите. Моите и неговите. Трупах ги на купчини на леглото.
И ги сортирах. Бельо. Ризи. Панталони. Чорапи.
Рокли. Блузи. Поли. Палта. Потници. Пуловери.
И пак. Вадех и сортирах. Бельо. Ризи. Панталони.
Чорапи. Рокли. Блузи. Поли. Палта. Потници. Пуловери. И пак. Бельо. Ризи…
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КАТЕРИНА

И тогава.

ПИШЕЩАТА Тези дни прочетох ДНЕВНИКА. Исках да разбера
дали съм различна и едновременно с това същата… Как съм се променяла, всъщност дали съм
се променяла… Исках да открия, ЧЕ НАЙ-СЕТНЕ
СЪМ СТАНАЛА ОНАЗИ, КОЯТО ИСКАМ ДА БЪДА!
КАТЕРИНА

Намерих.

ПИШЕЩАТА Но той мълчи, гаднярът му с гадняр, ДНЕВНИКЪТ
МЪЛЧИ.
КАТЕРИНА

На дъното.

ПИШЕЩАТА Пълни глупости. Впечатления. Разсъждения.
Случки. Планове. Непоносимо много планове.
Планове за неща, които съм искала да направя
преди двайсет години и които още не съм направила, но продължавам да ги планирам. И да
пиша програми и графици в кой месец, в кой ден
и час ще прочета еди-коя си книга, ще нарисувам
лицето си, ще свиря Бах, ще направя салто, ще
отида в Париж, ще проговоря седем езика, ще напиша дисертация, ще танцувам индийски, испански, български, африкански, латиноамеркански
и стандартни танци, ще разбирам от религия,
философия, психология, социология, театър,
кино, антропология, литература, живопис и
музика, ще практикувам йога, тибетска медитация, дзен будизъм, тантра и тенсегрити. И
НАЙ-НАКРАЯ ЩЕ СТАНА СЕБЕ СИ!
КАТЕРИНА

Цяла връзка писма.

ПИШЕЩАТА КАК СЕ СТАВА СЕБЕ СИ?
КАТЕРИНА

От жени. Много жени. Толкова много жени. Не подозирах, че съществуват толкова много жени…

БащаБМС

Истинският мъж ползва жена всеки ден. Иначе се
изнервя. Губи яснотата на мисълта си. Ти какво
си въобразяваш?
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КАТЕРИНА

Пишеха му, че го обичат, че им липсва, че го чакат, че непрекъснато мислят за него. Че са му изплели пуловери. Питаха го дали ще си идва скоро.
За да знаят дали да му ги изпратят по пощата
пуловерите, или той ще си ги вземе лично. Защото идвала зима и не искали да му е студено. Топли
пуловери му били изплели. Какви, по дяволите,
са тези жени, плетящи пуловери. Бабички. Цяло
ято бабички. Всичките ги прочетох. Още там,
на колене, пред гардероба. Гола.

БащаБМС

Иначе се изнервя.

КАТЕРИНА

Усетих ужасно парене в стъпалата. Стъпалата
ми горяха. Изтичах навън на снега. Бях боса. Беше
ми ужасно горещо. Снегът се разтапяше под спъпалата ми. Проклетият кишав сняг. Стъпалата
ми изгаряха. Горещото се изкачваше по краката ми. Трябваше да тичам. Тичах все по-бързо.
Пареше.

БащаБМС

Губи яснотата на мисълта си.

КАТЕРИНА

Продължавах да тичам. Тичах нагоре. Снегът
ставаше все по-бял. И по-твърд. И по-нежен. И
по-прозрачен.

БащаБМС

Ти какво си въобразяваш?

КАТЕРИНА

И по-хладен. Толкова нежен и хладен.

БащаБМС

Ползва жена всеки ден.

КАТЕРИНА

Паренето изчезна.

БащаБМС

Иначе… Губи…

КАТЕРИНА

Продължавах да тичам нагоре, докато се изкачих
на върха. На върха на планината.

БащаБМС

Истинският мъж…

КАТЕРИНА

Той… той… той…
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ПИШЕЩАТА Писането те пише. Слуховете за смъртта на
автора никак не са преувеличени. Аз съм. Мен ме
няма. Просто инструмент на самото писане.
КАТЕРИНА

ДУШАТА
БЛИЗНАК
КАТЕРИНА

ДУШАТА
БЛИЗНАК
КАТЕРИНА

ДУШАТА
БЛИЗНАК

КАТЕРИНА

ЖЕНАТА
СКЕЛЕТ

ВОМПС

Беше толкова щастлив. Беше в някакво опияние,
някаква еуфория, някакъв екстаз. Никога не ме е
гледал така. С толкова обожание и възторг. Каза,
че отдавна бленувал за този момент. Искал да
ми се изповяда, но не знаел как. Непоносимо му
било да ме лъже. Страхувал се да не ме загуби. Не
можел да живее без мен.

Очакват ни велики дела.
Искал да знам всичко за него. Да го приемам такъв, какъвто е. Знаел, че само аз мога да го обичам
истински.

Не предполагах, че можем да говорим така.
„Това е най-хубавият коледен подарък, който съм
получавал, никога не съм бил толкова щастлив
през живота си – шепнеше в ухото ми, докато
се любехме в планината от пуловери, – ние си
принадлежим… нищо не може да промени това.“

Защо се тревожиш?
На коледния купон една жена с обица на носа ми
каза…

Не мога да разбера защо е с теб. Не го заслужаваш.
Ти си много невзрачна, не си ми интересна, не си
красива, нито забавна, някаква безименна сянка.
ТОЙ Е…
Поръчката ви е готова, госпожо. Как ще платите
– в брой или с карта?
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КАТЕРИНА

ДУШАТА
БЛИЗНАК
КАТЕРИНА

ЖЕНАТА
СКЕЛЕТ

КАТЕРИНА

ЖЕНАТА
СКЕЛЕТ

ББМъжС

Срам. Изпитах ужасяващ срам. До мозъка на костите. Тръгна като вълна, почти като оргазъм.
И изведнъж прекъсна. Стовари се като огромна
оловна топка. Тежка черна топка в центъра на
тялото. Седмици наред не излизах. Не можех.
Стоях сгушена до гардероба. Не мислех за нищо.
Просто стоях.

Трябва да се промениш.
Сега съм добре. Доста пътувам. Той не може със
самолет, има страх от летене. Аз не мога с кола,
става ми лошо. Пътувам с гардероба, мога да
си го позволя, онази Коледа почина баща ми, не
поддържахме връзка, той живееше някъде в Индонезия или Нова Зеландия с поредната си жена,
изведнъж се оказах наследница, водя гардероба
навсякъде със себе си… „Какво толкова – казва
той, – всеки си има своите малки странности.“

За миг си помислям, че съм го намерила. Че нейният той е МОЯТ ЛЮБИМ. Това исках да є кажа. Но
казвам нещо друго. Не мога да є го причиня. Взимам
си чантата и ставам.
Нямаме деца. Тялото ми ме предаде. Всички ме предадоха. Освен него. Ние си принадлежим. Огромна черна дупка зее в душата ми. Нищо не може да
промени това. Че си принадлежим.

Слизам по стълбите и си повтарям, че това е
само едно мимолетно желание. Мимолетен копнеж сред хиляди други копнежи, когато той ме
настига, хваща ме за ръката и казва…
Помислих, че си видение от сънищата. Исках
само да проверя дали си истинска.

- 153 -

КАЛИНА ТЕРЗИЙСКА

ЖЕНАТА
СКЕЛЕТ

Чувствам се като утро, като пролет, като мирис на кокичета. Аз съм мирис на кокичета.

5
ЖЕНСКИ
ГЛАС

Апокалипсисът дойде в 6 вечерта.

ЖЕНАТА
СКЕЛЕТ

Две чертички на теста за бременност.

ДУШАТА
БЛИЗНАК

Истинско бедствие според Марина Абрамович.

ВОМПС

Апокалипсис с елементи на еуфория.

ЖЕНАТА
СКЕЛЕТ

Край на свободата ми.

ЖЕНСКИ
ГЛАС

ББМъжС

ЖЕНАТА
СКЕЛЕТ

„Като кралица полудяла със смях свали короната
си от мечти и я запрати срещу веселото слънце,
а после се притисна в мен, напълно гола, обвита
само в черните си къдри, бяла!“
Не е от мен. Кой знае колко други са ти го навирали! Сипи сладолед! Дай чаша! Mърдà. Пак си пред
телевизора! Как може да си толкова мудна? И децата ти ще са като тебе. Мърди. Не пипай сейфа!
Какво те интересува – парите или оръжията?
Ако са оръжията, трябва да си голяма тъпачка.

Така и не разбирам как от видение от сънищата,
утро, пролет и мирис на кокичета съм се превърнала в курва, мърдà и тъпачка.
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ПИШЕЩАТА Как от видение от сънищата, утро, пролет и мирис на кокичета СТАВАШ курва, мърдà и тъпачка?
ЖЕНАТА
СКЕЛЕТ

ББМСин
ЖЕНАТА
СКЕЛЕТ

ББМСин

ЖЕНАТА
СКЕЛЕТ

УЧИТЕЛЯТ

Отивам да ми насрочат дата и час за аборт. Показват ми го на видеозона. Смуче си пръста, напълно безразличен към моите драми. Свободен.
„Трябва да побързате – казва лекарката, – ако
се забавите още малко, ще бъде истинско убийство.“ Започвам да плача. Плача дълго. Не мога
да си простя, че съм била готова да го убия. Когато се ражда, в графата „Баща“ им казвам да
напишат „неизвестен“. Кръщавам го на баща си.
Опитвам се да му се харесам. Сбъдвам мечтата
му. Синът ми повтаря името на баща ми.
Мъсна. Мъсна. Мъсна. Мъсница.

Децата са безмилостни. Както и родителите им.
Щом разбират за графата „неизвестен“, веднага
започват да го тормозят.
Мъсна. Мъсница. Ного си мъсна.

Провесвам сина си през балкона. С главата надолу. От втория етаж. Забранявам да ми говориш
така!
Правим това движение. И тихичко се гордеем със
себе си.

Катерина скача от ръба на кулата.

КРАЙ
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Кристина Беломорска (София, 1993) завършва НАТФИЗ
„Кръстьо Сарафов“, специалност „Режисура за драматичен театър“ в класа на проф. Иван Добчев, а покъсно и магистратура „История и съвременност
на философията“ в Софийския университет „Св.
Климент Охридски“. Сред режисьорските є работи са „Предназначено за събаряне“, „Моцарт и Салиери“, „Сексуални перверзии“ и др. Играла е в представленията „Черна дупка“, „Онова нещо“, „Срещу тишината“, „Изгубеното поколение“. Сценарист. Автор е на фотографския проект “Quarantine day&night
|| Portrait project”, в който снима през платформите Zoom и Viber лица под
карантина, болни от COVID–19, с цел разпространението на информацията
за лечението на тежко заболели чрез реконвалесцентна плазма от преболедували вируса.

EXODUS:
ОТВЪТРЕ НАВЪН

Кристина Беломорска

КРИСТИНА БЕЛОМОРСКА

На Симона, Мария, Божидар и Владимир.
Заради вярата и обичта, заради приятелството.

Пиеса по библейски мотиви, спомени, нещо някога прочетено,
записки от тефтерчето.
ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА
ТИВАРОСС
АЛБИНОСЪТ
МОМИЧЕТО
МОМЧЕТО
МЪЖЪТ
ДРУГИЯТ
ЖЕНАТА

МЯСТО: Тъмно, тясно пространство, чийто под е покрит
с вода, боклуци и отломки. Единственият източник на
светлина е дупка в липсващото небе, която се появява от
време на време. През нея нахлуват видения. Сякаш дупката
диша.
ВРЕМЕ: Някога. (Както искаш го разбирай.)
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Тъмно е. Чува се как отнякъде капе вода. От време на време се чува
странен звук. Сякаш някой прокарва мокър пръст по прозорец.

0. ПРОЛОГ
Това, което ще видите, може да ви напомни за нещо. Филм, книга,
разказ, стихотворение, библейски сюжет или легенда. Неволно дочут разговор, нещо казано някога от някого, прошепната тайна
или нещо, което някога сте изрекли, сънували, прочели в забравен
тефтер. Всичко, на което ще станете свидетели, може да се назове
само с една дума: н я к о г а.

I. ДЕН ПЪРВИ. НОЩ ПЪРВА
ЦОП-ЦОП-ЦОП
МОМИЧЕТО Няма небе.
МОМЧЕТО

Кой говори? Целият съм мокър… пълно е с вода.

МОМИЧЕТО Спокойно. Виж, тук няма небе. Просто го няма.
Отсъства. Не знам откога лежа тук, чакам някой от вас да се събуди, гледам нагоре и чак сега
забелязах: няма небе.
МОМЧЕТО

Някой от нас? Кой още е тук? Къде сме? Защо е
толкова тъмно?

МОМИЧЕТО Не е ли странно. Каква е думата за нещо, което
вече го няма?
МОМЧЕТО

Как така го няма? Просто е черно. Къде си?

МОМИЧЕТО Навсякъде има небе. И в стаята ми има небе.
Със светещи звезди. Някой ги постави там, но
съм забравила. А тук небето отсъства. Сякаш е
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изтрито. Страшно е без звезди. Толкова е черно,
че като си затворя очите, става по-светло. От
време на време се появява една дупка. Ето там.
Всъщност… Както и да е. И когато се отвори,
се появява друго небе из цялото пространство.
Понякога прелита птица. Или се вижда планина.
Но наопаки.

МОМЧЕТО

Какво? Какво говориш?

МОМИЧЕТО Обърнато е.
МОМЧЕТО

Небето?

МОМИЧЕТО И птицата. Лети на обратно.
МОМЧЕТО

Боже, къде си?

МОМИЧЕТО Мисля, че и него го няма тук. Обърнал е всичко и
си е заминал.
МОМЧЕТО

Това е невъзможно.

МОМИЧЕТО Възможно е. Времето тук е обърнато. На обратно за птицата, небето и планината. За нас те
са наопаки, но не са, ние сме обърнати за тях.
МОМЧЕТО

Какво? Какви ги дрънкаш, за бога? Коя си ти? Времето не може да тече по друг начин, освен както
си тече. Напред. Това е то. Останалото е граматика или спомен.

МОМИЧЕТО Сега ще видиш. Като се отвори дупката. Почакай
за звука.
МОМЧЕТО

Кой звук?

МОМИЧЕТО Като мокър пръст по стъкло.
МОМЧЕТО

Трябва да намеря с нещо да светна. Ма, какви са
тия неща?! Имаш ли нещо, с което да светна?
Ей… ще се побъркам.
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МОМИЧЕТО Тихо, другите спят. Ако ги събудиш, ще започнат
да викат, да се тръшкат. Всички ще превъртят
и ще се блъскат един друг в тъмното. Пълна истерия. Може да се наранят.
МОМЧЕТО

Кажи ми какво е това място!? Откога си тук? От
колко време спя? Ти откога си будна? Загубих се.
Господи, искам само да бъде поне малко светлина.

МОМИЧЕТО (пали клечка кибрит пред лицето му; пауза) Да бъде!
Дойдох първа, после се появихте един по един.
Цоп. Цоп. Цоп.
МОМЧЕТО

Откъде? (Изгасва клечката.) Ох! Извинявай. Може
ли?

МОМИЧЕТО Внимавай! Няма много клечки. Не видях, беше
много тъмно.
МОМЧЕТО

Какво е станало тук? Как е останал сух? Кибритът. Как е останал сух? Има само няколко клечки.

МОМИЧЕТО Нали ти казах, чаках ви да се събудите. Разглеждах.
МОМЧЕТО

Разглеждала си? Тук? Нас? Докато спим. И какво
видя? Адски е горещо. Къде са другите? (Клечката
загасва.)

МОМЧЕТО

(драсва нова) Наистина има и други. Един, двама,
трима…

МОМИЧЕТО (Момичето е застанало над Другият) Този е найкрасив. Прилича ми на някого.
МОМЧЕТО

(надвесил се над Жената) Тя също е красива, виж
колко е бяла и колко са дълги косите є, приличат
на пипала на октопод. Хей, събуди се! Ставай!
Хайде, ставай! Събуди се, бе!

МОМИЧЕТО Ти побърка ли се? (Клечката загасва.) Не трябва
да я будиш, не си ли чел инструкциите?
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МОМЧЕТО

(драсва клечката точно пред лицето є) Какви
инструкции?

Звук като мокър пръст по стъкло. Над тях се отваря малка дупка.
Из цялото пространство се появява небе, преминава птица. Всичко
е обърнато.
МОМИЧЕТО Ето, виждаш ли? Всичко е обърнато.
МОМЧЕТО

Боже господи, това не може да е истина!

МОМИЧЕТО Истина е.
МОМЧЕТО

Красиво е. (Пауза.) Какви инструкции?

МОМИЧЕТО Ти си си подписал договора, не може да не си ги
прочел.
МОМЧЕТО

Нищо не съм чел. Нищо не съм подписвал.

МОМИЧЕТО А как тогава си тук?
МОМЧЕТО

И аз това питам: как, по дяволите, съм тук? И
какво е това тук? Бях… затворих очи за момент
и в следващия миг се събудих тук.

МОМИЧЕТО Тихо. Събуждат се. (Дупката в липсващото небе се
затваря.)
Мрак.
МОМЧЕТО

Събудиха ли се?

МОМИЧЕТО Не знам. Светни.
МОМЧЕТО

(драсва клечката) Няма никакво движение. Ти сигурна ли си, че не са…?

МОМИЧЕТО Какво?
МОМЧЕТО

Не са… нали се сещаш…
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МОМИЧЕТО Не се сещам.
МОМЧЕТО

Ами… мъртви…

МОМИЧЕТО Провери ги дали дишат.
МОМЧЕТО

Защо да ги проверявам аз? Провери ги ти.

МОМИЧЕТО Кибритът е в теб, ти си тоя, дето свети, поблизо си до него. Подай си ръката до носа му.
МОМЧЕТО

Той да не е куче?

МОМИЧЕТО Ако усетиш хладък полъх, значи е жив.
МОМЧЕТО

Въобще не искам да усещам хладък полъх.

МОМИЧЕТО Социопат.
МОМЧЕТО

Ти си… социопат.

МОМИЧЕТО Клечката изгасва.
Момчето прави крачка към спящото тяло, подава ръката си бавно
към Мъжът.
МОМИЧЕТО Чакай! Бас ловя, че ей сега ще отвори очи и ще ни
стресне. Хората живеят по клишета, няма как
да го избегнем.
Момчето я поглежда. Тя повдига рамене. Мъжът отваря очите си.
Крясъци. Лутащи се и блъскащи се един в друг хора. Странният звук
се чува отново. Всички млъкват.
Тишина.
МЪЖЪТ

К’во беше това? К’во се случва? Кой си ти?

МОМИЧЕТО Само се успокойте, моля ви!
ЖЕНАТА

Къде съм? Нищичко не виждам!

ДРУГИЯТ

Какво е това място, по дяволите?
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Момчето драсва клечка пред лицето си.
МОМЧЕТО

Здравейте! Не знаем какво е това място, нито
къде сме. Слава богу, че се събудихте. Опасявахме
се, че сте мъртви. Оф, дееба!

ДРУГИЯТ

Мъртви?

МЪЖЪТ

Ей, т’ва някаква шега ли е? Да ме побъркате ли
искате?

Жената пак изпищява.

ДРУГИЯТ

Не викай. Аз съм. Без да исках.

ЖЕНАТА

Кой си ти?!

ДРУГИЯТ

Ами как да ти кажа кой съм. Аз съм.

Чува се как някой се втурва към някого или нещо. Клечка кибрит
просъсква пред лицето му.
МЪЖЪТ

Вие ли сте ме домъкнали тука? Сигурно съм бил
пиян и сте решили да се изебавате с мен, нали?
Точно така е било. За малко да затворя очи. И
сега съм тук. Защо ме доведохте? К’во искате
от мен?

ДРУГИЯТ

Моля ви се, без излишни движения! Ще изпуснете кибритчето и ще го намокрите. Аз вас не ви
познавам. Никога не съм виждал лицето ви. Не
познавам и нито един от тях.

ЖЕНАТА

Аз също.

МОМЧЕТО

Никой никого не познава. Тя е будна преди нас,
знае повече.

МЪЖЪТ

К’во е това място? Къде се намираме?

ЖЕНАТА

Искам да се махна оттук. Къде е изходът?

- 164 -

EXODUS: ОТВЪТРЕ НАВЪН

МОМИЧЕТО Вие сами сте си подписали договора, трябва да
знаете.
Клечката загасва, Мъжът пали нова.
МЪЖЪТ

К’ъв договор?

МОМИЧЕТО Моля ви се, ще изхабите клечките! Престанете
да ги палите така. Няма друг кибрит. (Опитва се
да го вземе.)
ДРУГИЯТ

Какъв договор?

ЖЕНАТА

Аз подписвам всеки ден договори, от сутрин до
вечер. Хиляди договори, един след друг: прегледподпис-и-печат-преглед-подпис-и-печат-прегледподпис-и-печат. Щях да помня, ако бях подписала
нещо, което ме задължава да се събудя в някакво,
някаква… Каквото и да е това тук.

МОМЧЕТО

Откакто съм се събудил, тя не спира да говори за
този договор, който всички сме били подписали,
някакви си инструкции, които трябвало да спазваме, и за обърнатото небе.

ДРУГИЯТ

С риск да се повторя: какъв договор?

ЖЕНАТА

Обърнато небе? (Гледа нагоре.)

МОМИЧЕТО Там, където гледаш, няма небе.
МЪЖЪТ

Аз си тръгвам. Благодаря за тържеството, което сте организирали в моя чест, чудно беше. А
сега… Къде е изходът? Пълно е с фасове, боклуци
и лайна. Ще повърна.

ЖЕНАТА

Да, аз също си тръгвам. Ако позволите.

ДРУГИЯТ

Идвам с вас.

МОМИЧЕТО Не може да си тръгнете.
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ДРУГИЯТ

Защо да не можем?

МОМИЧЕТО Няма изход.
ЖЕНАТА

Сигурно се шегуваш.

МОМИЧЕТО Няма изход. Няма вход. Няма небе. Само дупка,
която се появява от време на време. Проверих
всичко, докато вие спяхте. Изхабих почти целия
кибрит и не открих никакъв изход, вход, никаква
пролука. Сякаш сме в някакъв балон, стените са
меки и лепкави, разтегливи като дъвка. Дупката
се появява след онзи звук, през двайсет минути,
или така поне преброих, може и да са повече, седи
около минута-две и се затваря. А когато се отвори, навсякъде се появява небе, но обърнато. Ти
видя всичко, кажи им.
МОМЧЕТО

Видях обърнато небе, да! И птица да лети назад.

МОМИЧЕТО И планините са обърнати. Върховете им се забиват в земята. Нямам спомен да съм виждала подобно нещо някога. Не знам какво е това място.
ЖЕНАТА

Това е някаква лудост. Пълен абсурд. Да не би
да взимаш наркотици? Това е сън. Аз просто
сънувам.

ДРУГИЯТ

Вижте какво, нямам време за такива неща…

ЖЕНАТА

Да, да, сън. Просто ще трябва да се напрегна, за
да се събудя.

ДРУГИЯТ

Трябва да си тръгвам, имам важна среща точно
след… А, часовника ми го няма. Къде ми е часовникът? Паднал е. Някой го е свил.

МОМИЧЕТО Никой не го е свил. Дошъл си без него.
ЖЕНАТА

Събуди се. Събуди се. Събуди се.

ДРУГИЯТ

Как така без него?
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МЪЖЪТ

Друго виждала ли си?

ЖЕНАТА

Заспала съм, докато гледам нещо тъпо по Netflix,
няма как иначе.

МОМИЧЕТО Не, само това.
ДРУГИЯТ

Как така „без него“?!

ЖЕНАТА

И сега тази простотия е нахлула в съня ми. Извинете, може ли малко по-тихо. Опитвам се да
се събудя.

МЪЖЪТ

Но си ги видяла – светлина, планини и птици.
Значи, навън е ден.

ДРУГИЯТ

И как разбра, че е ден?

ЖЕНАТА

Моля ви! Не мога да се концентрирам, когато сте
толкова шумни. Събуди се. Събуди се. Събуди се.

МЪЖЪТ

Не е видяла звезди, било е светло, значи, навън е
ден.

ЖЕНАТА

Не се получава, не мога. Защо не мога да се събудя?

ДРУГИЯТ

Понякога звезди няма и през нощта и пак е светло. Къде ми е часовникът?

ЖЕНАТА

Ами да, това не е мой сън. Някой друг сънува.

МЪЖЪТ

Ако си в града.

ЖЕНАТА

Кой? Кой сънува този сън?

ДРУГИЯТ

Да, но в града небето не е обърнато. Звездите
може да са изпопадали.

ЖЕНАТА

Да са изпопадали? Определено е нечий чужд
кошмар. Какви филми гледате бе, хора? Какво
сънувате?
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МЪЖЪТ

Това е пълен абсурд.

ЖЕНАТА

Да. Пълен абсурд е.

ДРУГИЯТ

Вие и дедуктивният ви принцип на разсъждение
сте пълен абсурд. Защото не е от абсолютно никакво значение дали навън е ден, дали навън е нощ,
защото никой от нас не знае къде сме, и второ,
както тя сама каза, небето е обърнато! Птиците летят на заден ход, с главата надолу, и звездите може да са изпопадали по земята, а ако те са
изпопадали, луната също може да е паднала. Това
не ви ли смущава поне малко? Знаете ли какво
означава звездите да изпопадат от небето, а то
да се премести? Знаете ли какво означава това?
(Пауза.) Разчупил се е шестият печат! Разбирате
ли? Шестият печат! А има само седем. Не казвам, че със сигурност се е, но може и да е. Всички
планини и острови ще се изместят, АД и РАЙ
ще се сблъскат един с друг, морета и океани ще
прелеят, ще се обединят в едно, ще се образува
цунами от лава и вода, ще залее всичко по пътя
си и всичко, всичко, което някога сме познавали,
всеки, когото някога сме обичали, ще се стопи, а
което не се стопи, ще иде на дъното на океана
като статуя. Ще тръбят с тръбите си ангелите и ще известяват за края на света и Неговия
гняв. Онези, които няма да са от късметлиите
стопили се, ще идат на дъното на един вселенски
океан от лава и вода, без начало и без край, ще
станат храна за китове, акули и за оная риба,
дето є виси крушка пред лицето. Вечерите ще са
стъклено студени, мрачни, черни, защото звезди и луна няма да има. Слънцето ще стане черно
като вретище струнено и ще свети, да, но вече
няма да има кой да го види, така че можеш да му
туриш черта и на него. Само на оная риба с крушката ще є е кеф. Така че престани да го драскаш
този кибрит за щяло и нещяло, моля те. И да се
върнем към въпроса: Къде, за бога, е часовникът?!
(Взима кибрита.)

Пауза.
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МОМЧЕТО

Аз имам въпрос.

МЪЖЪТ

Не знам дали съм готов за т’ва.

МОМЧЕТО

Ако всичко, което казваш, се е случило или е на
път да се случи, и това не е сън, не сме мъртви и
така нататък… И вземе, че ни залее този океан
от лава и вода, е, как така ще е тъмно и студено… Просто не разбирам…

ДРУГИЯТ

(пауза; светва с клечка кибрит пред лицето му) Остани си неразбиращ, така или иначе няма да го
осъзнаеш, когато сам го видиш, ако въобще имаш
честта да видиш края на света. Знаете ли, не.
Забравете всичко. Човечеството не заслужава да
измре толкова грандиозно. Факт. Никой не умира
красиво. Това, което се случва тук, не е апокалиптична ситуация. Не, не, никакви печати не са се
разчупили, няма конници и ангели, тръби и падащи звезди. Това е някаква тъпа шега, виртуална
реалност, симулация. Пълна простотия. Това е
LSD. Надрусали сме се като свине. Каквото и да
е това тук, какъвто и да е онзи договор, за който ти говориш, или наркотик, или каквото и да
e – аз нямам нищо общо. Не съм подписвал нищо.
Нямам спомен. Това не е моят избор. Аз съм тук
против своята воля. Нарушени са всичките ми
човешки права. Нарушена е Конституцията на
Републиката.

МЪЖЪТ

Обикновено тук се казва: „Да ти пикам на
конституцията!“.

МОМИЧЕТО Какви са тия печати?
ДРУГИЯТ

Канцеларски.
Някой ни наблюдава. С камери за нощно виждане. И всякакви приспособления. Сигурно са ни
отвлекли.

ЖЕНАТА

Извънземни.
Като изключим хипотезата за края на света, която е наистина впечатляваща… Изненадващо
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красива мисъл за красиво лице като твоето. Тя
каза, че е видяла птица, летяща назад, и после
планини с върхове, забити в земята, нали така?
Картините сменяха ли се, или всеки път се виждаше едно и също?

МОМИЧЕТО Един път птица, друг път планина и птица, само
планина.
ЖЕНАТА

Едни и същи ли са планините?

МЪЖЪТ

„И на север, и на юг.“ Накъде биеш?

МОМИЧЕТО Как така едни и същи? Не, различни бяха сякаш.
ЖЕНАТА

Значи се движим. В това, което сме, каквото и да
е то, то се движи. Отива нанякъде. Така. Чудничко. Значи си ти. Би ли се събудила, та да можем да
си идем всички у дома или където там си решим,
но самички, а?

МОМИЧЕТО Аз съм будна. Всички сме будни. (Ощипва я.)
ЖЕНАТА

Защо го направи?

МОМИЧЕТО За да видиш, че никой не сънува.
ЖЕНАТА

Това е най-скучният и най-тъпият начин да докажеш реалността. Къде е кибритът? Вземете по
една клечка. Разгледайте. На какво ви прилича?

МЪЖЪТ

На вагина.

ЖЕНАТА

Поздравления за смелостта. Останалите?

МОМИЧЕТО Прилича на балон отвътре.
МОМЧЕТО

На гайда, на търбух.

ДРУГИЯТ

Сякаш сме в утроба. Преди да се родим.

МЪЖЪТ

Както казах: вагина.
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ЖЕНАТА

Ако беше вагина, все на някого щеше да му е кеф.
Навън е ден и се движим. Може би е подводница.
Накъде отива…

ДРУГИЯТ

Не е подводница. Няма джаджи. Датчици. Липсва метал, навигационно табло и всякакви други
машинарии като атомни реактори, генератори, акумулатори и поради наличието на бог знае
какви боклуци мога спокойно да заключа, че не се
намираме в никаква подводница! Така че предположението за вагина…

МОМИЧЕТО Никой ли от вас не помни, че е подписал договор?
ДРУГИЯТ

Не помня нищо.

МЪЖЪТ

Аз също.

МОМЧЕТО

Защо просто не ни кажеш нещичко, по дяволите?!

МОМИЧЕТО Не мога.
МЪЖЪТ

К’во ще стане с нас?

МОМИЧЕТО Не мога, не разбираш ли?
МЪЖЪТ

Кажи ми!

ЖЕНАТА

Не мърдай!

МЪЖЪТ

Кажи!

МОМИЧЕТО По-добре да не знаеш.
ДРУГИЯТ

Стените сякаш…

ЖЕНАТА

Тихо! Имам чувството, че чувам нещо отвън.

ДРУГИЯТ

Трептят…

Звукът. Дупката се отваря – всички виждат обърнатото небе.
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НЯКОЙ КАРА КОЛЕЛО
Звукът прераства във валс. По стените се появява момче, което
кара колело назад, с главата надолу. Всички го следят.

МОМИЧЕТО Небето!
ДРУГИЯТ

Не мога да повярвам.

МЪЖЪТ

К’во е това? Кой е това?

МОМЧЕТО

Това съм аз. Вижте, това съм аз и карам колело по
небето. Сякаш летя. (Започва да танцува, опитва
се да хване момчето с колелото.)

МОМИЧЕТО Да, наистина си ти!
МОМЧЕТО

Като дете можех да карам по цял ден. Сякаш
летях. Това е спомен. Мой спомен. Бях го забравил. Откъде се появи? Като магия е. Пролет е.
Не съм се качвал с години на това колело. Ризата ми е чиста, леко влажна, бяла, взех я от простора. Усещам я как мирише на чисто, на мокро.
Кучето тръгва с мен, Хайде, Сали. Слушам валс.
Таам-тарара-там-таа-ртам-рарарараратааам.
Наближавам кафенето на площада. (Момчето с
главата надолу и Момчето започват да правят едновременно движения.) „Добър ден“ и си свалям
шапката. Всичко е като преди. Хващам здраво
кормилото и почвам да въртя педалите, минавам покрай гарата – звън-звън – със звънчето.
Влакът изсвирва и преминава, вдигат бариерата и преминавам през релсите, друса, започвам
да изкачвам баира. Още малко. Още малко до
върха. Още малко. Сали тича с мен. Небето и земята се сливат в една точка. Още малко и ще
я стигна. И ето, мога да хвана слънцето в ръка
само ако се протегна. Застанал съм на самия
връх на баира. Превърнал се е в глава на карфица. Толкова е малък. А сме се събрали аз и всички
дяволи. Краката ми едва-едва опират о земята,
а двете гуми висят от двете страни на върха.
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Като между два свята. Назад и напред. Назад и
напред. Затварям очите си: едно, две… спускам
се надолу, вдигам ръцете си от кормилото. Усещам как вятърът изпълва ризата ми, скоростта се увеличава, все повече и повече, още малко
и ще полeтя, отпускам главата си назад. Летя.
Не. Чакай. Това е друг спомен, недей. Отвори си
очите. Отвори си очите, глупако, хвани кормилото. (Отново се опитва да хване летящото Момче.)
Моля те, отвори си очите. Сега ще дойде, чуваш
ли ме, сега ще дойде. Само след миг. Отвори си
очите! Хвани кормилото. Спрете го! Спрете го!
Ето там, там е. Идва! Сали, спри го! Не те вижда,
не те чува. За бога, този път си отвори очите,
глупаво момче! Моля те, отвори ги! Опитвам
се да спра. Не мога. Не мога. Точно срещу мен е.

Изведнъж всичко изчезва. Момчето пада във водата.
ЖЕНАТА

Къде изчезна всичко?

ДРУГИЯТ

Вие видяхте ли го? Беше той. Абсолютно беше
той. Няма как да се появи просто така, сигурно
някой ги пуска отвън. Ей, момче, това истина
ли беше? Това твой истински спомен ли беше?
Някой те е снимал тогава и сега го пуска. Къде е
кибритът? Какво се случи после? Кола ли те блъсна? Умря ли? Или ти уби някого. Кажи ми какво се
случи, какво стана?

МОМИЧЕТО Махни се от него.
ДРУГИЯТ

Трябва да разбера какво става!

ЖЕНАТА

Хайде, момче, кажи какво се случи?

МОМЧЕТО

Не помня.

МЪЖЪТ

Колелото е тук.

МОМЧЕТО

Кое?

МЪЖЪТ

Колелото ти. (Влачи го към Момчето.)
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МОМЧЕТО

Как така е тук?

МЪЖЪТ

Не знам. Проблесна в мрака. Тук е.

МОМИЧЕТО Нямаше никакво колело.
ДРУГИЯТ

Неговото колело ли е? Виж дали има кръв по него…

МОМИЧЕТО Всичко тук е обърнато. Времето тече на обратно. Тогава защо споменът му не се появи от
края към началото?
МЪЖЪТ

Защото споменът не тече като времето, без
значение дали то е обърнато, или не е. Помним
го целия, протича целият. Или парченцето от
него, но винаги го виждаме като едно. Сякаш се
случва наведнъж. И началото, и средата, и краят.
Както когато си прочел нещо и си го запомнил.
Мислиш цялото изречение наведнъж, не както го
четеш – дума по дума.

ДРУГИЯТ

Защо тогава не видяхме целия му спомен?

МЪЖЪТ

Сигурно това е само парченце. Не помни другото.
Колелото.

МОМЧЕТО

Махни го, не искам да го виждам. Махни го, ти
казах.

МЪЖЪТ

Е, къде да го махна?!

ЖЕНАТА

Погледни го, можеш да си спомниш нещо.

МОМЧЕТО

Не искам. Махнете го оттук!

ДРУГИЯТ

Само ми кажи жив ли си, или си мъртъв, за бога!

МОМИЧЕТО Остави го!
ДРУГИЯТ

Само да каже жив ли е, или е мъртъв!

МОМИЧЕТО Остави го, ти казах!
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МОМЧЕТО

Не знам. Разбираш ли, не знам. Не помня. Нямам
представа! Господи!

ДРУГИЯТ

Стига с тоя твоя Бог. Как така не знаеш? Нямам
време да умирам.

МОМЧЕТО

Просто не знам. Сякаш има някакво значение.

ДРУГИЯТ

Има, и още как.

МОМЧЕТО

Нищо не помня. Виждах го целия, но после изчезна.
Споменът се преплете с друг и просто изчезна
така, както се появи.

ЖЕНАТА

Ако нещо се е случило с теб там, горе, случило
се е и с нас, ако не същото, то поне подобно. Ако
нещо ти се случи тук на теб, ще се случи и на нас.
Трябва да разберем какво е това място.

МОМЧЕТО

Когато той се появи, когато аз се появих, започнах да усещам всичко, което той усеща. Всичко
сякаш се случваше сега, в този момент, но аз бях
и на двете места. Не помня, сякаш някой е изтрил останалото, махнал го е. Само онзи звук.

МЪЖЪТ

Останала е една клечка. Трябва да измислим нещо.

МОМЧЕТО

Колелото.

МЪЖЪТ

Какво колелото?

МОМЧЕТО

Отпред има фарче. Провери дали работи.

МЪЖЪТ

(светва фарчето на колелото) И т’ва е нещо. (Пауза.) И аз имам странното чувство, че някой ни
наблюдава. (Взима нещо от водата.) Някой отвътре. Сигурно полудявам, но някой със сигурност ни
наблюдава.
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СТАЯТА
ЖЕНАТА

Някой помни ли какво е правил, преди да дойде
тук? Аз – не.

ДРУГИЯТ

И аз. Нищо.

МОМЧЕТО

Не може да не помниш, трябва все нещичко да си
правил.

МЪЖЪТ

А ти какво прави, преди да дойдеш тук? Къде си
била?

МОМИЧЕТО Аз ли? Не знам… къде да съм била… Не помня. Затворих си за мъничко очите, а после ги отворих
и вече бях тук.
ДРУГИЯТ

А договорът?

МОМИЧЕТО Какъв договор?
ДРУГИЯТ

Тоя, дето каза, че всички сме подписали.

МОМИЧЕТО Така съм казала? Не помня.
ДРУГИЯТ

Лъжеш.

МОМИЧЕТО Добре де, лъжа. Сънувах нещо. Някакъв човек.
Дори не съм докрай сигурна, че беше сън. Лицето
му не помня, не го видях. Беше с качулка, ръцете
му бяха ужасно бели. Мъртво бели. Изплаших се,
опитах се да извикам, да избягам, не успях. Той
дойде и ме попита нещо. Казах „Да“. И после извади онзи свитък. Пусна долния му край и той
започна да се развива, да се развива, с онзи звук
на нещо, което сякаш се върти. Не помня да е
спрял да се развива, не чух, че спря. Той ми обеща,
че всичко ще е друго. Разбирате ли – друго!
МЪЖЪТ

И аз го помня. Звука. Не беше като пумпал. А сякаш крясък. Не помня друго, никакъв човек, не е
било сън. Аз бях в бара сам и пиех. Т’ва добре го
помня, защото исках да говоря с някого. Винаги се
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получава по баровете. С непознат. Мълчи, гледа
те тъпо, кима и чака да му кажеш всичко, за да
почне той да ти говори. Не знам, не помня добре
дали говорех с някого тогава, или сам на себе си.
Не помня дали мислех, или говорех на глас. Появи
се онзи звук. Като мокър пръст по стъкло или
крясък. Обърнах се да видя откъде идва, видях
как някаква жена притичва, извърнах се обратно
към бара и имаше един… паяк.

МОМЧЕТО

Паяк?

МЪЖЪТ

Паяче.

МОМЧЕТО

В бара?

МЪЖЪТ

Да. Не, не в бара. Ето там, на колелото. (Става.)

Другият смазва паячето с пръст.

МЪЖЪТ

К’во направи?

ДРУГИЯТ

Убих го, какво? Знаете ли, че човек поглъща средно по десет паяка в живота си?

МЪЖЪТ

Ти луд ли си, бе?

ДРУГИЯТ

Не съм, прочетох го в една статия. Човек поглъща всякакви насекоми, докато спи.

МЪЖЪТ

Ще те убия. Просто ще те смажа.

ДРУГИЯТ

Какво толкова, един паяк!

МЪЖЪТ

Не е просто паяк. Копелдак нещастен, ще ти счупя красивото личице!

ДРУГИЯТ

Пусни ме, пусни ме, ти казвам!

МОМИЧЕТО Моля ви, престанете! Чувате ли!?
МОМЧЕТО

Стига! Стига! Не мога да го издърпам. Ще го убиеш, чуваш ли?
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МЪЖЪТ

Ще го убия! Както той го уби!

ДРУГИЯТ

Не мога да дишам, пусни ме! Заради един шибан
паяк!

Продължителен звук като крясък. Дупката над тях се отваря. Сякаш вътре завалява дъжд.
ЖЕНАТА

Ела тук. Пусни го.

МЪЖЪТ

Мамо?

ЖЕНАТА

Ела тук, миличък. Дай ръка.

МЪЖЪТ

Какво правиш тук? Как дойде?

ЖЕНАТА

Ела. Влез с мен.

МЪЖЪТ

Къде?

ЖЕНАТА

Не е страшно.

МЪЖЪТ

Солен е.

ЖЕНАТА

Не е просто дъжд.

МЪЖЪТ

Ти ли плачеш?

ЖЕНАТА

Плача.

МЪЖЪТ

За какво? За мен ли плачеш? Спри, недей, не плачи
повече. Ще си дойда. Ще се върна. (Мъжът събира
в шепа дъждовни капки.)

ЖЕНАТА

Не можеш да ги събереш, момчето ми. Ела да влезем в стаята. Подай ръката си.

МЪЖЪТ

Дъждът мирише на теб.

ЖЕНАТА

Ела по-близо до мен.

МЪЖЪТ

(доближава се до Жената, разглежда лицето є, много
нежно го изследва с ръцете си) Лицето ти, толкова
- 178 -

EXODUS: ОТВЪТРЕ НАВЪН

е нежно, меко. Мамо, извинявай, че не съм идвал
при теб от толкова години. Че не съм ти се обаждал. Винаги изниква нещо. Всеки ден си мисля да
ти звънна, да те чуя, да дойда да те видя. Лъжа
те. Никога нищо не е излизало. Не искам. Не мога,
а толкова много ми липсваш. Липсва ми как ухаеш. Времето го няма. По лицето ти, времето го
няма. Къде са всичките ти бръчки? И белегът.
Този до устните ти, няма го, бръчките като
лъчи на слънце до очите ти, няма ги и тях. Къде
са? Очите ти са сухи, а пък плачеш. Коя си ти?

ЖЕНАТА

Коя съм. Все повече забравяш.

МЪЖЪТ

Все повече? Ти как виждаш с тия очи?

ЖЕНАТА

Същият въпрос, откакто беше бебе. Както ти
виждаш със своите, но аз виждам теб, а ти мен.

МЪЖЪТ

Искам да ме прегърнеш. Прегърни ме, мамо.
Мамо, понякога много ме е страх, че ще забравя
и теб… Защо дойде? Кажи ми как дойде тук? Откъде дойде?

ЖЕНАТА

Ела в стаята! (Прошепва нещо в ухото му.)

МЪЖЪТ

Не, не искам да ходя там, не. Мамо, моля те, не
ме карай. Няма да отида.

Жената силно го дърпа за ръката.

ЖЕНАТА

Трябва.

МЪЖЪТ

Не, казах ти, няма!

ЖЕНАТА

Тръгвай!

МЪЖЪТ

Не, няма да вляза там. Не искам. Не мога. Пусни
ме.

ЖЕНАТА

Казах ти да влезеш. Не е страшно.
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МЪЖЪТ

Страшно е. Не искам. Пусни ме веднага. Ще те
бутна.

ЖЕНАТА

Влез в стаята. Броя до три. Едно. Две. Две и
половина…

МЪЖЪТ

НЯМА ДА ВЛЯЗА!

Бута Жената, тя пада във водата. Дъждът спира. Дупката се затваря. Сянка на паяк пролазва из цялото пространство.
Тишина.
ДРУГИЯТ

Това спомен ли е?

МЪЖЪТ

Спомен. Съжалявам, че… Не се бях сещал за това
с години.

МОМЧЕТО

Добре ли си?

ЖЕНАТА

Какво се е случило? За какво говорите?

МОМЧЕТО

Не помниш?

ЖЕНАТА

Не.

МЪЖЪТ

Появи се мой спомен.

МОМЧЕТО

Гласът ти се измени.

МЪЖЪТ

Ти ли беше? Лицето беше също като нейното.
Миришеше на нея. Не е била тя.

ДРУГИЯТ

Беше, но сякаш друга.

ЖЕНАТА

Била съм в твоя спомен? Тук вече е непоносимо.
Не мога повече, не издържам.

МЪЖЪТ

В онзи ден, когато… срам ме е, че трябваше да
видите това. Тя беше може би на тридесет години… Само миризмата є помня, когато ме прегърна и ми прошепна нещо в ухото. Не помня
к’во. Тогава в бара, сякаш и той беше там, сега
се сетих, онзи от съня ти. Не го видях, но помня
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усещането, че нещо трябва да направя. Тоя паяк.
И тогава беше там, напомня ми… не знам на какво. Всеки път, когато видя паяк, не го убивам.
Никога не ги убивам. Напомнят ми на някого. В
началото знаех на кого. Сега не знам.

МОМЧЕТО

Онзи звук. Аз също го чух. Звучи ми като този, когато дупката се появява. И онзи човек с мъртво
белите ръце. Беше много късно. Бях много уморен. Изплашен. Мярнах нещо. Нещо или някой
мина зад гърба ми, а когато се обърнах, видях
един клошар, ровеше в кофа за боклук. Мога да се
закълна, че секунда преди това там нямаше ни
кофа, ни човек, за бога! Дрехите му бяха сякаш
направени от брашнен чувал, не знам, на това ми
заприлича, бях страшно уморен. Улицата беше
глуха. Трябваше да го разкарам. А вместо това
бръкнах в джоба да извадя някакви дребни. Без
да ме погледне, той ми каза: „Цигара, ако имаш,
ще е по-добре!“. Подадох му кутията и реших да
пуша с него по една. А после каза нещо, но имаше
качулка и някак глъхнеше. Не чух добре, но помня,
че му казах: „Да, добре. Къде?“, и този звук сякаш
задаваше въпрос. (Щраква с пръсти.) И сетне всичко изведнъж притъмня, помислих, че преминава
самолет под уличните лампи. В ръката на човека
видях въженце, което отиваше нагоре към небето. Вдигнах глава, за да проследя въжето, но
главата ми ми натежа и страшно много ми се
прииска да затворя очи за малко, и докато ги затварях, го чух как пее.

ЖЕНАТА

Трябва нещо да направим.

МЪЖЪТ

Кой?

МОМЧЕТО

То. Кученцето му, ала сякаш беше в небето. И
пееше. Това ми каза. И името му каза… Не знам.
Опитах се да го погаля по корема.

МЪЖЪТ

Т’ва тук. Никой от нас не е имал право на избор.
Всички ще трябва да… (Изважда от джоба си кърпа.) Този тип, появил се е при всички.
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МОМИЧЕТО Каква е тая кърпичка?
МЪЖЪТ

Още не знам.

ЖЕНАТА

Имаме избор.

МЪЖЪТ

Я си дай ръката. За късмет. (Връзва кърпата на
ръката на Жената.)

ЖЕНАТА

За какво ми е това, когато всичко зависи от нас.
Имаме избор.

МЪЖЪТ

Говориш празни приказки. Т’ва е за късмет.

ЖЕНАТА

Защо? Има избор. За какво ми е късмет. Имаме
свободата да избираме дали да останем тук, или
да се махнем.

МОМИЧЕТО Наистина ли мислиш, че имаме свободата да
избираме?
ЖЕНАТА

Да.

МОМИЧЕТО Това не е свобода. Да избираш между две възможности, които са неясни – всякаква идея за свобода пропада. Не и в тази ситуация. Изборът не е
свобода.
ЖЕНАТА

А какво е?

МОМИЧЕТО Самозаблуда. Неизбежност. Принуда. Да избираш
между две неща: по-лесното,по-безболезненото,
по-малкото зло, по-удобното. Това е всичко друго, но не и свобода.
ЖЕНАТА

Нима не искаш да си тръгнеш оттук? Ти знаеш
нещо.

МОМИЧЕТО Нищичко не знам и искам да си тръгна оттук
не по-малко от теб, но има правила, трябва да
останем. Тръгването няма нищо общо с избора.
ЖЕНАТА

А с какво тогава?
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МОМИЧЕТО Със свободата.
ЖЕНАТА

Ти сигурно си пияна. Липсата на въздух ти е скапала мозъчето. Нали това е свободата – навън
оттука. Да си тръгнем. Трябва да се опитаме да
си пробием дупка. Или да се шмугнем през онази
там, когато се отвори. Трябва с нещо да я разширим, с шило или не, със спиците на колелото.
Какво ме гледате? Елате тук.

МОМИЧЕТО Има причина да сме тук. Онзи човек, звукът, затворените очи, всички тия спомени. Всичко е
свързано. Само ти не казваш нищо.
ЖЕНАТА

Твоят спомен също не се е появил. Неговият
също!

МОМИЧЕТО Кажи ни нещо!
ЖЕНАТА

Нищо няма за казване. Никаква причина да съм
тук. Там е проблемът. Няма нищо. Разбираш ли,
нищо.

МОМИЧЕТО Има, но тебе те е страх. Нещо криеш.
ЖЕНАТА

Крия? Аз? И какво по-точно крия? Кажи защо твоят спомен не се е появил? Неговият също? Да не
би да…

МОМИЧЕТО Какви ги дрънкаш? Всяко нещо се случва с причина. Така работи всичко. Явно още не е дошло
времето за нас. Всеки има своя собствен кръст
и точно той ни срещна. Съдбите ни са свързани.
ЖЕНАТА

Какъв е този твой кръст? Каква е тая твоя „съдба“, която те изпраща в нищото с група непознати? Какви са тия клишета? Тъпи книги ли четеш,
или тъпи филми гледаш? Свободата няма нищо
общо със съдбата. Още повече пък кръстът. Хайде, момчета, помогнете ми да пробия дупка.

МОМЧЕТО

Не.
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ЖЕНАТА

Как така „не“?

МОМЧЕТО

Ами, ако изпаднем в океан от лава и вода или пък
в космоса? В нищото? Не, благодаря.

ДРУГИЯТ

Много рано почваш да изперкваш. Почакай малко.

МЪЖЪТ

Небето навън е обърнато. Звездите може действително да са изпопадали, луната може да е паднала. Шестият печат да се е разчупил. Ти сама
каза, че се движим, ами ако е в някаква вода? Ако
всичко се е случило така, както той го каза, и
цялата земя е океан от лава и вода… Т’ва тук е
единственото сухо място на света, капсулата
на спасението, искаш да я унищожиш? Всички ще
умрем, ако вече не сме мъртви.

ЖЕНАТА

Тогава какво значение има?

МЪЖЪТ

Има. Има надежда. Винаги има надежда. Трябва да
го изтърпим. Да го преборим.

ЖЕНАТА

Ами нека го преборим! Да се борим за тая свобода!
(Жената забива спиците в стената. Звук като писък
прорязва пространството, то сякаш се измества.
Дупката се отваря.)

МОМИЧЕТО Боли го! Спри!
Затъмнение.

КРЪВ ВЪВ ВОДАТА
Дупката се отваря. Бавно започва да се появява музика. Лазейки
по земята, Жената търси нещо. Постепенно музиката се усилва,
а с нея и търсенето, което се превръща в танц.
ЖЕНАТА

Има кръв във водата! Има кръв във водата!
Убих ли го. Никога няма да се освободим.
Като агнета на заколение.
Какво правиш? Погледни ме в очите.
Нищо няма да е наред.
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Хората не са щастливи. Ако се вслушаш
внимателно.
Няманищонищонямарекатапресъхна.
Кога водата се напълни с кръв. Отровна
съм.

(Жената намира бяла риза във водата. Цялата в кръв, започва да
танцува с ризата, докато накрая не я облича.)
Някой чука на
вратата. Ако се вслушаш
внимателно. Никога няма да се осво-бо-дим.
Бо-лим.
Когато има кръв във водата. Помоли ме за
прошка. Какво ще направиш. Когато има
кръв във водата, аз съм
хората. Аз съм бурята. Аз съм бунтът. Аз
съм болестта. Аз съм бурята. Аз съм
болестта. Аз
съм хората. Когато последното дърво е
паднало. Животното няма къде да се
скрие.
Погледни ме в очите. Кажи ми, че нещо не е
наред. Има кръв във водата. Някой чука на
вратата. Никога. Никога няма да се
осво-бо-дим. Болим. Никога. Никога няма…
…ние никога не сме.

Затъмнение. Тишина.
МОМИЧЕТО Съблечи я. Хайде, ще ти помогна.
МЪЖЪТ

Тук започва да става все по-топло.

ДРУГИЯТ

Фарчето и то скоро ще сдаде багажа.

ЖЕНАТА

Аз също го видях.

МОМЧЕТО

Кого?

ЖЕНАТА

Мъртвешки белия. И при мен се появи. В огледалото. Измести моя образ. Помислих си, че полудявам. Бях пила преди това. Имаше страшно
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много документи, които трябваше да прочета.
Преглед-подпис-печат. Преглед-подпис-печат.
Зарязах всичко. Отидох да пия по едно. И нещо,
често ми се случва. Ядосах се. Сама на себе си. Не
трябваше да ходя в тоя бар, но отидох. Дявол да
ме вземе! Страшно много се ядосах. Отидох към
тоалетната. Минах покрай огледалото и го видях. Стоеше там вместо мен. Изстинах. Нещо.
Някой ме гледаше оттам. Не посмях да се обърна.
Обзе ме ужас. Казах си: пияна си, момиче, привижда ти се, счуват ти се някакви неща. И тогава
чух: като мокър пръст по стъкло, нали така го
каза, но отвътре. От огледалото. Сякаш пееше
на мен. Обърнах се и го видях. Вместо мен. Онзи
с брашнения чувал вместо дреха. Приведен леко.
Повика ме с пръст. И аз отидох. Долепих се до
огледалото. И той му дъхна. Замъгли го. И написа нещо. Някакъв въпрос. Кимнах. Подписах се с
устни. И после звукът. „Изчакай малко, не сега.
Сега не мога. Спи ми се.“ Клепачите ми натежаха,
сякаш се разплаках, затворих си очите само за
миг и видях как пред мен прелита нещо огромно.
Протегнах се да го докосна, помислих, че ръката
ми ще премине през огледалото. Само върховете
на пръстите ми се допряха. До нещо мокро, хлъзгаво. И се събудих тук. Някой има ли цигара?

МЪЖЪТ

Мокри са все още.

МОМЧЕТО

Можем да имаме сухи цигари. Просто трябва някой да си спомни.

МЪЖЪТ

Какво говориш?

МОМЧЕТО

Не си ли забелязал. При всеки спомен предметите
ни се явяват в пространството. Първо колелото, после паякът, кърпата и накрая кървавата
риза. Само трябва да е нещо силно, мощен спомен, сякаш е парче живот.

МЪЖЪТ

Едва ли някой има мощен спомен за кутия „Боро“.

Другият вади от джоба си кутия червено „Боро“.
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ДРУГИЯТ

Имаше едно момиче. Виках є Червеноти Боро.
Безобразно тъпо, знам. Имах чувството, че мога
да се задуша, докато тя пуши тия цигари, но, заклевам се, можех да умра, докато я гледам как ги
пуши. Не знам какво се случи с нея, къде отиде,
забравил съм. Но се сетих за това сега. Остави
ги на нощното ми шкафче. Стана ми някак мило.
Кибритчето в кого е?

МОМИЧЕТО В мен остана, но е твое.
ДРУГИЯТ

Мое?

МОМИЧЕТО Преджобих те, докато спеше.
ДРУГИЯТ

Мен си ме преджобила? А…

МОМИЧЕТО Часовник не е имало. И не само теб, всички ви
преджобих. Съжалявам. (Изведнъж пространството над тях започва да се изпълва със звезди.)
ЖЕНАТА

Не мога да повярвам.

МОМИЧЕТО От детската ми стая са. Там има синьо небе за
таван и хиляди звезди. Родителите ни ги налепиха. Светеха в синкавозелено. С брат ми ги гледахме всяка вечер и си измисляхме истории. И сега,
докато лежах тук и забелязах, че няма никакво
небе, се сетих, че не съм поглеждала нагоре към
звездите в детската си стая. Забравила съм, че са
там, и не знам дали все още светят. Подариха ми
небето и звездите, а аз забравих за това. Тъпо.
ДРУГИЯТ

Сякаш съм виждал такова небе някъде.

Пушат в тишина и гледат небето. Изведнъж започва да вали сняг.
МОМЧЕТО

Оп! Исках само да пробвам. Извинете! Спирам.

Тишина.
Затъмнение. Само Момичето остава осветено. Отгоре пада фотография. Мрак.
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II. НОЩ ВТОРА
ЧУЖДИ ПАРЧЕТА ЖИВОТ
Дупката се отваря. Сега виждаме цялата сцена. Много стари предмети, натрупани едни върху други, боклук – шишета, пликчета,
хартиени чашки, парчета пластмаса, четки за зъби. От време на
време прехвърчат подписи в небето. По меките стени има изписани имена. Мъжът стои в средата и държи парче хартия, от която
капе вода.

МЪЖЪТ

Поглеждам те и виждам, че там е
любовта, която спи,
докато моята ** нежно плаче.
Поглеждам…

ДРУГИЯТ

Моята жена!

МЪЖЪТ

Не.

МОМЧЕТО

Мечта? Кама?

ДРУГИЯТ

Поне кажи дали е нещо мръсно.

ЖЕНАТА

Душа.

МЪЖЪТ

Е, приказки сега. Не, не е душа.

МОМЧЕТО

Любов? Фортуна.

МЪЖЪТ

Хекуба – не. Вие сериозно ли? Така, стигнахме…
до: Поглеждам пода и виждам, че има нужда да се
помете.

ЖЕНАТА

Има, да. Това започва да дотяга.

МЪЖЪТ

Потърпи още малко. Идва най-хубавото:
Моята * продължава да плаче.
Не знам защо никой не ти
е казал как да разкриеш любовта си…
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ЖЕНАТА

Разкарай се.

МЪЖЪТ

Не знам как някой е властвал над теб.
Купили са те и са те продали.
Поглеждам света и забелязвам, че се върти,
докато * ми нежно плаче. Не знам как си
била забавлявана, била си заблудена, не знам
как си била преобърната, никой не ти е дал
знак.

ЖЕНАТА

Досаден си.

МЪЖЪТ

Поглеждам те и виждам, че там е
любовта, която спи,
докато моята * нежно плаче.
Поглеждам те и…

ЖЕНАТА

„Китарата ми нежно плаче.“ Доволен. Джордж
Харисън, 68-а, двойният албум на „Бийтълс“ –
The White Album. И какъв е тоя нечовешки превод?
Това е чернова? (Взима листа, зазвучава While My
Guitar Gently Weeps.) Не. Не си го и помисляй. Категорично не.

МЪЖЪТ

Хайде, де!

ЖЕНАТА

Ще те съдят за авторски права.

МЪЖЪТ

I look at you all, see the love there that’s sleeping.
While my guitar gently weeps.
I don’t know why nobody told you
how to unfold your love.

ЖЕНАТА

Знаеш ли, че Клептън е свирел втора китара,
когато са правели записа на песента. А после се
е влюбил невъзможно в жената на Джордж и е написал Layla за нея.

МЪЖЪТ

Влюбил се е невъзможно в нея? Невъзможно е да
се влюбиш „невъзможно“. А още по-невъзможно
е Клептън да е бил втора китара.
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ЖЕНАТА

Възможно е. Влюбил се е невъзможно. Имал я е,
но след години. Обичал я твърде много, преди
да бъде негова. Понякога обаче просто не ти е
писано.

МЪЖЪТ

Няма такова нещо.

ДРУГИЯТ

Хей, Ромео, предай нататък.

МЪЖЪТ

Череп.

МОМЧЕТО

Не е просто череп. Виж. Погледни добре в тези
дупки, в които са били очите му. Не прилича ли на
някого? На мен ми прилича на едно момиче, което
познавам. Малко си е чукнала главата. Какво се
прави, когато хванеш череп в ръка?

МОМИЧЕТО Не се ебаваш с него.
МОМЧЕТО

Върви в манастир!

ЖЕНАТА

О, не! Само не и това.

МОМЧЕТО

Не, ама да. Това място е пълно с отломки от спомени. И той е бил тук. По всичко си личи. Това
му е била мастилницата. Мастилницата на Уилям Шекспир, ето откъде му е дошла идеята!
Хитрецът му с хитрец. „Ооо, бедни ми Йорик! Аз
го познавах, Хорацио. Колко пъти ме е носил на гърба
си! А сега какво отвращение извиква в мен! Чак ми
се повдига! Тука са били устните, които съм целувал
хиляди пъти… (Понечва да целуне черепа.)

ЖЕНАТА

Предпочитам новия превод. И каква е тая мания с Хамлет. Череп като видиш – Хамлет. Театър – Хамлет. Манастир – Хамлет. Замирише
ти на нещо гнило – Хамлет. Не дай боже нещо
да се усъмниш, да се почудиш – Хамлет. Човек не
може чичо си да види, без да има едно наум от тоя
Хамлет. Дрешки. Чашки. Химикалки. Хамлет.
Хамлет. Хамлет. И тоя гестус.
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МОМЧЕТО

Йорк, извинявай, тази леличка е полудяла.
Недей да вярваш в думите на еретика.
(Много артистично.)
Защото е Велика пиеса, многоуважаема госпожо,
ако смея тъй да кажа, пиесата на пиесите е тя. А
Хамлет е любим герой не на неколцина. Цел на всеки
режисьор и мечтана роля за всеки сладкодумец,
дръзнал от шут да се превърне в принц датчански.

ЖЕНАТА

Кажи ми, шуте, този тъй омаен стих сам ли си го
съчини, или ползва помощта на онзи китарист?

МОМЧЕТО

Думи. Думи. Думи. За тая простотия, дето каза,
бих ти надянал противогаза и бих те накарал да
се въртиш, ей тука, в кръг, повтаряйки: „Хамлет
е велика пиеса, сър“, глупава жено!

ЖЕНАТА

Глупак ли ме наричаш, шуте?!

МОМЧЕТО

Другите си титли ти раздаде, а тази ти е вродена.
Хайде да те видим ти какво намери тук. Това
шишенце май е на Салиери. Тези партитури тука
също – изглеждат скучни. А това тефтерче с борчове на кого е според теб?

ДРУГИЯТ

На Достоевски. Сигурно точно тук е написал
„Записки от подземието“. Отчуждението от
конвенционалния човек. Дай да видя.

МОМЧЕТО

Тук започва все повече да ми харесва. Та, така да
кажа, в кого ще се превърнеш ти?

ЖЕНАТА

В никого. Не искам да участвам в тая простотия.
Не е редно да се ровим в чужди спомени и мисли,
като не владеем своите собствени.

МОМЧЕТО

Госпожата се разсърди. Някой друг?

МОМИЧЕТО Аз открих писма. „До П. Я.“ Ясно е, нали?
ЖЕНАТА

Не мисля, че трябва да ги четеш.
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Докато изговаря монолога си, Момичето постепенно влиза в образа
на автора на писмото.
МОМИЧЕТО Защо пък не. Те техните писма ги има в книги.
А това е черновата. Има задраскани неща. Тук е
пълно с история. Това е парче живот. Никога не
съм получавала писмо. Или пък писала. Не знам
къде трябва да лепна марката. Въобще не знам
как се прави, но мисля, че в акта на написването
има нещо мистериозно, нещо тайнствено и дори
не мога да го назова какво е. Представяте ли си:
няма нищо, нито телефони, нито интернет,
само лист хартия и писалка. Ти и Той. На двата
края на света. А между вас отломки мълчание.
И как се казва – „Водите тайна любовна кореспонденция“. Любите се с писма. Не с емотикони
или гифчета. Не така набързо. Между другото.
А бавно, дълго, от писмо до писмо. Опитвам се
да си представя как чакам да пристигне неговото. Ден. След ден. След ден. Чакам. Чакам. Чакам.
Уморявам се от чакане и ревност. Той мисли за
нея. За онази малката. За Македония. И само това
ми е в главата. Писмото, та писмото. Ревността. Вълнението и притеснението. Да не видят
писмата от него. Трескава съм. Озъртам се. Ослушвам се. И ето, някой чука на стъклото – гълъб. Или това е прекалено романтично, добре,
махаме гълъба, да кажем, пощальонът идва или
аз отивам в пощата – не знам. И ето, вече го
държа в ръцете си. Усещам меката хартия, сякаш
малко влажна, хладна, леко тежко е това писмо,
писал ми е много. Крия си го в пазвата, тичам в
стаята. Отивам до писалището, грабвам малко
ножче – и този звук – хръц-хръц-хръц. Писмото
се разтваря, усещам как сърцето е натежало. Ще
се пръсне. Ето го и него, чета го и сякаш той стои
пред мен – чирпански циганин. Сядам и му връщам
отговор:
Ако аз бих искала да съм при тебе, то е защото ми
трябваш и ми стигаш. Ако съм готова да се откажа
от целия свят, от всички погледи, то е само защото
не ми трябват, не ме интересуват. Моят интерес и
моите радости са в тебе. – И после: – Ето, защо, ако
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ти ме обичаш повече, аз бих била много щастлива. А
да взема изгледа на жертва – това съвсем не би ми
приличало – и ти сам не би ме харесал. Единствената
жертва би била тази да дойда при тебе сега – знаейки
колко малко място всъщност заемам в интересите
ти. Защото, съгласи се, мой милий, нищо по-отегчително от човек, когото бихме искали да обичаме, а
все пак не можем. –Така, така-така-така-така. – А!
Важно е само едно – ще ме обичаш ли някога повече,
защото аз никога не ще се приспособя към твоята
полу-любов и догде ти ме обичаш тъй малко… Вместо „разочарована жена“, аз ще бъда „очарователна
приятелка“. Защото аз те обичам повече, отколкото
ни трябва и на мене, и на тебе.
Л.K.
„Защото аз те обичам повече, отколкото ни
трябва и на мене, и на тебе.“ Това някой сега може
ли да го каже? Да го помисли, че да го напише? А
някой въобще може ли да го почувства? Нашето
поколение е тотално преебано. Счупени сме отвсякъде. Никаква магия, никаква класа, никакъв
стил. Никаква мистерия и никакво търпение.
Тотална содомия, никаква романтика, никакви
писма, никой не ти свири десет дена под прозореца и не го цели с камъчета. ASL PLS. Eй т’ва
сме ние. Кофти кавър, китайска реплика. Какво
е това петно?

ДРУГИЯТ

Какво петно?

МОМИЧЕТО Ето тук. Имаш и на лицето.
ДРУГИЯТ

Не, не, къде е? Къде е това петно? Как да видя?

МОМИЧЕТО Ето тук.
ДРУГИЯТ

Не, не, само не и по лицето. (Кляка, опитва се да се
огледа във водата.)

МЪЖЪТ

Полека, да не се удавиш.

Другият става и грубо хваща Момичето за лицето.
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ДРУГИЯТ

Отвори го!

МОМИЧЕТО Плюеш ме!
ДРУГИЯТ

Отвори, де! (Грубо я избутва.)

МЪЖЪТ

К’во видя в окото є, та я бутна така? Не я ли чу
какво прочете преди малко? Момчето също има.
Вижте колко бял е станал. И не знаем откога. Не
сме забелязали. Ето това сме. Нищо не виждаме,
а когато видим, си затваряме очите. К’во видя в
окото є? К’во нещо е човекът…

ДРУГИЯТ

Копеле. Млъкни.

МЪЖЪТ

Да, копелета сме. Ние. Всички ние тука сме копелетата на демокрацията. Тя ни направи такива. Разглези ни, за да не я занимаваме със себе си.
Марш в ъгъла! Имаш свободата да избираш между
всичко. И в миг ние имаме всичко в ръцете си и
нищо ето тука. Пълна порнография. Нищо чудно,
че сме в тая дупка. Само че хората преди нас са
били други. Осмисляли са си живота. Той е умрял
за Македония. Тя е умряла за него. А ние? Ровим
се в спомените им, обличаме им дрехите, четем
им писмата, книгите и си подхвърляме черепите
им, мислейки си, че можем да бъдем като тях.
Заблуждавайки се, че в животите ни има някакъв смисъл. (Изплезва се.) Направо да заплачеш.
Това тука е най-интересното нещо, което ми
се е случвало, след като за първи път бях с жена.
Представяте ли си. За първи път след толкова
време се чувствам развълнуван и изплашен едновременно. И искам да знам, да разбера докъде
ще стигнем, какво още ще открием. Скучно ми
е. Скучно живея. Нямам идеи. Нямам амбиции. Не
искам да се събуждам сутрин.

ЖЕНАТА

Сутрин лежа в леглото си и си мисля как искам да
умра. И просто всичко да се свърши. Да ме няма.
После ме обхваща страх. Камбана без език бие в
мен и само аз мога да я чуя. А не искам, не мога да
съм само аз. Така ми се говори.
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МЪЖЪТ

Ние, родените през 90-те, сме копелетата на
демокрацията. Отгледани от деца на комунисти или на тоталните опозиционери. Тотално
сбъркани. Израснали във време, в което всичко
се случва бързо – наготово. Никво усилие. Щрак
– информация. Щрак – храна. Щрак – секс, наркотици, алкохол, лъжливи приятелчета, псевдолюбови. Щрак. Щрак. Щрак. Щрак. Щрак. Нямаме
отношение. Нямаме уважение. Еби му майката,
с майка си дори не говоря. Ей това тука имам от
баща си само. Нищо не ни е тайно. Интимно. Не
се събираме по мазета, не си разменяме тайно
книги, касети – касетки, ’се тая к’ва е думата.
Не знам. Никога не съм знаел.

ЖЕНАТА

Защо изпитвам носталгия по нещо, което не
помня. Не познавам. Какъв е тоя сантимент…
Не говоря за времето. Майната му на времето,
щом то не е наше. Друго ме мъчи. Не мога да го
споделя. Kрещи ми се.

МОМИЧЕТО Всичкото го знаем, нали, по дяволите, от нищо
не се изненадваме. Не се учудваме. Винаги сме
мнителни. Винаги добре информирани. Никога
глупави. Все с едно наум гледаме да не ни такова
нещо някой. А ония, простичките неща… не ги
разбираме.
МОМЧЕТО

Нищичко не правим като хората. Нито мислим
като хората. Нито си говорим като хората.
Нито се обичаме, както се обичат хората. Нито
даже мразим като хората. Не живеем като хората. Едно правителство не можем да свалим.
Защо никой не ни е научил? Питам!? Защо никой
не ни е научил? Откъде се предполага, че трябва
да ги знам аз тия неща? Защо не ми се получава.
Има ли туториъл, или пък някаква книжка да си
купя от AliExpress. Искам да се махна.

МОМИЧЕТО Щрак – една снимка и спомен. А тука? Празно.
Нищо не запомня.
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МЪЖЪТ

Нещо в мен се движи, усещам в себе си една огромна камбана, която няма език. От какво ще
бъдем спасени? От кого ще бъдем спасени, когато
бием тревога с неми камбани. Кой ще ги чуе?

ЖЕНАТА

Понякога му говоря като на човек. Обещавам му,
че повече няма да правя така. Ще се грижа за него.
Ще го пазя. Представям си как се е свило ей тука.
И аз съм виновна. Милвам го, тананикам му песен, за да спре да тежи толкова много. Взимам
го в шепа, за да го целуна, и гледам: дупки. В мене
има едно сърце, което започва да избелява.

ДРУГИЯТ

Както говорите бе, хора, това не е най-страшното. Не е най-страшното.

МЪЖЪТ

А кое е най-страшното?

ДРУГИЯТ

Ние не принадлежим на нито едно от тия времена, за които говорим. Не принадлежим на никое
време. Ние сме ничиите копелета. Носим белезите на едното и си мислим, че живеем в другото, а
само го обитаваме. Това тука. Не тиктака. Няма
време вътре в нас. Илюзия е времето, започва да
угасва в телата, в душата, в ума. Няма ли време. Няма и спомен. Няма ли спомен – няма човек.
Свободен. Бахти майтапът!

МОМЧЕТО

В небето прехвърчат подписи с дълги опашки.
Като комети. Отминали животи, оставят диря.
А ние? Какво ще оставим?

ЖЕНАТА

Къде сме израснали, като за нас не е останало
време? В какво живеем, като това не е място.
Какво да постигнем? Всички тия книги, които четем, всички тия филми, които гледаме. За какво
ги четем, за какво ги гледаме – да живеем чужди
животи или да научим от тях? Не можем в себе
си да родим човека. Без любов. Без време. Без спомен. Без свобода. За това ли сме тука пуснати.
Изпуснати. Изтървали са ни. Не съм го мислила,
не знаех, че времето тука не е никакво време.
Не-време. Не-любов. Не-революция. Не-свобода.
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Не-спомен. Цяло едно поколение, което крещи:
„Аз съм боклукът. Аз съм отровата“.

МОМЧЕТО

Не-любов към себе си и към другия? Никъде не съм
стигнал. В мене има няма камбана, гладно псе ми
вие в гърдите и нямам с какво да го храня. Арогантни, цинични, надменни – какво прикриваме?
Обичаме ли някого, някой обича ли ни? Вярваме ли
в другия, в себе си, в Бог, в нещо? Боже, аз ли убих,
или мен ме убиха? Кой ни изпусна в това време?
Тук е добре в безвреме.

МОМИЧЕТО Загубили сме се още преди да се родим. Запълваме
някакви липси. Притъпяваме болки. От какво се
страхуваме. Срамуваме? От кого се срамуваме,
ако никой не ни обича? От какво се страхуваме,
щом никого не помним и никой нас не ни помни.
Който няма памет, не е какво? Когото не го помнят. Не е какво?
По средата на монолога на Другият дупката се отваря. Постепенно всичко наоколо изчезва, остава само красивото лице на Другият, осветявано от светлината, идваща от дупката. В някакъв
момент се появява лицето на Момичето.
ДРУГИЯТ

Тук е пълно с парчета от други животи. Хиляди
истории, които не са мои. Към какво ни водят?
Какво се опитват да ни кажат? Аз искам да знам
кой ги пуска и защо моят все още не е дошъл?
Защо не е пуснат? Къде са ми спомените на мене,
питам! Къде са? Всеки по нещо видя, моят спомен
къде е? Нищо не съм преживял? Нищо не ми се е
случило? На никого аз не съм се случил? Ей! Тука ще
си остана! И един ден няма да се позная. Сам ще се
забравя. Някой ще ме изтрие. Няма ли спомен –
няма човек. Няма човек – няма проблем. (Смее се.)
Защо са толкова важни тия неща. С-ПО-МЕН…
С- ПОМЕН… ПО-МЕН. Мен са ме хвърлили.
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ГОВОРЕЩИ ГЛАВИ
ДРУГИЯТ/
МОМИЧЕТО …тука. Аз не съм никъде. Никой не съм. Нямам спо-мен-и. Какво съм аз? Кой съм аз? Къде съм? Къде
сте? Къде отидохте всички? Какво се случва?
Къде са ми ръцете? Няма ги. Краката ми? Какво,
за бога, е това? Какво се случва? Аз сънувам. Това
е сън. Не мога да избягам, като нямам крака, дори
не мога да си измия очите. Не мога да се… Носът
ме сърби. Косата ми ме гъделичка. Не мога да я
отметна. Какво да правя? Има ли някого? Къде
отидохте всички, по дяволите, не си усещам краката, ръцете, тялото ми го няма. Нали мозъкът
има спомен за ампутирания крайник? Изпраща
сигнали. Не ги чуват. Аз съм едно реещо се лице. В
нищото. Не искам да имам лице, което дори сам
не мога да докосна. Не е вярно. Аз не мисля така,
не го чувствам така. Не съм само лице. Не е само
това, за бога. Имам и друго, мога да бъда луна
и да светя за някого. (Някой преминава зад него.)
Кой е там? (Някой преминава покрай него.) Кой е?
(Чува се гласът на Момичето.) Аз. Кой? Аз? Откъде
говориш? От хранилището. Хвани ме за ръката. Аз
нямам ръце. Затвори си очите. Затвори ли ги? Да!
Лъжеш ме, дай да видя, не си. Затворих ги. Концентрирай се, за да направим връзката. Готов ли си? Да.
Не. Какво трябва да видим. Не знам, каквото ни се
яви. Не надничай. Не надничам. Надничаш. Просто
ще видим дали го виждаме заедно. Със затворени
очи? Нали ще се видим там. Къде? Ето тука. Ти ли
ме перна? Ти ли беше. Ти го помисли. Аз ли? Затвори си очите. Какво виждам. Виждаш черно. Дай пак.
Виждаш бреза. Точно така. Виждаш бреза. И ти.
Не е само една. Да. Гора е. Гора от брези. И аз ли ги
виждам? Да. Черно-бели. Виждаш ги черно-бели.
Защото вали сняг. Вали сняг.(Едновременно.) Катеричка. Ти коя си? Не ме помниш. Съжалявам. Нищо.
Дойде с мен, а после си тръгна от мен. Сърдита съм
ти. Не мога да играя вече на играта. Това спомен ли
е? От части. Забравил си ме, но и аз съм забравила
теб. Затвори си очите. Стисни силно ръката ми. Не
мога. Ако не я стиснеш, си отивам. Нямам ръка. Как
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да те стисна. Отивам си. Не. Недей, не си отивай.
Моля те, недей! Ехо? Ей! Няма те. Кой си ти? Какво искаш от живота?

Затъмнение.

ЗАПИСКИ ОТ ПОДЗЕМИЕТО
Сцената се осветява бавно. Дълга пауза, докато не видим всички.
Другият има нещо в ръката.
ДРУГИЯТ

Видяхте ли?

МЪЖЪТ

Видяхме.

ДРУГИЯТ

Чухте ли…

МЪЖЪТ

Чухме.

ДРУГИЯТ

Аз не съм…

ЖЕНАТА

Знаем.

ДРУГИЯТ

Не е само това. Видяхте ли коя е?

МОМЧЕТО

Не.

ДРУГИЯТ

Не помня коя е. Но гласът є ми е толкова познат.
Не беше страшно, когато тя се появи. Сякаш
беше част от мен. Познавам я, цял живот съм я
познавал, но не знам коя е, забравил съм. Трябва
да се сетя. В какво са ни хванали? В какво са ни
впримчили?

МОМИЧЕТО Сами сме си дошли тука.
ДРУГИЯТ

Тук има нещо. (Вади от водата нещо като свитък, на
който не може да му се изтегли краят.) Документи.

МОМИЧЕТО Какви документи?
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ДРУГИЯТ

(чете) С настоящия договор между, от една страна,
Тайна Изпълнителна Вселенска агенция за реминисценция и опазване на спомени и свободи със седалище
Ниневия и представител – не се чете, – наричана
за кратко ТИВАРОСС, и точки.точки.точки,
представляван от самия себе си, наричан за кратко
ПО-ГЪЛ-НА-ТИ-ЯТ, двете страни се споразумяват
ПО-ГЪЛ-НА-ТИ-ЯТ да премине в срок от ТРИ ДЕНА И
ТРИ НОЩИ, (словом) 3 дена и 3 нощи (цифром), през
поредица от
(да се попълни от представител на агенцията)
…………………………………………………………….., .
Посредством изпълнителното лице ТИВАРОСС, за
да получи онова, за което е дошъл и му принадлежи
по право.
При неспазване на срокове, нарушение на правилника
и прочее провинения, нарушаващи целостта на отдаденото пространство, деяния, заплашващи живота
на една, двете или повече страни, ПОГЪЛНАТИЯТ ще
претърпи съответните санкции, предвидени в Наказателния кодекс от Устава на Агенцията, накратко
ТИВАРОСС.
Подпис и печат
ДАТА: някога

Като комети без опашки прелитат подписите на петимата.
МЪЖЪТ

Т’ва са нашите договори.

ЖЕНАТА

Всеки подпис досега беше на мъртвец.

МЪЖЪТ

Не може да сме сигурни.

МОМИЧЕТО Не, не, няма как. Не можем да сме мъртви. Ето,
в договора няма смърт. Аз не съм получила своя
спомен. В договора нищо такова не пише. Там
ясно е посочено, че всеки, който е подписал, трябва да получи онова, което по право му принадлежи.
Момичето е прекъснато от пронизващ звук. Дупката се отваря.
Нощното небе – обърнато. Звездите изпопадат от него. Чува се
звукът. От дъното на сцената изплува неясен силует.
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III. НОЩ ВТОРА. ДЕН ТРЕТИ.
ТИВАРОСС
МЪЖЪТ

Какво е това? Чий спомен?

ЖЕНАТА

Не е мой.

ДРУГИЯТ

И мой не е.

МОМИЧЕТО Кой си ти?
АЛБИНОСЪТ DEUS EX MACHINA.
ЖЕНАТА

Бог от машина.

АЛБИНОСЪТ Като в древногръцка пиеса. Да. Дойдох да сложа
край на безизходната ситуация, в която сте, защото явно съм ви надценил.
МОМЧЕТО

Ти тук ли беше през цялото време?

АЛБИНОСЪТ Аз съм „цялото време“, момче. Аз съм онзи
от съня, от бара, клошарят, онзи в огледалото. Онзи мъдър старец с мъртвешко
белите ръце, глупакът с брашнения чувал за дреха – като във всяка древна пиеса идвам, за да
кажа кой какво да прави, защото май е прекалено мъчно да се сетите сами. Защо се трепах да
ви ровя в главичките, да търся болки, спомени?
Позволих ви да се ровите и в чужди спомени и
болки. И нищо. Защо измъчвахте и него толкова
време да ви носи насам-натам. Той да не е муле?
Сурогатна майка? Знаете ли колко трудно се
опазват такива като него. Особено когато е последният. Измряха, казват. Убиха ги. Японците
ги изядоха. Норвежците ги продадоха на парче.
Още от XVII век ги избиват, ползват мазнината
им за какво ли не – осветление, смазка, лечение на
кожа, сапун, дори и маргарин, месото им е вкусно,
от костите им правят торове, амбър ползват
за парфюми, спермата им пък в козметиката. А
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едни направиха околосветско пътешествие с…
как го бяха кръстили – Голиат, който накрая се
пръсна на хиляди парчета. Като плондер. Никой
не схваща колко са важни. Цялото объркване дойде от онзи Херман Мелвил, който го описваше в
книгата си като „морското страшилище, всяващо страх и ужас у моряците от целия свят“,
само че хората просто не схванаха романа, не го
дочетоха – 700 страници, кой да ги чете.

МОМЧЕТО

Това е кит. Моби Дик?

АЛБИНОСЪТ Не е Моби Дик. Този е друг. Последният.
МКК въведе световен мораториум върху търговията с тях още през 86-а. Точно година, след
като започна да се ражда най-обърканото поколение, от което сте част и вие. Милениалите.
Тъжните, неразбрани млади хора, които не са в
нито едно от времената, самотниците сред милиардите себеподобни. И прочее. Не са виновни
времената. Не е виновна демокрацията. Всички
знаеха, че предстои нещо ужасно. Ако питате
други, МКК трябваше да забрани не износа на
месо, а ражданията от 86-а до 95-а включително, но не и аз. Аз съм, как го казвате, „ваш човек“.
Избиха всички като него. Точно затова скрих Тиваросс в една река, само че му отесня. Някой има
ли цигари?
МЪЖЪТ

К’во е това МКК? (Дава му цигара.)

АЛБИНОСЪТ Това вече няма значение. Дето пита преди време,
кой ги е изпушил всичките тия цигари. Аз съм.
Аз съм ги изпушил. Само фасове ще плюе. Добре
дошли в утробата на кита ТИВАРОСС и май е
време да си ходите.
МОМЧЕТО

Тиваросс. Така се казваше кучето ти.

АЛБИНОСЪТ Точно. И да, гледам си го, както човекът си гледа
кучето. Но той е малко по-голям от куче. Нали,
Тиваросс? (Тиваросс запява.)
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МЪЖЪТ

Той пее.

АЛБИНОСЪТ Като пее – плача. В него е надничал Бог. И сега
наднича.
ЖЕНАТА

Откъде?

АЛБИНОСЪТ Ами от дупката. Всички много се вторачвате в
това „обърнато небе“ и не виждате очевидните неща. Това е Camera obscūra. Или ноздрите на
кита.
ДРУГИЯТ

А ти си Йона?

АЛБИНОСЪТ А, не. Не съм, но от него наследих това пале.
ЖЕНАТА

Пале? Та това е кит и ни е погълнал. Как така тогава в утробата на кита? Не сме ли в стомаха?

АЛБИНОСЪТ Утроба. Стомах. Технически сте в нещо като
джоб. Въздушна камера – най-точно.
МЪЖЪТ

Видял си се с всеки един от нас. В една и съща нощ
и си дал да ни погълне.

АЛБИНОСЪТ Не съм дошъл самичък. Всеки ме повика. И не съм
ви дал да ви погълне. Тука става само с подпис.
Със съгласие. (Вади свитък.)
МЪЖЪТ

Съгласили сме се да ни глътне китът?

АЛБИНОСЪТ Ами може и така да кажем.
МЪЖЪТ

Ще ни пуснеш ли някога?

АЛБИНОСЪТ „Някога“. Ето я най-красивата дума. „Някога“
означава минало – смътен спомен. „Някога“ означава бъдеще – смътна мечта. А тук „някога“
може да означава и настояще…
ЖЕНАТА

Тука е имало и други. Всичките са мъртви.

МОМИЧЕТО Ние мъртви ли сме?
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АЛБИНОСЪТ По-лошо. Тъпи сте. Нищо не разбрахте. От Някога я върша тая работа и вие сте най-загубената група. Даже някога едно дървено човече стана
истинско момче. Тук е идвал кой ли не.
МЪЖЪТ

„Бийтълс“.

АЛБИНОСЪТ На Пол му писна суетата. Скри се тука. Пък онея
идваха за песни, музика. Трябваше да му намерят
двойник и измислиха оная конспирация, която ги
направи още по-известни. И те нищо не разбраха.
Ако бяха проявили малко мисъл, Ленън щеше да е
още жив. А после се…
МОМИЧЕТО А Лора?
АЛБИНОСЪТ Лора също беше тук. Всеки идва нещо да узнае. Тя
разбра, каквото трябва… и си тръгна.
МОМИЧЕТО Жива?
АЛБИНОСЪТ Жива, да.
ЖЕНАТА

Какво разбра?

АЛБИНОСЪТ Че не е Македония и не е бряг. Лора говори красиво
и обича красиво, вас това ви смути. А човек може
да понесе толкова любов, колкото си мисли, че
заслужава. Всеки сам избира.
МЪЖЪТ

Шекспир? Открихме мастилницата му.

АЛБИНОСЪТ И Шекспир, и самият принц Хамлет. Откъде си
мислиш, че е взел историята драскачът? Сам си
я е съчинил, прочел? Засякоха се тука. Клетото
момче и тук загуби време. Закъсня. Искаше да се
измъкне, ала късно, не успя и за беда, се срещна с
онзи сладкодумец, майчиното си мляко му разказа. Сега „Да бъдеш или не…“ седи в устата на всеки глупак, прочел историята на принца. А този
въпрос не бива да се цапа. От друг ред е. Друга
природа.
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ЖЕНАТА

От какво да се измъкне?

АЛБИНОСЪТ От туй, което мъчи. От съмнението. Това е, което
спъва свободата и я дави като бясно куче.
ЖЕНАТА

И нашата свобода я дави бясно куче.

АЛБИНОСЪТ Вие не сте свободни, да – Защото сте затворени
тук – Не. Защото не знаете кои сте? – Не, знаете. Защото си задавате въпроси, които ви тревожат? – Отново не. Това е белег, че сте живи. У
вас, казвате, имало аларма – сами я заглушавате.
У вас имало и няма камбана. Няма, защото езиците ги изядохте вие. Стоите, оплаквате се, че не
живеете животите си, както трябва, че не сте
били като другите. Защо? Защо ви е да бъдете
като другите, когато вие сте вие, и то сега. Това
сега няма да е вечно. Човекът може да е всичко
друго, не и вечност. Какво се случва с вас? Защо
се стреснахте така от своите спомени? Защо
ги спряхте? Хем не помниш, хем не искаш да си
спомниш. Сами се дърпате надолу. (Взима от дрехата си паяче и го подава на Мъжът.)
МЪЖЪТ

Здравей, мъниче, ти си жив. Имам чувството, че
мога да го погледна във всичките му очи едновременно. Веднъж го направих. Клекнал бях над гроба
на баща си, а той пресен, от мократа пръст лъха
на студ и изведнъж видях как пръстта, точно
пред очите ми, започва да се рони, бавно и оттам
се появи едно паяче. Знаех, че е той. Баща ми. Вече
не мога да си спомня гласа му. Опитвам се да се
сетя, да го чуя в себе си и не мога. Не мога да си
припомня и усещането да ме хване за ръката.
Каква е била тая ръка, колко топла е била, колко
тежка, колко силна. Драскала ли му е брадата. Как
е миришел. Това страшно ми тежи. Побърква ме.
Понякога ми е толкова невъзможно да се сетя
за най-простото нещо, свързано с него, че чак се
чудя бил ли е изобщо, или аз съм си го измислил и
съм играл някаква глупава игра, а после съм забравил как се играе и се ужасявам, изпитвам вина
към него, че съм го забравил, че съм го изтрил от
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себе си. Собствения си баща не помня. Баща си
свързвам само с паяците и с името му. Събуждам
се сутрин и си казвам имената, казвам, че съм
син на баща си, както и неговите имена, и денят
започва. Страх ме е. Откакто съм тука, нито
веднъж не съм го направил. Забравил съм. Тука
всички по нещо забравят, аз само името му помня, а забравих да го казвам. Имам паяк за баща.
Сега разбираш ли защо те ударих. Помислих си,
че си го убил, че си убил мъртвия ми баща, и поисках да те убия. Щях да те убия, ако не се беше
появила майка ми с тая кърпа. Аз нямам памет.
Нямам. Нищо нямам. Нямам име.
Нямам род. Никой не ми е баща на мене. На никого не съм син. Аз просто не съм. Мене ме няма.
Никога не ме е имало, а съм тук. Продължавам
да съм тук! Защо, по дяволите, съм тук, когато
мене всъщност ме няма?
Искам да се махна от т’ва шибано място. Къде е
изходът, къде е устата на тоя кит? Натам? Или
натам? Или може би най-добре ще е да изляза през
гъза му, а? Китовете имат ли гъзове изобщо, или
всичко излиза през някаква гигантска клоака? Или
не. Това женски кит ли е? Да взема да се самородя? И сам да си стана и баща, и майка, та да не
забравя никога кой съм? Кажи ми к’во да направя?
Кажи ми, де? Ей с тая кърпа му вързах мандибулата, когато лежеше в оная стая. Мъртъв. Затова
не исках да вляза там. Това ли е вината ми? Аз
затова ли съм тука? Защото забравих баща си?
Защото не помня? Затова ли не съм свободен?

АЛБИНОСЪТ Ще се родиш отново, да. След трите дена и трите нощи. Така се случи с всички, достигнали до
своята истина и следователно…
ЖЕНАТА

Срамувам се, страхувам се, завиждам, пия. Държа
се, сякаш ме е хванал бяс. А аз не съм такава. Не
мога, не мога повече. Не мога да повярвам, че не
мога да кажа на никого нищо, нито думичка. А
толкова много ми се иска да говоря, някой да ме
чуе. Толкова ли е страшно? Боли ме, искам да говоря, но не мога. Как може да се говори за това. Аз не
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съм добре, мене вече ме няма, няма ме отвътре.
Вечер се събуждам в ужас, че ще умра, просто ще
умра и край. А понякога наистина го искам. Няма
да ме има, а всичко тук ще продължава да си се
случва така, както винаги си е било: някой ще се
ражда, някой ще убие, някой ще обича, ще има своята история, ще го има, ще умре. А аз? Аз съм се
родила и умряла. И нищо по средата. Изживях живота си в страх и ужас, че не мога нищо, че нещо
в мене не достига, живея в невъзможност просто
да повярвам. Все това съмнение. Аз ли съм, или
не съм. Та аз никого не съм обичала, никога не съм
обичала и никой мен не ме е. Как е възможно това?
Кое човешко същество може да живее в такава
самота? Без любов. Без смисъл. Няма спомен. Себеобезсмислям се. Понякога си мисля, че съм само
аз. Опитвам се да се науча, че така ще бъде. Че
просто не ми е било писано, но не мога, не мога да
приема това. Все още има надежда. Да се надяваш,
е най-коварната човешка способност. Защо ни е
дадена? За какво? Започвам да усещам как у мен
се ражда омраза, завист към приятелите ми, че
има с кого да споделят дъха си, кой да пази съня
им. Страшно ми е. Страшно много ме е страх и
тоя страх с годините става все по-голям, дори
не мога да си представя как някой би могъл да ме
докосне, да се влюби в мен, да ме обича. Мразя се.
Мразя това лице. Държа се грубо с хората, надменно. А аз съм тая, дето танцува с риза, напоена
с кръв, видях едно момче да я заравя, беше голо,
исках да усетя как мирише, не знаех, че е цялата
в кръв. И най-страшното е, че тоя спомен беше
мисъл преди това. Аз нищо не потърсих. За нищо
хубаво не се сетих. Не помня. Не помня нищо хубаво. Искам да се освободя от всичко това, искам
да се махна оттук и да ми стане леко. Да ме огрее
тая дупка и да полетя през нея. Защо? Това ли е,
което спъва моята свобода? Че съм родена в невремето на не-любов?

АЛБИНОСЪТ Защото ти сама си се забравила. Затова така живееш, затова си тук. Свободата идва с обичта.
Свободният човек обича. Себе си. Такъв, какъвто
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е, по дяволите! За да може да обикне друг и друг
да го обикне. Толкова е просто. И толкоз пъти
се е казало в книги, филми. В Библията го пише:
„Обичай ближния си като себе си“. И няма нищо
сложно в това. Защо не свикнете всички с тая
мисъл, защо не може да я разберете. Та ти танцува с него тук. В утробата на кит. Не казвам
нищо, но… в утробата на кит, „Бийтълс“. Твоята песен.

ДРУГИЯТ

Пълни глупости. Всичко тук е пълна глупост. В
утробата на кита? За секунда само се хванах.
Помислих си. Подведох се, когато моят спомен
се появи. Аз не съм това лице, което виждате. Аз
не съм само това. Напротив. Това съм. Това е, с
което разполагам. И нищо друго няма в мен. Не
вярвам нито в човека, нито в Бога, а щом не вярвам в Бога, не вярвам и в Дявола, още по-малко пък
вярвам в тоя кит. Какви са тия думи и клишета?
Аз, красивият, чета по нещичко от време на време, знам неща, но само за да бъда сигурен, че съм
нещо повече, самозаблуждавам се. Всичко е лъжа.
Какъв е тоя кит… Метафора, че сме затворници
в самите себе си? Алегория за възкресение? Разбрах. Човекът е свободен, когато помни и не го
е страх от себе си. Това ли е? Щом не помня – не
съм свободен. Мен ме няма.

АЛБИНОСЪТ Не си.
ДРУГИЯТ

Не сме свободни. Нито тука, нито там, където оставихме животите си. Свободата е абстракция. Илюзия. Съществува само в мисълта,
защото няма думичка за нея, все нещо трябва
да я поясни. Какво я правим – практикувам свобода. Живея в свобода. Употребявам, прилагам,
полагам се в нея? Какво я правим? Как въобще е
възможна?

АЛБИНОСЪТ Възможна е само ако носиш в себе си способността за съгрешение. Тя е симетрична и тича след
глагола „съм“. Какво си ти? Защо не вярваш в
Бога, в човека?
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ДРУГИЯТ

Никога не съм ги виждал.

АЛБИНОСЪТ Глупости. Видя и се изплаши. Кажи какво видя в
окото є. Кажи, защото, ако премълчиш, тя ще
трябва да остане тук.
ДРУГИЯТ

Какво общо има тя с това?

АЛБИНОСЪТ Кажи какво видя.
ДРУГИЯТ

Себе си видях. Заедно с нея. Лежахме на едно легло
и гледахме тавана. Беше някаква игра. Измисляхме си някакви сюжети. Всякакви неща. И тя ми
каза.

МОМИЧЕТО/
ДРУГИЯТ
Ще ти покажа една тайна. Затвори си очите. Стисни
ми ръката… Кажи ми какво виждам. Виждаш розово небе. И слънцето залязва. Друго. Лъч. По-добре се
вгледай. Прилича ми на мълния. Вгледай се добре, ти
казах. Кажи, каквото виждам. Бог. По-скоро неговия пръст. Успях даже да го снимам. Над църквата.
Че къде да е. Прилича на мълния. Не е. Това е пръст.
И тая мълния. Пръст. Започна да се доближава до
върха на кръста, отгоре на купола. Прилича ми на
„Сътворението“ или на оня филм с извънземното. И
сякаш всички хора сме тоя кръст. Мисля, че никой
друг не го видя. Разбрах. Какво разбра. Коя си ти.
Коя съм. Ние с теб дойдохме тук заедно. Не ни е
за първи път. Да идваме тук? Да идваме отнякъде
заедно. Ти си Бог. Не съм. А тогава кой е? Сякаш
сме в утроба. В утроба сме. И ти си с мен. С кого
да съм. С мен ли си гледала звезди в стаята? С теб.
На снимката е пълно с хора. И всичките са в гръб.
Така стоиш и ти с гръб към всички, с гръб към мен.
Кажи ми какво виждам. Себе си. Как се гледам. И
как набихме онзи с ролерите, защото ми посегна.
И крадяхме колата на мама и татко. На кого? На
мама и татко. Ти защо си тръгна и ме остави сама
да гледам тавана? Леглото ми окъся. А на мен не,
така ли? Ти ли ме доведе тук. Нищичко не съм подписвал. Аз се подписах вместо теб. Не беше трудно.
За да се срещнем… го направих. Ти си ме забравил. И
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през цялото време си знаела. Знаех. Трябваше да ни
завърна. Да те обърна. Ако теб те няма, мен също ме
няма. Ако си далеч и умреш, без да знам, че си умрял,
вестта ще дойде твърде късно и се опасявам, че няма
да умра. Всички ще умрем. А ние два пъти, както се
родихме.

Другият є връща фотографията.
МОМЧЕТО

Какво говорят всички? Какво говорите бе, хора?
Какви са тия дребни „изстъпления“. Аз извърших
престъпление. Убих човек. В онзи ден, когато карах колелото, я бутнах и убих. Едно момиче. Познавам я. Премазах я. Преместих я от пътя, а тя
беше все още жива. Държах ръката є и се опитвах
да я успокоя, казах є, че няма страшно, че не съм
успял да видя кой я блъсна, гледах я в очите. Някой
да е виждал как умира човек? Първо през очите.
Сякаш нещо в тях започва да се отдалечава от
човека. Бавно. Тихо. С ужас. За вас може и да има
свобода извън утробата на тоя кит, но аз убих
човек, опитах се да скрия всичко – колелото, ризата и себе си. Всичко. Да се престоря, че нищо от
това не се е случило. И тук забравих, поне за малко
аз забравих. Когато той се появи, точно бях скрил
колелото и кървавата риза, а после те се озоваха
тук. Ти ми каза: „Ела с мен и бъди свободен!“.

АЛБИНОСЪТ И не те излъгах. Все някой трябва да остане. Аз
съм вече много уморен, идват други, а си вече
толкова бял. От сока е. Тук за теб ще бъде по-добре. Ти призна, покая се, а покаянието е трепет
на душата в преддверието на Рая. Грехът ти ще
върви след теб и ще ти бъде сянка. Ще живееш
много, много дълго. Това не ти е достатъчно голямо наказание?
МОМЧЕТО

Да остана.

АЛБИНОСЪТ Тук наднича Бог. Все ще има време да си
поговорите.
МОМЧЕТО

Имам ли право на избор…
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АЛБИНОСЪТ Имаш. Трябва само да избереш своя.
Отвън се случват ужасяващи неща, за които човекът не е готов. Може би наистина се е разчупил
шестият печат, Адът и Раят са се сблъскали, не
знам. Но с класическия човек, такъв, какъвто го
познавате, е приключено.
Вие се спасихте от това. Може би сте последните класически човеци. А човек може да бъде
човек само в условието на своята човечност,
свободата е възможна само когато се познае
истината. Идеята, че там отвън ви се предлага нова свобода, която обещава, че можеш
да бъдеш обезболен, утешен, прегърнат и обичан през светещо прозорче, е илюзия. Хубаво
го каза: „Каква е думата за нещо, което вече го
няма“. (Повдига рамене.) Просто свикваш или не.
Е, изборът е ваш.

IV. EXODUS: НОЩ ТРЕТА
Светлина нахлува бавно зад гърба на Албиносът. Всички я гледат.
Никой не тръгва.
МОМИЧЕТО Да вървим.
Пауза.
Един по един тръгват, преминават през светлината и изчезват.
Остават Момичето и Момчето.
МОМЧЕТО

Върви.

МОМИЧЕТО Не знам как винаги се озовава в мен. (Подхвърля
му кибритчето.) Без сантименталности.
Тя преминава от другата страна и изчезва заедно със светлината.
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V. ЦЯЛОТО ВРЕМЕ
Момчето остава само. Светлината от дупката в липсващото
небе затрептява.
МОМЧЕТО

А! И тримата сме вече тук.

Китът запява.
Затъмнение.

КРАЙ
2021 г.
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ЧИТАТЕЛЯ:
„УРОК ПО САМОТА“
Когато купува билета си, Зрителят разбира, че преживяването
ще бъде с продължителност приблизително два часа и че той ще
бъде главният герой.
Представлението ще се проведе посредством три аудио файла,
по един на действие, които ще бъдат изпратени на Зрителя по
онлайн приложение.
По време на второ и трето действие екипът на представлението ще се увери, че всички желани действия се случват в определените моменти (придвижвания, обмен на предмети и др.).
Първо действие започва сутринта, в дома на Зрителя. За предпочитане е да бъде сам.
Второ и трето действие се развиват в същия ден, следобед, и
между тях няма пауза.
Второ действие започва от „Oрлов мост“.
Там Зрителят получава: mp3 плейър, слушалки и пощенски плик.
Преживяването е за един човек, затова и ще има по един билет
на всеки 30 минути от 15.30 до 20.00 часа. Само 10 зрители на ден
ще могат да бъдат част от представлението.
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ПЪРВО ДЕЙСТВИЕ
ТЯ

Добре дошъл.

Остават 2 минути до началото на „Урок по самота“.
Но преди това:
1. Постави телефона си в самолетен режим.

2. Увери се, че имаш достъп до огледало. За предпочитане – до огледалото в банята.
3. Ще чуеш вътрешен глас, който описва мислите
ти. Ти си главният герой в това представление. За
да бъде преживяването възможно най-пълноценно,
трябва да изпълняваш това, което гласът казва,
че прави.
Готов ли си?
Текстът в скоби и курсив обозначава звукови ремарки. [Ето така.]
Kогато човекът натисне “Play”, зазвучава…
[Сигнал. Звуци от вътрешността на къща. Гласът също звучи, сякаш идва от вътрешността на къща. Постоянно тиктакане на
часовник на заден фон.]
ТЯ

Казаха ми да натисна “Play”.
И го направих.
Секундите от аудиото текат.
Мисля за думата “Play”.
Play.
“Play” е английската дума за „театрално представление“.
Също така е и английската дума за „играя“.
Знам, че е клиширано, но много ми харесва.
Питам се това театрално представление ли е?
Това, че съм натиснала “Play”, означава ли, че играя
в него?
Означава ли, че играя, че съм някой друг?
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Дали всеки път, когато натисна “Play” и аудиото
зазвучи в главата ми,
по някакъв начин ставам друга, защото чувам този
глас в главата си?
Сега в аудиото говори един човек.
Този човек сякаш играе за мен.
Или може би аз играя за него.
Докато аудиото звучи.
Докато слушам, винаги ще бъда част от света на
представлението.
Ще играя.
“Play“.
Слушам.
Играя.
Вкъщи съм.
Нещо ще се случи.
Представлението ще започне.
Или може би вече е започнало?
Натиснах “Play”.
Подчиних се.
Това е първо действие.
Мисля, че пиесата има три действия.
Три части.
Пиесите почти винаги имат три части, три действия от XVIII век насам.
Преди XVIII век пиесите обикновено имали пет
действия, но след това започнали да имат три.
Не знам откъде съм научила този факт.
Трябва да се приготвя. Тази среща може да се окаже
най-важната в живота ми.
Това е решаваща среща. Драматична.
В представлението се разказва за една среща.
Пауза.
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Всичко започва тук, в къщата ми, в главата ми.
Историята представлява един триъгълник, като
бутона “Play”.
Три части.
Tри пространства:
Пространството, в което се намирам.
Мястото, към което съм се запътила.
И пространството между тези две пространства.
В историятa присъстват трима главни герои:
Човекът, с когото ще се срещна.
Човекът, който играе.
И човекът, който говори.
Няма време за губене.
Трябва да се приготвя.
Пауза.
Заставам пред огледалото.
Гледам се.
Гледам човека в огледалото.
„Значи, това съм аз“, мисля си.
Пауза.
[Звук от тръби. Тихо покапване, което замества часовника. Банята е като пещера, сякаш човекът се намира вътре в себе си.]
Мисля си за изречение, което да кажа на човека в
огледалото.
Изречението е:
„Днес е важен ден“.
Гледам събеседника си в очите.
И му казвам изречението на глас.
[Пауза, за да каже изречението на глас.]
Мисля за друго изречение и го казвам на глас:
„Днес може да се окаже най-важният ден в този
месец,
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[Пауза, за да го каже на глас.]
в тази година,
[Пауза, за да го каже на глас.]
в този живот“.
[Пауза, за да го каже на глас.]
Ето ме тук, сама.
Готова.
Оправям си косата.
Пауза.
Вдишвам дълбоко.
[Чува се дълбокото вдишване.]
Вглеждам се в очите си.
Очите ми отвръщат на погледа тъжни.
Аз съм човек.
Жена на 27 години.
Казвам се Мартина.
Това име не ми говори много, като всяко друго име е.
Можех да се казвам по какъвто и да е друг начин.
Можех да нямам име.
Щях ли да съм аз, ако не носех това име?
Повтарям името си на глас.
[Пауза, за да каже името на глас.]
Вглеждам се в себе си.
Вглеждам се в тази жена, която е сама.
И си мисля за времето, когато не беше сама, само
допреди година.
Само допреди година Той беше до мен.
В главата ми зазвучава романтична песен. Нашата
песен.
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[Зазвучава “Alma, corazón y vida” във версията на Франки Рейес.
Сантиментална музика, която се чува по далечен и изкуствен начин. В зависимост от развитието на спомена той се разпада, отдалечава се, разтяга се, губи се във вътрешността на пещерата.
Накрая остават само няколко откъслечни ноти.]
Устоявам на погледа си, докато музиката звучи в
глава ми.
Ясно е, че не съм го преодоляла.
Всеки път, когато се погледна в огледалото, виждам
отсъствие.
Неговото отсъствие.
Знам, че се обичахме, когато се разделихме преди
година.
Спомням си сбогуването, беше точно тук.
Тогава това беше нашата къща.
Сега е моята къща.
Гледахме се в очите от същото разстояние.
И двамата плачехме.
[Тих звук от вода, която се стича по тръбите на банята.]
Замери ме с едно: „Може би някой ден отново ще се
срещнем“, което прелетя от единия край на банята
до другия и се превърна в сълзлива носна кърпичка,
която бавно падна на плочките.
Повтарям думите му на глас.
„Може би някой ден отново ще се срещнем.“
[Пауза, за да каже изречението на глас.]
После си тръгна.
После – една година мълчание.
Докато вчера, напълно неочаквано, получих
съобщение:
[Музиката спира рязко. Звуковият фон отново зазвучава, този
път като записано на улицата гласово съобщение.]
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ТОЙ

Здравей. Как си? Знам, че е странно, че ти изпращам
това съобщение след толкова много време. Но трябва да ти кажа нещо.

[Музиката продължава от момента, в който е спряла.]
ТЯ

„Трябва да ти кажа нещо.“
Какво ли иска да ми каже?
Усещам, че нещо важно е напът да се случи.
Усещам, че животът ми може да приключи днес. Или
да започне oтново.
Какво говориш, Мартина?
Прекалено голяма романтичка си.
Такава ли съм?
Внимателно разглеждам образа си в огледалото.
Така ли изглежда една романтичка?
Този глас от това тяло ли е?
Тази структура така ли звучи?
Каква е структурата ми?
Приличам ли на къщата си?
На какъв вид сграда приличам?
На небостъргач? На къща в гората? На апартамент
на приземен етаж в гето?
На иглу?
Или може би вече съм сграда?
Каква връзка имам със себе си?
Казвам си на глас: „Обичам те“.

[Пауза, за да го повтори.]
Очевидно не е същото.
Тази музика, която се върти в главата ми.
Какво иска от мен?
Каква е структурата є?
Какво иска да направи с погледа ми?
Наплисквам си лицето с вода.
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[Музиката изчезва, докато човекът мие лицето си. Още няколко
секунди.]
Поглеждам часа.
Все още има време.
Прекалено съм нервна.
Прекалено е рано.
Обикалям из къщи.
Стаите не са усетили разликата.
На къщата є е все едно дали е нашата или моята
къща.
Или пък не?
Липсва ли є на къщата да бъде нашата къща?
Той липсва ли є?
Каква е структурата на къщата ми?
Какво иска от мен?
Ако се казваше по друг начин, щеше ли да бъде различно място?
Винаги минавам по едни и същи пътища.
Винаги правя едни и същи неща.
Животът ми в тази къща е като предвидима пиеса.
Какво мога да направя, за да променя това?
Обикалям къщата и си представям как мога да променя напълно връзката си с нея.
Какви действия мога да извърша, за да променя връзката ни?
Поглеждам местата, на които биха могли да се случат тези неща, и си ги представям.
Представям си ги, докато музиката отново зазвучава в главата ми.
[По време на следващата обиколка звучи песента от огледалото,
могат да се чуват и фонове от други пространства като джунгла,
пристанище, фабрика и т.н. Когато музиката свърши, отново се
появяват часовникът и къщата.]
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ТЯ

Поглеждам часа.
Все още има време.
Търся място за сядане, сядам.
Затварям очи и се опитвам да се успокоя.
Чувам собственото си дишане.

[Чува се дишането є, което се успокоява и се синхронизира с това
на човека.]
Докосвам собственото си тяло.
Коленете.
Корема.
Гърлото.
Осъзнавам че съм тук. В този момент.
„Тялото ми е устойчиво, солидно“, мисля си.
Проследявам формата на лицето си.
Челото.
Миглите.
Носа.
Устата.
Това е формата на тялото ми.
Откакто Той си отиде, усещам че някаква важна
част от мен липсва.
Понякога си представям, че съм него.
Не съм споделяла това с никого досега и никога няма
да го споделя.
Понякога, преди направя нещо, си мисля какво би направил Той.
Как би го направил?
Представям си, че съм него. И го правя като него.
Понякога, когато някой разказва история, се сещам
за нещо и точно в момента, преди да го кажа, си
спомням, че това нещо всъщност не се е случило на
мен, а на него.
Толкова истории, които съм чувала толкова пъти…
Със затворени очи си спомням онази за първата му
любов.
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[Звуков фон на музей. Тя разказва историята, все едно е Той. Имитира гласа му, интонацията.]
С родителите ми бяхме в един музей.
Бях на четири-пет.
Сградата беше голяма и красива, с високи тавани.
Загубих се.
Нашите се изплашили и тръгнали да ме търсят
навсякъде.
Когато вече не знаели къде да ме търсят, отишли
на входа на сградата.
На входа на сградата имало статуя на гола жена.
Легнала гола жена.
Намерили ме легнал върху нея и обгръщайки врата
є, съм я целувал.
Споменът ми не е много ясен, но са ми го разказвали
неведнъж. И всеки път си мисля, че единственото
обяснение за действията ми е, че съм вярвал, че жената е истинска и всъщност е очаквала целувките
ми.
И неизменното:
Тогава не съм мислел, както мисля сега, че тази жена
наистина е истинска, една истинска статуя, създадена по всяка вероятност от мъже, за да бъде изложена в общественото пространство като обект
на желание.
Край.
Един ден потърсихме в „Гугъл“ тази жена, неговата
първа любов, и се оказа, че наистина е била дело на
скулптор – Мойсес де Уерта, от 1910 г. И че се е казвала, че се казва, „Скокът от Лефкада“.
Отивам за чаша вода.
[Звукът от музея спира. Зазвучава спокойно морско течение, докато Зрителят си сипва вода. Гласът и Зрителят отпиват.]
Остров Лефкада е известен със своите скалисти
брегове.
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Митът разказва, че Венера била влюбена в Адонис,
който умрял.
Венера не можела да преодолее смъртта му. Затова
поискала съвет от Аполон.
Той я посъветвал да направи Скока от Лефкада.
Тоест да се хвърли от една от скалите на острова.
Скокът бил от много високо. Но ако си богиня, сигурно няма риск да умреш.
Венера го послушала и когато излязла от водите, с
изненада установила, че е намерила утеха и душевен
мир.
Според мита хората започнали да идват от далечни
места, за да се хвърлят от скалите и да забравят
любовните си терзания.
Толкова много хора загубили живота си, че се наложило да сложат мрежа под скалата, за да ги спрат.
[Морето става по-бурно. Гласът се задавя с водата.]
И въпреки че познавахме историята, решихме да
отидем на Лефкада.
Никога не трябваше да ходим на Лефкада.
Не обичам да си спомням за нея.
Прогонвам я от мислите си.
[Звукът спира.]
През почти целия си живот съм била във връзка
или с хора, с които рано или късно сме се събирали.
Цял живот обвързана с тези истории.
Безумните, романтични, трагични истории.
Романите, в които персонажите могат да приключат с живота си с любовно писмо.
Или с куршум.
Но никоя история не е по-важна от последната.
Продължавам да стоя със затворени очи.
Докосвам едната си ръка с другата.
Представям си, че е неговата.
После си представям, че ръката, която ме докосва,
е неговата.
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Връзката с него беше много важна за мен, защото и
двамата построихме монументална кула от очаквания за това какво ще направим и накрая всичко се
срути из основи.
Все още не мога да забравя тази връзка и живея заключена в спомена, като Венера.
С единствената разлика, че любимият ми не е
мъртъв.
Имам нужда да променя живота си.
Уморих се да плача.
Искам да скоча от Лефкада.
Днес ще скоча от Лефкада.
Имам само две опции:
Да изляза спокойна и утешена. Да започна да живея
отново…
…или да загубя живота си.
Ако бях друг човек, щях ли да мога да обичам така?
С любов, която не мога да забравя, дори и да знам, че
не може да се върне?
Отдадена на кауза, която не мога да спечеля, но въпреки това не бих могла да оставя зад себе си?
Отварям очи.
Поглеждам колко е часът. Ще се видим следобед.
Спомням си инструкциите, които Той ми даде в
съобщението:
ТОЙ

[Отново същият звуков фон от съобщението.]
Ще те помоля да донесеш един предмет.
Малък предмет, който да е важен за нас двамата.
Да принадлежи на историята ни.
Предмет, който олицетворява теб или някого, когото много си обичала.
Или пък кауза, с която си била обвързана.
Но, и това е най-важното, трябва да е нещо, с което
да можеш да се разделиш, ако се наложи.

ТЯ

Няма какво толкова да му мисля.
Ще избера предмета сега. В следващите две минути.
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За какво чак такава потайност?
Не разбирам защо просто не ми каже за кой предмет
говори?
Премислям инструкциите:
Малък предмет. Който да се събира в дланта.
Който да бъде символ на отдаденост.
На човек или кауза.
Да мога да се разделя с него, ако се налага.
Добре, Марти.
Имаш две минути. Потърси предмета. Хайде!
Едно…
Две…
Три!
[Зазвучава “Alma, corazón y vida” в друга версия.]
Предметът вече е в ръцете ми.
Оглеждам го добре.
Каква структура е?
Каква връзка имам с него?
Какво иска от мен?
Този предмет е магически.
Този предмет е единствен на света.
Този предмет ще е амулетът ми по време на
пътуването.
Ще го държа в ръка през цялото време.
Или ще го нося в джоба си и от време на време ще го
взимам, за да си напомням, че е с мен.
Готова съм.
Краят на съобщението е особено мистериозен.
ТОЙ

[Звук от съобщение.]
Ще се видим при статуята на Александър Пушкин
в X часа.

[Изчислява се според часа, в който започва втората част на представлението, като се оставя време, в което човекът да стигне до
началната точка на второ действие.]
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Обещавам, че няма да ти рецитирам Пушкин, знам,
че не обичаш да го правя.
Ще те чакам там.
Ще скочиш от Лефкада…
както в онази история, когато бях малък. Не знам
дали си я спомняш.
Приготвил съм нещо за теб.
Но още не мога да ти кажа какво е.
ТЯ

Винаги е толкова театрален.

ТОЙ

Ще се срещнем отново.
Ти.
Аз.
И Александър Пушкин.

[Сигнал за край на аудиото.]
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ВТОРО ДЕЙСТВИЕ

[Сигнал. Звуков фон на улица. Звуковият фон, който бележи влизането в историята.]

Този сигнал бележи влизането ми в историята,
предполагам.
Аудиото звучи, играе.
Сега вече съм персонаж. Оглеждам се наоколо през
очите на персонажа си.
Намирам се на „Орлов мост“.
Пътуването започва.
Имам среща.
Ще скоча от Лефкада.
Очаква ме среща или дуел.
Целувка или куршум.
Крайната ми цел е паметникът на Александър
Пушкин.
Трябва да съм там след час.
Добре че реших да изляза по-рано.
Ще имам време да помисля.
Единственото, което ме успокоява, е да ходя.
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Проблемът е, че в този град няма маршрут, по който да не сме минавали заедно…
Може би точно това трябва да направя.
Да се разходя по най-болезнените места,
за да мога най-накрая да ги излекувам от спомените.
Да направя нашата разходка.
Нашата романтична разходка.
Отварям плика.
[В плика Зрителят намира карта с маршрута, който трябва да
следва във второ действие. На някои от спирките пише „втора
целувка“; „трета годишнина“, „пейката, на която четохме Пушкин“ и др.]
Пресичам „Цар Освободител“ и продължавам от
страната на Софийския университет.
Чувствам се така, сякаш съм главната героиня в някоя голяма история.
Въпреки че съм сама, не съм самотна.
Всички главни герои от важни истории са с мен.
Събирам цялата смелост, на която съм способна.
Оглеждам се.
Хората, които виждам, са персонажи в историята
ми.
Градът е сцената, на която започва промяната.
Промяна, след която няма връщане назад.
Второ действие.
Поемам дълбоко въздух.
Започвам да вървя на три.
Едно,
две,
три!
[Звучи Жорж Бизе, „Арлезианка“, сюита № 2, IV „Фарандола“. Понякога може да се чува дишането є. Когато пиесата свърши, звукът на града отново започва.]
Градът е опасна зона.
Внимателно следя откъде минавам.
Приятелят и неприятелят могат да са на всяка
крачка.
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Любовта и смъртта могат да са на всяка крачка.
Каква e структурата на града?
Или по-скоро – каква съвкупност от структури е?
По какво прилича градът на дома ми, на лицето ми?
Градът е съвкупност от сгради, които са съставени
от чужди домове.
Домове като моя.
В домовете има чужди тела.
Тела като моето.
Какво мислят хората в къщите? Какво казват?
[Гласовете сякаш долитат от сградите, покрай които минава Зрителят.]
МЪЖ 1

Яворе, хайде, че почват новините.

МЪЖ 2

Днес става година, откакто си тръгна. Всеки път,
когато се погледна в огледалото, виждам отсъствието є.

ЖЕНА 1 Умирам за сън. Писна ми по цяла нощ да чакам да ми
пише.
МЪЖ 3

Трябва да купя мандарини.

ДЕТЕ 1

Да си на седем, е отчайващо. Искам да съм на двайсет
и седем и да взимам решения.
Структурите се повтарят с известни вариации.
Представям си, че тялото ми е пълно със стаи.
С малки стаички, в които живеят безброй човечета.
От тази последна мисъл всичко ме засърбява.
Улиците ме карат да вървя по точно определен
начин.
Заглеждам се в начина, по който вървят хората, с
които се разминавам.
Да напредваш, по някакъв начин, към някое място, е
да си част от някаква история.
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От собствената си история. Но и от историята
на някой друг.
Сега съм вътре в историята.
Ако се спра и се загледам в нещо, няма да пристигна
навреме.
Да се заглеждаш, не е да напредваш.
Да се заглеждаш, е да описваш.
Да напредваш, е да разказваш.
Каквото и да става, важното е да напредвам в
историята.
Ако по някое време почувствам, че оставам без сили,
ще си спомня за амулета.
Изваждам го от джоба си и вече не се чувствам сама.
Той е солиден.
Малък твърд елемент, стиснат от мен,
солидно същество,
което напредва през солидните улици на София.
За миг си представям, че аз самата съм предмет.
Градът също – особено сложен предмет, изпълнен
с гънки.
Може би София сега също се намира в ръцете на
гигант.
Харесва ли ми София?
Каква е нейната структура?
Каква връзка имам с нея?
Какви истории ме кара да разказвам?
Какво иска градът от мен?
Мисля за това какви действия изисква градът от
мен.
Мисля за действия, които мога да извърша, за да му
се противопоставя.
Неща, които градът да не очаква от мен.
И докато мисля, в главата ми зазвучава музика.
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[Зазвучава „Свободен, но сам“ от Роберт Шуман. Накрая се чува
ясен глас, идващ от изолирано място. Глас на Радиоводещ.]
РАДИОВОДЕЩ
Току-що чухме сонатата „Свободен, но
сам“ от Роберт Шуман, Алберт Дитрих и Йоханес
Брамс, посветена на техния общ приятел Йозеф
Йоахим, чийто личен девиз бил “Frei aber einsam”,
който дава име на произведението. То има три
действия, базирани на нотите F-A-E (фа, ла, ми),
които също така са абревиатура на девиза.
Някой посвещавал ли ти е соната?
Или може би поема?
Пиеса?
Moже би някой я е написал, за да те преживее.
Без да ти каже.
ТЯ

От собствен опит знам как една пиеса може да промени живота ти.

РАДИОВОДЕЩ
Любовни писма, безброй любовни писма, които някой ти е написал и никога не ти е
изпратил.
А ти някога посвещавал ли си нещо на някого?
На някой човек?
ТЯ

Или може би на някоя статуя?

РАДИОВОДЕЩ
ТЯ

Смяташ ли се за романтичен човек?

Днес ще се срещна с Александър Пушкин, най-изтъкнатия представител на Руския романтизъм.

РАДИОВОДЕЩ
Романтизмът е европейско културно движение, възникнало като реакция срещу Просвещението и неокласицизма.
Някои от характеристиките на Романтизма са:
осъзнаването на Аза като отделна единица със специфични характеристики, като чувствителност и
фантазия в опозиция на рационалността на XVIII век.
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Застъпването за индивидуалността, личността и
различното.
Либерализъм срещу деспотизъм.
Издигне на почит на оригиналността.
Носталгия по изгубен рай.
Всички музикални произведения, които слушаме в
рамките на днешната програма, принадлежат към
романтичното течение.
ТЯ

Вие кой сте?

РАДИОВОДЕЩ
ФМ“.
ТЯ

Радиоводещ. Радиоводещият на „Класик

Моля, излезте от глава ми.

РАДИОВОДЕЩ
С удоволствие. В интерес на истината,
не е особено приятно място.
[Чува се преместване на стол. Звук от микрофон. Отдалечаващи
се стъпки. Отваряне на врата.]
РАДИОВОДЕЩ

Досвиданя.

[Вратата се затръшва. Отново се чуват звуци от улица, които се
смесват с тези, които Зрителят наистина чува.]
ТЯ

Когато бях в 9-и клас, имах един приятел.
Прекарвахме летата заедно.
Веднъж взе един том с поезия на Пушкин, седна на
дивана в нас и започна да ми чете.
Не знаех какво друго да направя, освен да се усмихвам.
Нашите бяха в съседната стая и умирах от срам.
Пушкин ми харесваше много, знаех наизуст „Приказка за мъртвата царкиня и седемте юнаци“.
Стана ми обидно, защото може би си мислеше, че не
бях чела Пушкин.
Изобщо не ми се стори романтично да стоя и да
слушам безучастно.
Исках да взема книгата и да започна аз да му чета.
Не знам защо ми се стори невъзможно.
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Лошото е, че и сега ми се струва странно момиче да
чете Пушкин на момче.
[Звук от вълни.]
Години след това, на първата ни среща на един гръцки остров, Той направи същото.
Отново се почувствах по същия начин.
Само че този път го прекъснах и започнах да му говоря за връзката си с Пушкин.
[Тя играе и двамата персонажи, като чете „Тя“ и „Той“.]
ТЯ

Толкова ми харесва, че някой ден искам да напиша
пиеса за него.

ТОЙ

Аз също винаги съм си го мислил! Винаги съм смятал,
че с Пушкин си приличаме.

ТЯ

Ха-ха, това звучи малко мегаломански.

ТОЙ

Не, не че съм като Пушкин, защото е велик автор
или човек с невероятна житейска история. Просто
има нещо, което ни свързва.

ТЯ

Аз също се чувствам по този начин.

ТОЙ

Някакво убеждение.

ТЯ

Съдбите ни по някакъв начин са свързани.
Той се приближава към нея, обгръща я с ръка, както
стоят на пейката, и я целува за първи път.
Заради това е избрал срещата ни да е при паметника
на Пушкин.
Отново и отново говорехме за Пушкин, а той отново и отново свиреше вечер песента на Окуджава,
на чийто фон…

[Чуват се първите акорди от „На фоне Пушкина снимается семейство“ на Булат Окуджава.]
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Стига!
Опитвам се да се сетя за друга мелодия.
[Звучи фрагмент от „Евгений Онегин“ от П. И. Чайковски. Следващите думи звучат върху музиката.]
Ето ни тук.
В тази пиеса, в която Пушкин е персонаж.
Ти също си персонаж.
Пушкин също написал произведение за себе си, произведение, в което той не е той.
Една поема, която всъщност е роман.
В нея Пушкин се нарича Евгений Онегин.
Чайковски си представя „Евгений Онегин“ така:
[Пауза, за да може Зрителят да чуе музиката.]
Евгений Онегин е не само името на главния герой,
но и името на романа.
Една структура в друга.
Като някое тяло
в някоя къща
в някой град.
Мислиш ли, че хората, които виждаш по улицата,
могат да бъдат герои от романтическа поема?
Оглеждам хората около себе си.
Изпитват ли силни вълнения?
Имат ли силни политически пристрастия?
Чувстват ли се подтикнати към саможертва?
Изгубили ли са някой рай?
Изпитват ли национална принадлежност?
Пушкин преминал през всички тези неща.
И през много други.
Пушкин – правнук на етиопски принц, отвлечен от
Османската империя и възпитаник на цар Петър
Велики.
Пушкин бил влюбен в руския език.
Най-вече заради баба си и бавачката си, които му
разказвали приказки на руски. Останалата част от
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семейството му говорела на френски, което било
обичайно за руската аристокрация по онова време.
Ако беше писал на френски, Пушкин нямаше да е
Пушкин.
Учил в Императорския лицей „Царское село“, изискан
колеж, който след време започнали да наричат лицей
„Пушкин“.
Докато още учел там, написал първата си творба –
епическата поема „Руслан и Людмила“, която силно
впечатлила критиката и читателите.
„Руслан и Людмила“ е приказка за рицар, който се опитва да спаси отвлечена от зъл магьосник принцеса.
Не е особено оригинално.
Можеше поне тя да спаси него…
Или да му почете малко поезия.
В крайна сметка всички искаме да спасим някого или
да бъдем спасени.
Пушкин започва да пише сатирични поеми и епиграми срещу царя.
Бунтарски текстове.
Поемите му се преписват тайно и се предават нелегално сред противниците на режима, военните и
селяните, които го четат и се изпълват с надежда.
Особено една от поемите му:
одата „Волност“.
[Чуват се няколко рок акорда и тълпи от пънкари, които рецитират строфа от одата „Волност“.]
Ела, венеца ми в калта
стъпчи! Разбий ти мойта лира!…
Да пея искам аз неспирно
за правдата и волността.
Годината е около 1820. Преди точно двеста години.
Поемите на Пушкин ядосват представителите на
властта.
[Полицейски сирени и звук от протести.]
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Цар Александър I обмисля да прати Пушкин в
изгнание.
Мисля си дали днес можем да ядосаме така властите.
Какво може да се напише днес, за да бъдат
предизвикани?
В момента вървя по жълтите павета.
По златния път към Царския дворец.
По какъв повод се разхождам обикновено по жълтите павета?
Как се е променяла символиката им за мен през
годините?
Една вечер преди години, докато се прибирахме от
театър, с него видяхме, че правят ремонт точно
тук, откъдето минавам в момента.
Хванахме се на бас дали работниците ще му дадат
едно жълто паве, специално произведено в Унгария,
символ на столицата, ако ги помоли.
Загубих. Дадоха му го на драго сърце.
Оттогава подпира книгите в библиотеката си с
него.
Солиден и тежък предмет.
Чудя се дали още го прави?
Не искам да си представям новата му библиотека.
Ако имах жълто паве, какво бих направила с него?
[Чува се чупене на стъкло, протести, летящи тежки предмети,
които се удрят във всякакви повърхности.
Изведнъж звукът от предметите се замества от звук на летящи
книги и разгръщащи се страници.
Започва да звучи „Концерт за пиано No. 2 в сол минор, Oп. 22: III.
Presto“ от Камий Сен-Санс. Класическата музика се изкривява, смесва се със звуците от протестиращите тълпи. Зрителят изведнъж
може да се почувства застрашен, да попадне в окото на протеста.
Край на музиката.
Долита глас от мегафон.]
ГЛАС ОТ МЕГАФОН
Царят иска да изпрати Пушкин в
изгнание в Сибир заради поемите му.
ТЯ

Но приятелите на поета са влиятелни.
Успяват да го разубедят да не го прави.
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Вместо това Александър I го праща войник.
Пушкин започва да пътува из Кавказ и Крим с Николай Раевски, генерала, който победил Наполеон.
През това време Пушкин има многобройни любовни афери, води няколко дуела, ходи по пиршества и
балове, става част от масонска ложа и прекарва два
месеца на път с цигански табор.
Точно по това време Пушкин също така започва да
пише „Евгений Онегин“.
[Зазвучава „Ноктюрно в ми бемол, Оп. 9, № 2“ oт Фредерик Шопен.
Звук от пишещо върху хартия перо, който може да се обърка с огън.
Чуват се възгласи от пиршества около огън, които малко по малко
изгарят музиката на Шопен. Край на музиката.]
Заглеждам се в хората, с които се разминавам.
Кои са те?
Ако ги виждам, това означава, че са персонажи от
тази пиеса.
Както и аз.
Онзи мъж е шпионин на царя и ще му предаде за лудориите на Пушкин в Кавказ.
Няма да го спирам и разубеждавам, само ще влоша
нещата.
Онази жена е една от любовниците на Пушкин.
Или може би жена, която отказва да бъде просто
една от любовниците му.
Минават няколко познати от табора.
Ето и един влиятелен приятел, който влиза в Народното събрание.
Всичко това означава, че Пушкин вече е наблизо.
Колко много важни хора от важни истории остават
анонимни.
Като статуята на голата жена.
Може би и тя иска да има име. Да бъде единствена
за някого.
Имената на жените и мъжете, заради които се скача
от Лефкада, не се назовават.
Те само се прошепват в момента преди скока.
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Една малка репетиция?
[Тя шепне на Зрителя.]
Прошепни името на човека, когото би искал да забравиш, преди да скочиш.
[Няколко секунди, за да може Зрителят да каже името.]
Небето, погледни към небето.
Това небето над Москва през 1820 година ли е?
Докато гледам небето, Александър II ме гледа
отвисоко.
Аз също поглеждам Александър II, Цар Освободител,
човека на коня.
Всичките крака на коня му са здраво стъпили на
земята.
Това означава, че е загинал в атентат.
Когато бях малка, винаги гледах първо краката на
конете.
За мен те бяха най-важната част от всяка статуя
на военнокомандващ, защото показват начина, по
който е изгубил живота си.
По-късно, заради „опашката на коня“, краката му
изчезнаха и така малко по малко започнах да си представям само нея.
Изкачвам стълбите към Цар Освободител.
Разглеждам барелефите под него.
Най-важните сцени от живота му.
Кои биха били моите?
Как би изглеждал барелефът на днешния ден?
Цар Освободител е двоен освободител.
В Русия е освободител, защото извършва либерална реформа и отменя крепостничеството през 1861
година.
В България пък е освободител заради победата му в
Руско-турската война.
В която, между другото, се е сражавал първородният син на Пушкин.
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Бащата на Александър II e Николай I, към когото ще
се върна след малко.
А братът на Николай I, Александър I, e нашият герой, към когото ще се върна още сега.
Мисля, че е най-добре да продължа по улица „Цар Иван
Шишман“.
Историята на цар Александър I.
Следващият човек, с когото ще се размина, е цар
Александър I.
Той е чичото на конника.
Добре го оглеждам.
Запомням лицето му.
Този мъж, Александър I, e дошъл на власт, след като
конспиратори убиват баща му.
Въпреки че той нямал нищо общо с конспирацията,
казват, че е чувствал вина през целия си живот.
Казват, че заради това бил много строг владетел.
И също, че заради това бил ревностен християнин.
Вината, вината, свeтата вина.
Невъзможността да изтриеш миналото.
Само смъртта може да изтрие миналото.
През месец декември 1825 година цар Александър I
починал.
Между хората започнала да се носи легендата, че
царят не бил мъртъв, а се оттеглил, за да води монашески живот под името Фьодор Кузмич.
Кузмич, истинският монах, бил канонизиран за светец от руската църква и бил особено тачен от царското семейство.
Сто и една години по-късно, през 1926, гробът му бил
отворен и се оказал празен.
Днес, още сто години по-късно, се питам: кой е бил
по-истински?
Александър I или Фьодор Кузмич?
Царят, монахът или човекът, когото видях на
улицата.
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Вече се намирам по средата на „Шишман“.
На фасадата на сградата на 7-о училище има графит.
Както и една поема.
Над поемата една каменна жена е на ръба да скочи
от Лефкада.
Шандор Петьофи е поет от епохата на Романтизма, актьор и революционер, който загинал във войната за независимостта на Унгария и се превърнал
в национален герой.
Но съществуват още две версии за смъртта му: Някои казват, че преживял битката и руската войска
го изпратила в Сибир, където бил екзекутиран.
Други, че в Сибир се оженил повторно, създал семейство и заживял щастливо.
Прочитам стиха му:
Свободата, любовта
са ми всичко на света.
Любовта ми е с цената
на смъртта.
Бих отдал за свободата,
любовта.
За момент пробвам да разместя думите „свобода“,
„любов“ и „смърт“.
И всичко се променя.
Преди да отмина, мисля в какъв ред ги оставям за
себе си.
Искам да проверя дали ще е същият следващия път,
когато го прочета…
…дали Той ще бъде същият, когато го видя днес?
А сега, преди да се върнем към историята…
[Чува се шушукане на хора. В даден момент може да се чуе как каменната жена скача зад Зрителя. Вик и удар.]
Изглежда, някой е скочил от Лефкада и изходът не е
бил благополучен.
По-добре да продължа, без да се обръщам.
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[От църквата „Свети Седмочисленици“ се чуват траурни камбани
за смъртта на каменната жена. Следващият текст сякаш идва от
олтара на църквата.]
Бог е отговорът.
Бог е отговорът.
Бог е отговорът.
Бог е в мен.
И не можеш да кажеш, че не съм се поучил от теб.
И не можеш да кажеш, че не съм се поучил от теб.
И не можеш да кажеш, че не съм се поучил от теб.
И не можеш да кажеш, че не съм се поучил от теб.
Защото Бог е отговорът.
Бог е отговорът.
Бог е отговорът.
Бог е в мен.
И аз няма да се наслаждавам,
но остави ме да бъда такъв, какъвто съм.
Статуята показва мястото,
където Пушкин защити онова, което беше негово.
Защото Бог е отговорът.
Бог е отговорът.
Бог е отговорът.
Бог е в мен.
И предполагам, тя не успя да ми каже,
защото я беше страх,
ако ще да ме беше покосил смъртоносен куршум –
Пушкин яхва светкавицата, йеа,
Бог е отговорът.
Бог е отговорът.
Бог е в мен.
Това е текстът на песента „Пушкин“ на Бони Принс
Били.
[Зазвучава „Пушкин“ от Бони Принс Били. Край на музиката.]
ТЯ

Дали се е променил?
Как ще се поздравим?
Какво е намислил да ми каже?
Ще носи ли някоя от дрехите, които познавам?
Мирисът му същият ли ще е, какъвто беше преди?
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А начинът, по който ще ме погледне.
Спирам насред градинката и затварям очи, за да си
представя очите му.
Опитвам се да си представя погледа му.
Пауза.
Продължавам да стоя неподвижна и със затворени
очи,
докато си представям погледа му.
Минават сто години.
Децата в парка играят около мен.
От камък съм.
От
камък.
Отварям очи.
Няма смисъл от всичко това.
Трябва да продължа, както винаги.
Докато ходя, забелязвам сянката си.
Тя също като мен е човешка фигура, която става
солидна,
когато се простре по земята.
Виждам и други сенки.
Сенки на други хора.
[Поема въздух и започва да рецитира. От време на време
се замисля, за да си спомни какво следва.]
Сенки
На тъмна нощ часът. Аз гледам откроени
две тъмни сенки: там, зад бялата завеса,
де лампата гори, в поле от светлина,
две сенки на нощта… Сами една пред друга,
сами една за друга в жажда и притома,
там – сянката на мъж и сянка на жена.
Мъчително глава се към глава навежда, –
те няма да се чуят: искат и не могат.
Те шепнат може би – от що се те боят!
Напрегнато ръце се към ръце протягат
и пак се не докосват! Искат и не могат…
И пак, един пред друг, един за друг стоят.
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Те шепнат може би, но може би и викат,
но може би крещят; – те няма да се чуят,
две сенки на нощта, през толкоз светлина…
Те няма да се чуят, ни ще се досегнат,
сами една за друга в жажда и притома,
те – сянката на мъж и сянка на жена!
Това стихотворение е от Пейо Яворов. Караха ни
да го учим наизуст в училище.
И сега го повтарям.
Както повтарям думите ти.
Както си повтарям, че трябва да завърша това пътуване, да направя този скок.
За да се излекувам от една любов.
Една любов, която беше моя.
Или една любов, която не е ничия, но в даден момент
ни е пронизала като куршум. И двамата.
Пауза.
Мисля, че ще удължа разходката, като мина през къщата музей на Яворов.
Пауза.
Спомняш ли си, когато бяхме на Лефкада и отидохме
на скалата?
Там, откъдето скачат?
Oт цяла година се питам само едно – тогава вече
знаеше ли, че всичко ще свърши?
Защо трябваше да мине толква време?
Защо ме караш да се връщам на Лефкада?
Можех да скоча още тогава…
Пауза.
Рани, които не се затварят
и трябва да си измисляш истории, за да ги затвориш,
да слагаш истории в раните, все едно са сол или чист
спирт.
Да слагаш все повече истории в раната,
да слагаш все повече и повече думи в раната.
Думи на велики поети
или думи на анонимни поети,
премълчани думи,
думи, които си мислят хората, с които се разминавам,
думи, които кънтят в главата ми,
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думи, които никога няма да сме способни да си кажем.
За кого ли си е мислел Яворов, когато е написал тези
думи?
За Мина или за Лора?
А може би и за двете?
С едната написва любовта си, с другата я изживява.
Кое е по-истинско: да я напишеш или да я изживееш?
Ето ме тук, пред къщата му.
В тази къща се е разиграла една от най-големите
трагедии в българската литература, която не е
художествена измислица, а напротив, сцена от истинския живот.
Кои сме ние за тези истории?
Поглеждам към Яворов. Коя съм аз за него?
Преди много години с приятелката ми Даяна спасихме Яворов двойно от наводнената библиотека
в училище.
Двойно, защото отмъкнахме два тома мокър Яворов, които след това четохме една на друга в градинката, докато замръзвахме сред снега.
Оттогава Яворов е бял в мислите ми.
Също както в тези на скулптора на паметника му.
Романтичният живот на колко ли ученици, като нас
с Даяна, започва с Яворов?
Откъде трябва да започне всъщност? Има ли правилно място?
Това, че любовта боли, ли е първото нещо, което
трябва да знаем за нея?
Или нещо друго?
Ако историята на Яворов и Лора беше различна,
различни ли щяха да бъдат любовните истории на
всички български младежи?
Всички думи са малко, за да бъде излекувана тази
рана.
Можеш само да скочиш и да се надяваш, че ще си
тръгнеш освободен.
Яворов сто пъти би предпочел да скочи от Лефкада.
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ЯВОРОВ Така е…
ТЯ

Моля?

ЯВОРОВ Пейо Яворов съм.
Внимателно чуй инструкциите ми.
Позвъни на звънеца на Националния литературен
музей и вратата ще се отвори.
Пощенската кутия отдясно също е отворена.
Вътре има писмо за теб.
Вземи го.
Следващия път се опитай да ме посетиш вечер.
Тогава ще видиш зад мен двете сенки от
стихотворението.
Много благодаря за двойното спасяване от
библиотеката!
Още повече, че това е едно от любимите ми издания.
Успех със скока от Лефкада.
С теб съм.
ТЯ

Благодаря, Яворов!
Питам се дали Пушкин също ще е толкова мил.
Позвънявам.
Влизам.
И наистина, откривам плик в пощенската кутия.
След малко ще се срещнем, Александър Пушкин.
Тогава ще започне трето действие.
Хайде!
Трябва да продължавам да вървя,
да продължавам да разказвам.

[Зазвучава „Морето и корабът на Синбад“, оп. 35 из симфоничната
сюита „Шехерезада“ от Римски-Корсаков. Край на музиката.]
Главата ми ми погажда странни номера.
Статуята ми говори.
Чувам гласове от сградите и главите на хората.
Главата ми е дефектен предмет.
Опасен предмет.
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Главата ми е оръжие в ръцете на противника.
Главата ми е празен гроб.
Главата ми е поема в джоба на бунтовниците.
РАДИОВОДЕЩ
[Историята е добре разказана, с ефекти, които описват действието.]
През декември 1825 година, след смъртта
или изчезването,
на цар Александър I
се състояло събитието, което щяло да бележи живота на Александър Пушкин завинаги.
По време на коронясването на цар Николай I, на 14
декември 1825 година,
имало въстание на декабристите.
Думата „декабристи“ идва от месец декември.
По време на коронацията, подготвена по възможно
най-бързия начин заради неочакваното изчезване на
Александър I, само дни преди това
част от военните решават да подкрепят друг
кандидат,
брата на Александър, Константин,
който заемал поста временно в продължение на десет дни,
с надеждата, че това ще им позволи да разхлабят
режима.
Група руски офицери, командващи войска от три хиляди войници, се събрали на Сенатския площад, съзнавайки, че е твърде вероятно да намерят смъртта си.
Ти би ли се обвързала по подобен начин с някоя кауза?
Или с някой човек?
Или с група хора?
ТЯ

Много ми харесва, че група революционери са се кръстили „декабристи“.
Все едно почитат последния месец от годината.
Почитат зимата.
Почитат края.
Може би точно заради това краят е единственият
начин да преминем към нещо ново.
Не знам за теб, но аз имам огромно желание тази
година да приключи.
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Всички тези хора, с които се разминаваш, може би
са декабристи.
Страстно желаещи тази година най-накрая да
приключи.
РАДИОВОДЕЩ Свърши ли вече с повърхностните размишления? Ще ме оставиш ли да доразкажа историята?
ТЯ

Един момент, секунда. Не мога да се съсредоточа.

РАДИОВОДЕЩ Декабристите.
ТЯ

Имам нужда от музика.

[Отново зазвучава „Шехерезада“ на Римски-Корсаков от мястото,
на което е спряла преди това. Край на музиката.]
Вече съм на площад „Славейков“.
Ще мина покрай пейката на Славейкови.
Още двама големи поети, борили се за важни каузи.
Днес, изглежда, целият град е пълен с поети.
И всички са се борили или се борят за големи каузи.
Каменни поети, живи поети.
Солидни.
На всяка крачка са.
Вкаменяват ли се поетите, когато умрат?
Седни на пейката до тях, сянката ти вече те очаква.
ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ
Хей, ти!
Аз съм Пенчо, а това е баща ми Петко Славейков.
ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ

Как си?

ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

Знаеш ли някое стихотворение?

ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ
рение.

Но да не е което и да е стихотво-

ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ
Точно така, да не е което и да е стихотворение. Някое, което наистина много обичаш.
Ако искаш, можеш да прошепнеш част от него на
баща ми. Това му е любимото.
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ТЯ

Приближавам се към ухото на Петко и рецитирам
стихотворението.

Една или две минути тишина.
ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ
Благодаря за стихотворението.
Няма нужда да продължаваш, знаем, че малко бързаш.
Можеш да се насочиш към Народния театър.
ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

Предай поздрави на Пушкин.

ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ
И на Вазов следващия път, когато
минеш покрай къщата му.
Кажи му, че още си спомням за нашия провален дуел.
ТЯ

С Вазов? Защо?

ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ

Естетически различия…

ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ (с чувство за хумор)
Да, да. И не само…
ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ
До скоро! И внимателно с Пушкин.
Единственото, което му харесва повече от някоя
авантюра, е някое сбиване.
ТЯ

Благодаря.
Не знам дали казах „благодаря“ на глас, или си го
помислих.
Но да се върнем на темата.

РАДИОВОДЕЩ
ТЯ

Декабристите.

Точно така, декабристите.

РАДИОВОДЕЩ
Новият цар, Николай I, изпратил девет
хиляди войници на Сенатския площад.
В продължение на часове трите хиляди декабристи
се гледали с деветте хиляди антидекабристи.
ТЯ

Декември срещу останалите единайсет месеца.
Харесва ми да си представям, че всеки от декабристите е носел в джоба си по една поема от
Пушкин.
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РАДИОВОДЕЩ
Извинявай?
Разказвам историята.
ТЯ

Или може би своя собствена поема,
анонимна поема,
любовна поема, посветена на човека, когото наймного са обичали.
Ако са обичали някой човек повече от друг, разбира
се.

РАДИОВОДЕЩ
ТЯ

Вече може ли?

Или поема за дървото, по което са се катерили като
деца.
Или някоя малка скулптура, като тази в джоба ми.
Или просто кърпичка.

РАДИОВОДЕЩ
Става ми малко жал за теб, като те
слушам.
ТЯ

(без да му обръща внимание)
Просто кърпичка, в която да нарисуват със сълзите и сополите си неразбираеми за мен и теб поеми,
но много по-дълбоки, отколкото аз и ти можем да
предположим.

РАДИОВОДЕЩ
Декабристите трябвало да отстъпят.
Шестстотин седемдесет и девет души били изправени пред съд.
Сто и деветнайсет били депортирани.
Пет души били обесени.
До края на живота си Пушкин често рисувал петима
обесени мъже и до тях думите:
„Я мог бы быть тоже…“
„Можех и аз да съм така…“
Многоточие.
Година по-късно, през 1826, поетът бил извикан на
лична аудиенция с царя.
В дворец като този, който сигурно вече виждаш в
далечината.

[Зазвучава джингълът на радиото.]
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ТОЙ

Вие слушате „Класик ФМ“. На живо от главата на
Мартина Новакова.

Водещ 2 и 3 водят новините.
ВОДЕЩ 2

Прекъсваме предаването с няколко важни
новини.

ВОДЕЩ 3

От студио 1826-а в Главата на Мартина Новакова
съобщаваме за големи емоционални промени.

ВОДЕЩ 2

Изглежда, Мартина е в процес на преодоляване
на провалила се връзка и поради тази причина
мислите є не са много последователни.
[Рязко прекъсване. Шум.]

ТЯ

Съсредоточи се, Марти.
Съсредоточи се.
Отиди към фонтана на Народния театър.
В градинката зад него има бяла скулптура на жена
птица. Обикновено някой рисува рана от куршум на
гърдите є. Откакто се помня, винаги е така.
Ранена ли е днес?
Гледам хората, с които се разминавам.
Всеки един може да носи куршум или поема за мен.
Всеки един от тях може да промени живота ми.
Моят учител, друг всепризнат поет, Хуан Майорга,
казва:
„Най-важната театрална сцена е срещата между
две човешки същества“.
Представи си колко сцени преживяваме на ден.

ТОЙ

Но това не са сцени, това е просто разминаване с
хора.

ТЯ

Сцени са, само че не се случват задължително във
физическия свят,
ами във въображението ти. В погледа ти.

ТОЙ

Пред коя сграда се намираш в момента? Пред Народния театър. Местата, на които се случват сцените, се наричат „театри“.
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ТЯ

Сцени има навсякъде.
Във всеки момент може да се случи нещо интересно,
достатъчно е само да знаеш как да гледаш.
Вървиш по улицата и не знаеш какво готвят тези
срещи за теб.
Всеки един от тези хора носи нещо за теб в джоба си.
Поема или куршум.
Вземи предмета си.
Извади го за момент, ако можеш, и го погледни.
За кого е? От кого е?
Поема ли е, или куршум?

[Зазвучава „Кармен“, сюита № 1: „Прелюдия“, сюита IV от Жорж
Бизе. Край на музиката.]
Близо съм.
Усещам, че краят наближава.
Ако това действие беше един живот, вече щях да
съм възрастна.
Ако това действие беше година, вече щеше да е
декември.
РАДИОВОДЕЩ
		
		

Добре, добре,
поетесата,
а с Пушкин какво стана?

[От този момент нататък радиопрограмата се смесва със звуците от улицата и романтичната музика в главата є.]
ТЯ

Пушкин седи пред величествения цар Николай I.

РАДИОВОДЕЩ
ТЯ

Септември 1826 година.

Тази история много ми харесва.
Пушкин застанал срещу врага си.
Не знаем какво са си казали по време на тази среща.
Но знаем, че са говорили с часове.

РАДИОВОДЕЩ
Царят може би е убедил Пушкин, че всъщност е заклет реформист.
Във всеки случай, обещава на поета, че няма да го
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преследва въпреки симпатиите му към декабристите, които вече са повече от явни.
Само един човек ще му налага цензура: самият цар.
ТЯ

Това казва Николай I, той ще е първият читател на
всичко, което Пушкин напише.
Но всъщност първият читател и цензор на Пушкин
се оказва съименникът му Александър Бенкендорф,
главнокомандващ на Трета секция (секретна полиция, наскоро създадена от царя.)
В едно писмо до Николай I самият Бенкендорф пише:

АКТЬОР ОТ РАДИОТО В РОЛЯТА НА БЕНКЕНДОРФ
„Пушкин е свестен тип, но ако успеем да пренасочим
перото и езика му, би могъл да ни бъде от голяма
полза.“
ВОДЕЩ 2 (с тон като от новинарски блок)
Поетът продължава да трупа творчество и любовни авантюри,
но в края на двадесетте години
близките усещат промяна в характера му.
ВОДЕЩ 3 (с тон като от жълта медия)
Казва, че иска да живее на село,
да създаде семейство и да се оттегли от живота в
официалните кръгове.
Може би заради това се влюбва в Наталия Гончарова,
девойка от висшето общество, с която се запознава
по време на един от баловете, които все по-рядко
посещава.
ТЯ

ВОДЕЩ 3

1828 година е.
Иска ръката на Гончарова поне два пъти, докато
най-накрая приеме.
Родителите на Гончарова изискват да докаже благосъстояние, с което не разполага.
Затова през 1830 отива в Болдино, за да продаде
един от имотите на родителите си.
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ВОДЕЩ 2

ТЯ

Но
започва пандемия от холера и остава затворен
в имението,
във фамилната къща.

Пандемия?

РАДИОВОДЕЩ
Есента в Болдино е известна като найплодотворния етап на Пушкин.
Затворен,
Пушкин пише най-добрите си лирически поеми,
няколко приказки, балади и сонети,
няколко трагедии –
между тях
„Пир по време на чума“
и
„Каменният гост“ –
и най-накрая завършва…
ТЯ

„Евгений Онегин“. „Евгений Онегин“ също е завършен
по време на пан…

РАДИОВОДЕЩ
(прекъсва я)
Никога вече няма да бъде толкова продуктивен.
Само понякога, когато успява да избяга на село,
и до 1834,
когато царят му дава титлата „камерюнкер“.
Тази почетна позиция задължава Пушкин да присъства на императорските балове.
ВОДЕЩ 3

Както и съпругата на Пушкин, Наталия Гончарова, която, изглежда, запленява царя с красотата
си.

ВОДЕЩ 2

Произведенията на Пушкин са под погледа на
царя.

ВОДЕЩ 3

Съпругата на Пушкин е под погледа на царя.

ТЯ

Стига!
[Звуковият фон от радиото изчезва.]
Върни се тук.
Дишай.
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Тук си.
Докосни предмета.
Предметът ти е в твое владение.
Пауза.
Ако беше предмет, в чие владение щеше да си?
Ако ти кажа, че си предмет,
това означава ли, че си във владението на някого?
РАДИОВОДЕЩ
На тези балове Пушкин се запознава с Жорж
Дантес.
Пауза.
Краят наближава.
Когато музиката спре, вече трябва да си пред статуята на Пушкин.
Когато застанеш пред Пушкин,
можеш да продължиш към следващото действие.
Можеш да натиснеш триъгълника към трето действие, за да започне краят на играта.
Но внимавай, защото в тази игра може да има и нещо
за теб.
Поема.
Или куршум.
Едно,
две,
три.
[Тук може да звучи буря. Или пък пънк с музика от Романтизма.
Стрелба в далечината, която дава начало на дуела. Може да говори
и водещият от радиото.]
ВОДЕЩ НА ПРОГНОЗАТА ЗА ВРЕМЕТО
Силни валежи, бури и умерени до умерено силни урагани в главата на персонажа.
На юг, в района на сърцето, след около половин час
се предвижда градушка.
Включваме се на живо с кореспондента на сърцето
Иван-Мануел Ангелов.
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КОРЕСПОНДЕНТ НА ПРОГНОЗАТА ЗА ВРЕМЕТО
Здравей, Божидар Александър. Никога досега не бяхме
виждали подобен феномен в сърцето. И изглежда, че
още не е дошло най-лошото.
В следващите минути се предвижда върхов момент
в представлението и може би… катастрофален
финал.
ВОДЕЩ НА ПРОГНОЗАТА ЗА ВРЕМЕТО
Обличай се добре, Иван-Мануел. Въпреки че, от друга
страна, е нормално да е студено по това време на
годината.
Наближаваме трето действие.
Бурята се отразява и на трафика в града. Нашият
кореспондент по трафика, Мигел Валентин Лопес
Сангуеса, ни информира за обстановката от „Цариградско шосе“.
КОРЕСПОНДЕНТ ПО ТРАФИКА
Здравей, Иван-Мануел. Трафикът става все по-натоварен, докато се приближаваме към трето действие. Срещата с руския романтик е неизбежна, както
и тази с бившия.
Колоната от спомени става все по-дълга и възпрепятства свободното движение на мислите.
ТЯ

Пушкин.
Той.
Декабристите.
Александър I. Александър II.
Поетите.
Какво правят всички тези хора в живота ми, в главата ми?
Съсредоточи се.
На прага на трето действие сме.

(Край на музиката.)

Край на действието
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ТРЕТО ДЕЙСТВИЕ
[Сигнал.]
ТЯ
Добре.
Вече съм тук.
Дойдох, където ти искаше.
При Пушкин.
А сега какво?
Изчаквам няколко секунди, но нищо не се случва.
Чувам туптенето на сърцето си в ушите.
Оглеждам се наоколо, но не те виждам да приближаваш.
Предполагам, че ще закъснееш както винаги.
Имам чувството, че някой ме наблюдава.
Не, онези хора на пейката май изобщо не се интересуват какво ми е в главата.
Явно не се забелязва.
Засега.
Спокойно.
[Няколко секунди тишина, далечни звуци от гора.
Звук от къркорене на черва, идващ от статуята.]
Здравей, Пушкин.
Поздравявам на глас.
Пауза, в случай че Зрителят иска да поздрави.
Радвам се да те видя.
Пауза.
Изглежда замислен, сигурно изобщо няма да поздрави.
Дълга пауза.
Пък и коя съм аз за него?
Гледа през мен.
Сам, разпрострял се в своята собствена половина
на Царската градина,
откъдето наблюдава хората,
хора като мен и теб,
и измисля истории, за да ги свърже.
Но това, което прави най-вече,
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е да се припознава.
Припознава се по няколко пъти на ден
и във всякакви хора.
Виждал е Гончарова хваната под ръка с всякакви
мъже,
с всякакви жени.
Виждал я е да се целува с тях,
виждал я е да носи жълто паве към библиотеката в
новия си дом,
виждал е как погледът є не го разпознава…
Пушкин я прекъсва.
ПУШКИН He c мисъл гордите да славя,
да забавлявам с пищен слог –
аз бих желал да ти представя
на вярна дружба скъп залог,
достоен за душа прекрасна,
душа, изпълнена с мечта,
с поезия и мисъл ясна,
с висок стремеж и простота.1
ТЯ

Нищо не разбрах.
Какво е това?

ПУШКИН Началото на „Онегин“.
Извинявай за автоцитата.
ТЯ

Значи, ти си…

ПУШКИН
ТОЙ

Александър Пушкин.

Добре дошла в трето действие.

[Зазвучава „Концерт за пиано в ла минор“, оп. 16, първо действие
– Allegro Molto Moderato от Едвард Григ.]
ТЯ

Истината е, че „Онегин“ не ми е сред любимите ти
произведения.

1 Пушкин, Александър Сергеевич. Избрани произведения. Том �����������������������
IV���������������������
. София: Народна култура, 1971 (прев. Григор Ленков).
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На Него много му харесва.
Аз предпочитам „Каменният гост“ и…
ПУШКИН И на мен не ми е любим, уверявам те.
Още повече, като се има предвид, че е собствената
ми история.
ТЯ

Да, така е най-трудно.
От друга страна, понякога помага.

ПУШКИН Истината е, че зависи много и от превода.
На руски например…
ТЯ

Не говоря руски.
И честно казано, нямам нужда от уроци и поучения.
Особено сега.
Беше дълъг ден.
От един час обикалям.
Главата ми ми дава противоречиви инструкции.
Отгоре на всичко, той закъснява.
Както обикновено.
Просто искам веднъж завинаги
да спра да чувам мъжки гласове,
които да ми казват какво трябва да направя,
или да ми дават уроци
по Романтизъм, поезия, политика и какво ли още не.

ПУШКИН
ТЯ

Предлагам ти една размяна.

Не чу ли какво ти казах?

ПУШКИН Успокой се.
Всичко е игра.
В крайна сметка за теб това е просто игра.
ТЯ

На нищо не искам да играя.
Искам да мога да спя спокойно.
Искам само да го забравя.

ПУШКИН
ТЯ

Какво очакваш да намериш тук?

Мир.
Искам само…
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да направя скока.
Да забравя него
и тъпите му игрички,
и разговорите ни за Пушкин.
Животът не е романтичен роман.
Животът не е поема,
нито пиеса,
нито скапан урок.
Единственото, което научаваме от живота, е да
сме сами.
Отново и отново – сами.
ПУШКИН Хайде, хайде, май малко започна да драматизираш.
Слушай сега:
играта е към края си.
Остават още три сцени:
Сцената с Каменния гост,
в която се намираме сега.
Сцената с прекосяването на гората.
И любимата ми:
Сцената с последния дуел.
Няма добър роман,
нито пиеса
без върхов момент.
Трето действие трябва да е най-доброто.
Аз ще те водя.
Знам, че ти е писнало разни мъже да ти казват какво
да правиш.
Но в крайна сметка аз съм само един глас в главата
ти.
Значи, всъщност няма значение дали съм мъж или
не, нали така?
Предлагам ти размяна:
на пиедестала ми има една книга.
Вземи я.
На нейно място остави предмета, който носиш.
Знам, че означава много за теб.
Но дойде моментът да се разделите.
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Така стоят нещата.
Ние сме просто малки предмети,
които правят малки пътувания
през пространството.
Понякога се срещаме
за миг,
понякога по-къс, друг път по-дълъг,
и всичко е прекрасно,
но свършва.
И предметите продължават курса си,
плавайки сами
през пространството.
Взе ли книгата?
Остави ли предмета?
Пауза.
Искам да те помоля за нещо.
На последната страница на книгата има бенгалски
огън и кибритени клечки.
Има и картонче, на което да ги запалиш.
Вземи бенгалския огън и го запали.
Когато започне да гори, докато музиката звучи в
главата ти,
искам да повдигнеш огъня възможно най-високо.
Не знам къде е Наталия Гончарова,
но знам, че ме гледа отнякъде.
Искам само да є пратя знак, че съм тук.
И че продължавам да чакам.
Би ли направила това за мен?
Зрителят пали бенгалския огън и го повдига, колкото може по-високо.
Не знае, че неговото бъдещо „Аз“ го гледа от покрива на галерия
Swimming Pool.
[Звучи „Лоенгрин. Прелюдия“ от Рихард Вагнер, докато бенгалският огън проблясва и изгаря пред статуята на поета.]
ПУШКИН Много благодаря
за това, че ми помогна в любовното ми страдание.
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Сега ще те помоля да се отдалечиш и да ми оставиш
предмета си.
Можеш да се сбогуваш с него.
На първата страница на книгата ще откриеш инструкции за следващата сцена.
Покашля се и казва с тържествен глас:
„Сцената с прекосяването на гората“.

Зрителят чете инструкциите на първата страница от книгата.

СЦЕНАТА С ПРЕКОСЯВАНЕТО НА ГОРАТА
(ИНСТРУКЦИИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ЧЕТЕНЕ)
Преди да започнеш да четеш, отгърни на следващата
страница и ще ти кажа една тайна.
Под името на преводача е написано с молив:
Цвета Ленкова, преводачката на „Моят Пушкин“ от
Цветаева, е съпруга на преводача на Пушкин на български –
Григор Ленков. Харесва ми да си представям, че Цвета и
Григор Ленкови са направили възможно Цветаева и Пушкин
да бъдат поне малко по-близо един до друг във времето и
пространството (дори и възрастта да няма значние, ги
делят десетки години и голямо разстояние). Представям си
как листовете с преводите на двамата преводачи погрешка
са се смесили на бюрото в някой пролетен ветровит следобед.
По някакъв начин да отгръщаш страници, е да пътуваш във
времето и пространството.
Върни се на предишната страница, на предишната сцена.
Зрителят продължава да чете текста на предишната страница.
Когато си дете, всеки парк ти прилича на гора.
Добре дошъл в Сцената с гората.
1. Седни на пейка, от която можеш да виждаш Паметника
Пушкин.
2. Прочети подчертаните редове от 17 до 20 страница.
3. От време на време можеш да вдигаш поглед, за да видиш
дали Паметникът Пушкин е още там.
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[Това са подчертаните редове, които Зрителят трябва да прочете.
Разполага с поне пет минути, докато слуша звуков фон на гора,
който много бавно става все по-силен – сякаш навлиза в гората.]
„С паметника на Пушкин си имах и особена игра, моя си игра, а
именно: да слагам в подножието му мъничка колкото детско
кутре бяла порцеланова кукла […] поставях в подножието на
гиганта такава фигурка и плъзгайки постепенно поглед от
долу до горе по целия гранитен отвес, докато главата ми не
отмалееше, ги сравнявах на ръст.“2
Паметникът на Пушкин беше и първата ми среща с числата:
колко такива фигурки трябва да се поставят една върху
друга, за да се получи паметникът на Пушкин? И отговорът
беше същият, както и сега: „Колкото и да поставяш… – с
горделиво скромната добавка: – Виж, ако поставя сто пъти
м е н, тогава м о ж е б и, защото нали аз още ще порасна…“.
И същевременно: ами ако се наредят една върху друга сто
фигурки, ще се получа ли аз? И си отговарях: „Няма, и не
защото съм голяма, а защото съм жива, а те са порцеланови“.
Така че Паметникът Пушкин беше и първата ми среща с
материалите: чугуна, порцелана, гранита – и този, от
който съм аз.
Паметникът на Пушкин с мен под него и фигурката под мен
беше и моят пръв нагледен урок по йерархия: пред фигурката
съм великан, но пред Пушкин съм само аз. Тоест момиченце.
Което обаче ще порасне. Аз за фигурката съм това, което
Паметникът Пушкин е за мен. Но какво тогава е Паметникът
Пушкин за фигурката? […]
За нея той е толкова голям, че тя просто не го вижда. Тя си
мисли – дом. Или – гръм. А тя за него пък е толкова мъничка,
че той просто не я вижда. Той си мисли – това е просто бълха.
А мене ме вижда.
Първи урок по числа, първи урок по мащаби, първи урок по
материали, първи урок по йерархия, първи урок по мислене и
най-вече – нагледно потвърждение на целия ми по-нататъшен
опит: и от хиляда фигурки, дори да ги поставиш една върху
друга, не можеш направи Пушкин.“

2 Цветаева, Марина. Моят Пушкин. Варна: Издателство „Георги Бакалов“, 1979
(прев. Цвета Ленкова).
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ТЯ

Приключи ли с четенето?
Цял живот живееш чрез думите на други хора.
Докато един ден не се измориш.
Годините текат и се изморяваш да се преструваш,
че си някой друг.
Причината да те помоля да играеш тази игра,
да те помоля да си представиш, че си аз,
е, че не се осмелявах да направя всичко това.
Не се осмелявах да дойда тук.
Сега искам да те помоля само още нещо.
Но най-важното е да не забравяш, че това е театрално представление.
Че можеш да си представиш, че си когото и да е.
И че можем да използваме въображението си, за да
се излекуваме от всяко любовно страдание.
Аз от моето и ти от твоето. Ако поискаш.
Хващам те за ръка, за да скочим от Лефкада.
С теб съм.
Ти с мен ли си?
Ще те помоля да си представяме заедно.
В книгата ще намериш карта на парка.
Насочи се към статуята на Никола Вапцаров.
Тази книга е новият ти амулет срещу опасностите,
които се задават.
Прегърни силно книгата и навлез в гората.
Хайде!

[Звукът се променя. Продължава да звучи гората, появява се силен
вятър, приближава буря. Звуковият фон се смесва с гласа.]
Вече сме в „Евгений Онегин“,
роман и поема едновременно.
Действието се развива на село.
Татяна върви през гората.
И докато върви, пада нощта.
ПУШКИН

Замисленост другарка нейна
от люлката є детска бе.
И с хубост тиха, ненадейна
красеше нейното небе.
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[…]
Но тя и кукла не подхвана
и с нея в детските си дни
не разговаряше Татяна
за моди и за новини.
Към детски лудории хладна,
за странни приказки бе жадна;
и тя ги слушаше в захлас,
понявга даже в нощен час.
Тя свикна сутрин на балкона –
пред изгрев слънце да седи,
когато гаснат в небосклона
рояци трепкащи звезди
и хоризонта просветляла
и тихо утринник повява
и ден полека води пак.
Когато зиме леден мрак
половината земя покрива
и сънен – в глуха тишина,
при замъглената луна
лениво изтокът почива –
на петлицата на свещта
унесено четеше тя.
Обикна да чете романи
и заживя като насън;
плениха я с измами странни
Жан Жак Русо и Ричардсън.
Татяна слушаше с досада
тез клюки; дразнеха я те;
но почна тя сама с наслада
за тях да мисли, без да ще;
проникна мисълта в сърцето,
най-сетие от любов обзето;
тъй семето кълни в пръстта
под огъня на пролетта.
И нейното въображение
в оная селска тишина
набираше добра храна
и сърдечното є притеснение.
Очакваше най-после тя един…
за нея… на света.
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Отвориха є се очите
и каза си: това е той!
Сега и в нощите, и в дните
в съмненията є безброй
все, той е. На момата мила
за него със вълшебна сила
говори само всичко тук –
загрижен поглед, ласкав звук
є станаха досадно бреме.
С душа, потънала в тъга,
не слуша гостите сега,
проклина празното им време,
ако у тях по някой път
по-дълго те се заседят.
Тя с жадност още по-голяма
сега романите чете
и пие сладката измама,
с която я омайват те.
И образите съживен
в мечтанията съкровени – мъжът,
любовник на Волмар,
Малек-Адел и дьо Линар
и Вертер, мъченикът бурен,
и доблестният Грандисън,
героят, що навява сън –
стоят пред погледа лазурен
в единствен образ, ясно зрим
в Онегин, нейния любим.
Тя вярва, че е героиня.
Под имена, каквито са
Клариса, Юлия, Делфина,
Татяна скита из леса,
сама с опасна книга, дето
намира отклик жив сърцето;
и пълни с таен жар, с мечти
въздишат младите гърди;
и в чужда скръб сама изгаря,
приела чужд възторг и вкус,
и дълги нощи наизуст
писма до милия повтаря.
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ТЯ

Татяна се спира пред статуята на поета.
Приближава се към него.
Изглежда се припознава в Онегин.
Това всъщност е статуята на Никола Вапцаров.
Но не се казва „Статуята на Вапцаров“, а на „Работникът поет“.
Тази статуя няма име, тя е символ,
дори и да носи лика на определен човек.
Определен човек с изключителна и полемична житейска история
и политическо значение.
Освен това Вапцаров, също като мен, теб, Него и
Цветаева, има собствена и дълбока връзка с Пушкин.
Татяна отминава умислена.
В този парк има три статуи на жени и пет на мъже.
Четирима от мъжете имат име, а от жените –
нито една.
За разлика от съществувалите мъже на статуите, жените са само идеализации на любовта и
красотата.
Знаеше ли, че в София няма нито една статуя или
паметник на наистина съществуваща жена?
С коя от статуите се идентифицираш?
Разгледай ги добре.
Аз също мисля, че Вапцаров прилича на Онегин.
Онегин е любимият на Татяна.
Само че Онегин отхвърля Татяна.
Онзи забавно изглеждащ човек, чиято глава излиза
от трабанта, е Ленски, приятелят на Онегин.
Застани пред статуята на трабанта. Пушкин казва
следното за Ленски:

ПУШКИН

С душа, на любовта послушна,
възпял бе в песен не една,
девойка мила и радушна
като дете, като луна
по небеса на нощ пустинна –
и на въздишките богиня.
Той беше пял за спомен скъп,
за обич, за раздяла, скръб,
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бе пял за романтични рози
и за мъглива далнина,
за нещо смътно, за страна
на живи сълзи и възторзи –
животът още неживял,
той – юноша – го бе възпял!
ТЯ

Ленски и Онегин са приятели. Но Онегин се напива и
започва да флиртува с годеницата му Олга – сестрата на Татяна.
Така че Ленски го предизвиква на дуел.
Дуелът се състои и Онегин убива Ленски.
После се чувства много виновен и заминава за града.
След време се среща с Татяна, която е напълно
променена.
Преодоляла е любовното разочарование и се е превърнала в зряла жена.
Онегин се влюбва в нея.
Но този път тя е тази, която го отхвърля.
Край.
Винаги съм се възхищавала на Татяна.
Често съм се питала какво бих направила аз на нейно
място.
Бих ли го отхвърлила, ако целта на срещата всъщност е…
Тук съм, за да го забравя.
Тук са и останалите персонажи от поемата.
Жената пред трабанта със забавно изглеждащия
човек е Олга.
Олга бързо забравила своя любим Ленски и скоро след
смъртта му се омъжила.
Малко є завиждам.
Въпреки че не ми е интересна като персонаж.
Аз съм като Татяна.
Къде е тя?
Видя ли накъде отиде?
Ето там!
Застинала е като статуя.
Ако проследиш погледа на Вапцаров, ще я видиш.
Нека се приближим, сигурно нас чака.

Пауза.
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Всъщност по-скоро очаква Онегин, а докато го чака,
му пише писмо.
Чакането никога не продължава вечно.
Някои срещи просто трябва да се случат, дори да е
върху лист хартия.
Мисли си за всички любовни романи, които е чела.
За всички срещи, които са се случили благодарение
на тях.
Тя не знае, за разлика от мен и теб,
че в този момент Онегин гледа към нея и също пише.
Ще погледнат ли някога един към друг едновременно?
Отвори книгата на Цветаева на 26-а страница и прочети подчертаните редове.
Ако искаш, можеш да почетеш на глас на Татяна.
Или, ако предпочиташ, можеш да четеш наум.
[Поне пет минути, за да може Зрителят да прочете текста. Докато чете, звукът от гората малко по малко изчезва.]
„Но ето ти съвсем нова дума – любов. Когато те
пари в гърдите, точно под лъжичката (всеки го е
изпитал) и никому не казваш – това е любов. Мен
винаги ме е парило под лъжичката, но аз не знаех, че
това е любов. […]
Пушкин ме зарази с любов. С думата „любов“. Защото
има разлика между нещо, което никак не се нарича
– и нещо, което т а к а с е нарича. Когато слугинята, както си вървяла, взела, че прибрала от чуждия
прозорец един червеникав котарак, който си седял
и се прозявал – и той после три дни живя у нас в салона под лампите, а после си отиде и никога вече не
се върна – това е любов. Когато Августа Иванова
казва, че ще ни напусне, ще замине за Рига и никога
вече няма да се върне – това е любов. Когато след
пролетното основно чистене отново прибират в
сандъка парижките кукли, облечени с рокли от розов
газ и наръсени с нафталин, а аз стоя и гледам, и знам,
че никога вече няма да ги видя – това е любов. Тоест
от всичко т о в а – от червеникавия котарак, от
Августа Иванова, от барабанчика и от куклите – те
пари също така и на същото място. […]
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Пейка. На пейката – Татяна. После идва Онегин, но
не сяда, а т я става. Двамата стоят. И през цялото
време говори само той, дълго, а тя не казва нито
дума. И изведнъж разбирам, че червеникавият котарак, Августа Иванова, куклите – не са любов, че
т о в а е любов: когато има пейка, на пейката – тя,
после идва той и през цялото време говори, а тя не
казва нито дума. […]
Не в Онегин се влюбих, а в Онегин и Татяна (и може
би в Татяна малко повече), в тях двамата заедно,
в любовта. И нищо свое по-сетне не съм написала,
без да бъда влюбена едновременно в двамата (в нея
– малко повече), не в тях двамата, а в тяхната любов. В любовта. […]
От същия този миг аз не пожелах да бъда щастлива
и по този начин се обрекох на н е л ю б о в.
Цялата работа беше тъкмо в това, че той не я обичаше, и само затова тя него, а не някого другиго бе
избрала за любовта си, защото тайно з н а е ш е,
че той няма да я обикне. (Казвам това сега, но го
з н а е х още тогава – тогава го знаех, а сега се научих
да го казвам.) Хората с фатална дарба за нещастна –
невзаимна, поета цялата върху тях любов, просто
г е н и а л н о си избират най-неподходящите обекти. И още едно, не едно, а много неща предопредели
у мен „Евгений Онегин“. И ако аз по-сетне през целия
си живот, та до ден днешен, винаги пишех първа,
първа протягах ръка – то е само защото тогава, в
парка, Татяна застина като статуя.
Урок по смелост. Урок по гордост. Урок по вярност.
Урок по съдба. Урок по самота.“
ТЯ Ето ни тук, само аз и ти.
Разказвач и главен герой.
Мина вече доста време, а него го няма.
Ако се появи, не знам какво ще му кажа.
Мислила съм го стотици пъти,
но никой отговор не ми се струва убедителен.
Ще зазвучи музика
и ще те помоля да напишеш писмо за любов,
която е разбила сърцето ти
и която не можеш да забравиш.
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Първите думи в писмото могат да са тези от писмото на Татяна до Онегин:
Писмо ти пиша… по неволя.
Какво ли друго бих могла?
В плика, който взе от къщата на Яворов,
има лист хартия с тези думи.
Има и химикалка.
Продължи писмото с думите, които би казал на
този човек.
Тези твои думи ще ми помогнат да реша какво да
кажа аз на него.
Имаш пет минути, за да пишеш напълно свободно,
все едно говориш на този човек.
[Зазвучава романтична музика на пиано, “Impromptu, Nocturno”
от Ференц Лист. На моменти музиката изчезва и се чува нощната гора. Друг път звук от писане на любовно писмо. Звук от перо
и хартия в стая от XIX век. Може би някоя въздишка на Татяна и
отгръщане на страници.]
ТЯ Много ти благодаря.
Отново пъхни писмото в пликa и го сложи в книгата.
Стигнахме и до последната сцена.
Сцената с последния дуел.
[Започва „Серенада за струнен оркестър в до мажор“, оп.
48, П. И. Чайковски.]
Погледни картата и се насочи към последната спирка, за да стигнеш до мястото, на което ще се разиграе последната сцена.
По пътя ще ти разкажа края на историята на
Пушкин.
Бяхме оставили Пушкин в ролята на камерюнкер на
цар Николай I.
Женен за Наталия Гончарова.
Изглежда, че в този момент Пушкин се връща към
писането на епиграми.
На пиршествата на царя един мъж на име Жорж
Дантес, френски офицер, флиртува с Наталия
Гончарова.
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Може би Дантес наистина е бил влюбен в Гончарова.
Любов от пръв поглед.
Да се влюбиш, е лесно.
Трудното идва после.
Да направим един опит. Сега, докато се разхождаш.
Една романтична разходка.
Просто като упражнение, представи си, че следващият човек, с когото се разминеш, е твоята голяма
любов.
Просто като упражнение, представи си, че прекарваш живота си с този човек.
Влюби се, просто като упражнение.
[Звучи “Alma, corazón y vida” oт Франки Рейес. Музиката спира
изведнъж, след около минута.]
РАДИОВОДЕЩ
Един момент, един момент.
Историята на Пушкин ли разказваме, или си играем
на семейство?
ТЯ

Пардон.

РАДИОВОДЕЩ
Остави ме аз да доразкажа.
Пушкин предизвиква Дантес на дуел, но приятелите
му го карат да размисли.
Минават месеци. Дантес се жени за сестрата на Гончарова, казват, за да разсее подозренията.
Но той продължава да флиртува с Наталия
Гончарова.
Пушкин отново го предизвиква на дуел, този път
тайно.
Офицерът прострелва Пушкин в корема и Пушкин
умира след три дни агония през януари 1837 на трийсет и осем години.
[Чува се изстрел.]

ТЯ

Докосни корема си.
Може би това е частта от тялото, с която найсилно се усеща любовта.
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РАДИОВОДЕЩ
Докато агонизирал, казват, че Наталия
Гончарова отново и отново му повтаряла: „Ти не
си виновен“.
Изглежда, Дантес бил таен любовник на посланика
на Холандия, който му помогнал да се издигне в руската аристокрация.
Тук има три опции. Поне.
1) Дантес изобщо не се интересувал от съпругата на
Пушкин. Флиртът бил провокация, за да отстрани поета, който дразнел властите, по заповед на царя чрез
секретната полиция. Според тази теория е възможно
оръжието на Пушкин да е било повредено нарочно от
някого, тъй като се знае, че в миналото е побеждавал
на дуел десетки пъти и е бил отличен стрелец.
2) Нещата са такива, каквито изглеждат. Пушкин
просто е умрял оскърбен, в любовна треска, като
Ленски, персонажа, когото иронизирал в „Евгений
Онегин“. Което може би означава, че Пушкин е искал
да бъде като Онегин, но е бил по-скоро Ленски.
3) И двата отговора са верни.
TЯ

Вече сигурно си стигнал до крайната ни цел: галерията Swimming Pool на адрес бул. „Цар Освободител“
10, етаж 5.
Ще те помоля да се качиш по стълбите, за да имам
поне още малко време да помисля.
Но след тази дълга разходка ще разбера, ако предпочиташ да вземеш асансьора до последния етаж.
Там ще те чака моят приятел Цветомир, който ще
те упъти.

[Чуват се далечни камбани. Докато Зрителят се качва по стълбите или с асансьора, звучи „Седма симфония, второ действие“ на
Бетовен.]
Накрая с музикалния апотеоз пристига на терасата, от която
се вижда цяла София… и статуята на Пушкин. Пред него в този
момент вече ще се намира следващият Зрител.
Пристигнахме.
„Сцената с последния дуел.“
Тук се състои последната сцена.
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В този басейн, който е галерия.
Оттук можеш да видиш парк, който е гора.
Статуя, която е актьор.
Град, който е сцена.
В тази сцена София ще бъде в ролята на Лефкада.
Благодаря, че стигна дотук.
Дойде моментът на скока.
Спомняш ли си репетицията с името, която направихме в предишното действие?
Сега е моментът да го прошепнеш наистина.
Oставя се време на Зрителя да прошепне името.
[Зазвучават вълни, които се разбиват в скалите.]
Огледай добре града.
Завърти се на всички страни.
[Дава се време на Зрителя да се огледа, докато звукът от разбиващите се вълни става все по-силен.]
Виждаш ли Пушкин?
Точно там, където Той каза, че ще ме чака.
Пауза.
Докато се качваше по стълбите, получих съобщение
от него.
Иска да се чуем.
Казах му да говори с теб и му дадох телефона ти.
Сега ще ти звънне.
Ще те попита как се казваш.
А после, че иска да ти каже нещо важно.
Искам да му отговориш: „Не, остави ме аз да говоря“.
И да му прочетеш писмото, което написа в парка.
Вярвам повече в твоите думи, отколкото в моите.
Вече нямам думи за него.
Ако направиш това за мен, най-накрая ще съм скочила от Лефкада.
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Докато чакаме да ти се обади, искам да ти пусна
една песен,
която е много важна за мен и връзката ми с Пушкин.
Това е песента, на чийто фон се влюбих.
Ако тогава знаех, че тази песен ще ни отведе на
Лефкада,
без намерение да скочим,
но накрая щеше да се случи точно това,
щях да я слушам отново и отново,
докато не се влюбя на фона є.
Докато слушаш песента,
ще те помоля
да погледнеш статуята на Пушкин
и да наблюдаваш всичко, което се случва на фона є.
Преминаващите хора,
прелитащите птици,
привършващото време.
А с теб какво се случва?
Погледни човека, който стои пред Пушкин.
Този човек си ти.
Когато бенгалският огън започне да гори,
ще го видиш като изстрел в далечината
и дуелът ще е приключил.
Ще си се преборил със себе си.
Вече няма да си такъв, какъвто беше преди, когато
не можеше да забравиш.
Ще можеш да продължиш да живееш.
Сега си тук
и в същото време си там, долу.
Когато огънят започне да гори, ще си завършил скока
от Лефкада.
Ще те помоля да отвориш „Моят Пушкин“ за последен път, на последната страница на книгата.
Там ще намериш текста на песента. Прочети го.
А после просто изчакай.
И слушай.
[Песента звучи, а бенгалският огън долу гори.]
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На фона на Пушкин едно семейство се снима
Булат Окуджава
На фона на Пушкин едно семейство се снима.
Фотографът щраква и птичката излита.
Фотографът щраква, но ето какво е интересното:
на фона на Пушкин птичката излита.
На фона на Пушкин птичката излита.
Всички сметки са разчистени и приключили са всички
спорове.
Улица „Тверская“ тече, но накъде, не знае.
Какви жени ни хвърлят погледи и ни се усмихват.
На фона на Пушкин птичката излита.
Ще бъдем щастливи (благодарение на снимката).
Ще оставим краткия живот да бърза и да се топи.
Завинаги ще останем прегрърнати на снимката.
На фона на Пушкин птичката излита.
На фона на Пушкин едно семейство се снима.
Колко очарователно (за тези, които разбират)
всичките ни глупости и дребни злини.
На фона на Пушкин птичката излита.
Също както живота на Пушкин и тази пиеса свършва.
Както ще приключат и моят, и твоят живот.
Изцелителното пътуване почти завърши.
Когато тази пиеса свърши, аз, ти и Пушкин ще сме
приключили с всичко това.
Така всеки от нас ще може да започне отначало.
Нова любов,
нова кауза,
нов живот.
Като че Пушкин, след като куршумът пронизал корема му, можеше да се събуди като по чудо със затворена рана и да продължи.
Като цар Александър I, който умрял и като по чудо
възкръснал, за да се превърне в светец.
Остава само епилогът – неговото обаждане.
Благодаря ти, че игра.
Беше чудесен актьор.
Можеш да се поклониш на града.
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Зрителят актьор се покланя.
Аплодисментите долитат от целия град и го обгръщат. Отначало
са далечни, после някой се подава от близък прозорец, ръкопляскайки. Овациите стават все по-близки и по-силни.
Телефонът на Зрителя звъни.
Той е.
ТОЙ

Здравей (името на Зрителя). Как си?

ЗРИТЕЛ Отговаря.
ТОЙ

Трябва да ти кажа нещо.

ЗРИТЕЛ Не, остави ме аз да говоря.
Чете му писмото си.
Той и Зрителят продължават разговора в зависимост от съдържанието на писмото.
ТОЙ

Благодаря ти, че беше честен/честна с мен.

Пауза./Отговор.
Напиши името и адреса си на пликa, който ще намериш на масичката до басейна.
Марката вече е там.
През следващите дни ще получиш писмо.
Пауза./Отговор.
До скоро!
Може би някой ден отново ще се срещнем.
Зрителят дава писмото на Цветомир и двамата, ако имат желание, говорят за преживяването.

КРАЙ
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ПИСМО ОТ АВТОРИТЕ

Скъпи/а ………………..,
Това е поемата, която пазех за теб в джоба си.
Пушкин ходи на театър често.
Аз също ходя на театър често.
Хората, които ходят на театър често,
мисля,
започват да виждат света като театър.
Стъпват на тротоара
и мислят, че още са в театъра.
Мислят си, че статуите са от кожа и кости,
а пейзажите са сцени.
Под уличните лампи мислят, че още са под прожекторите.
И през цялото време гледаме мястото, на което се намираме,
и си мислим:
Това какво иска да каже?
Какво означава това място?
Тази светлина какво означава?
Какво играят тези актьори?
Какво място заемам като зрител?
Пушкин ходи на село и се отегчава,
ходи в града и се отегчава,
ходи по пиршества и се отегчава.
Същите представления, отново и отново.
Но също така, отново и отново, възможността да измислиш
нещо различно.
С обич,
Мартина и Мигел

София, декември 2020 г.
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Театърът може без много от нас – без драматург, без режисьор,
без директор, без сценограф, композитор и т.н. Единственият и
достатъчен уникален минимум, за да има театрално събитие, е Актьорът. Това е отправната ми точка за конструирането и оживяването на изобилни биографични моменти на великата актриса. Нейната книга L’Art du théâtre: la voix, le geste, la prononciation, etc. (1924) не е
преведена на български език. Благодарение на международния книгообмен чрез НБКМ до мен достигна изданието на Университетската
библиотека в Базел на английски език The Art of the Theatre. Книгата
е издадена след смъртта на Сара Бернар. В нея са събрани различни
теми, в основата си с педагогическа насоченост, които тя е диктувала на своите сътрудници през последните три години от живота
си. Интересно съвпадение е, че през същата 1924 г. в Бостън е публикувана за пръв път книгата на 19 години по-младия от Сара Бернар
К. С. Станиславски „Моят живот в изкуството“. Докато руският
теоретик е пространен и подробен, в „скромните“ 220 страници
на великата френска актриса са маркирани най-важните аспекти
на актьорската професия, залегнали в трудовете на десетки имена на театралната теория, сред които Станиславски, М. Чехов, Л.
Старсбърг, Д. Мамет и др. В края на живота си Сара Бернар обобщава най-важното, което знае за професията, а читателят, познаващ
тоталната є биография, е поразен от плътността и убедителното
звучене на текста.
„Един урок на Сара Бернар“ е подзаглавие на този драматургичен
портрет колаж, защото неговата основа е вдъхновена именно от
книгата „Изкуството на театъра“. Около тази основа проблясват
интересни факти и преживявания на голямата актриса.
д-р Мая Кисьова
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САРА

(лежи на канапе, облечена в разкошен халат, обшит с пух;
събужда се и се повдига на лакът) Цял живот обичах отведнъж да заспивам сред много близки хора. Те приемаха тази ми особеност може би като безпомощно
доверие към тях и бяха свикнали. Надарена с огромна
енергия, в младите си години прекалявах с всичко. Но
след няколко здравословни кризи се научих да се отдавам на оня момент, когато тялото и мозъкът ми
искаха да се отпуснат. Тези малки сънчета траеха
десетина минути. След това се пробуждах ободрена и най-радостно беше приятелите ми да са около
мен. Прекрасният Жорж направи първата рисунка за
фантастичния ми портрет1, докато бях потънала в
кратък сън. (Отговаря на незададен въпрос.) Художниците или актьорите бяха по-добри любовници? О, не
знам! Нямам време да мисля за това! Какво значение
има? Те бяха стотици! Мигът на любовта е известен само за участниците… Що за статистика?!… А
аристократите, политиците, банкерите – за тях
защо не питате? Те са много важни! Благодарение
на покровителството им аз живеех в любимия ми
лукс. Това е от огромно значение, ето, виждам как
подгъвът на ревера ви се е прокъсал и това ме разсейва… Да не говорим колко държа всичките ми мебели, сервизи, дрехи, цветя да не бъдат размествани.
Моля?… За какво говорех, а, да – за Жорж… не, за
кратките ми заспивания… Жорж обичаше да рисува бялото, затова скоро след началото на връзката
ни ми подари бял сатенен халат, обточен с пух. И
докато рисуваше портрета ми, аз играех ролята на
модел само в този костюм (Смее се.). Често заспивах,
докато той рисуваше огромната картина. Позата,
в която Жорж ме постави, бе чудесна – като щастлива почивка след любовна нощ. Една вечер се събуждам и виждам, че той седи търпеливо зад статива и
чака, за да улови състоянието на очите ми, когато
ги отворя след краткото заспиване. Точно тогава
портретът беше завършен. Бях на трийсет и две
години, вече акционер в „Комеди Франсез“, играех
Федра с голям успех. Бях изгубила сестра си Режина

1 Портретът, собственост на музея „Пти Пале“, е показван в София (2012) в рамките на изложба „Париж 1900“.
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и майка си. Живеех на улица „Авеню дьо Вилие“ в
собствен дом. Вече избирах. Имах време да заспивам
пред един зрител. Слава богу, Жорж Клерен остана
дълги години мой верен приятел, дори и след като
страстта премина. Той разбираше, че аз обичам моята менажерия – хора, различни артисти, които да
бъдат около мен. Повечето ми бяха любовници, но
на кого правеше впечатление? Ние трябваше да бъдем заедно. Тогава вече знаех колко съществено е положението на тялото, силуетът, от който ръката
излиза в жест. Беше традиция в „Комеди Франсез“,
когато се възобновява някое заглавие, да се копират
педантично моделите на сценично поведение – интонациите, жестовете, мимиките на великите
предци… Кръстили сте бонбони на моето име? Донесете ми, ако обичате, десет кутии. Трюфели, нали?
Да, трябва непременно да ги опитам. Менажерията
ми – също!… Когато ми възложиха Федра, знаех от
самото начало, че ще ме сравняват с Рашел. Бях чувала легенди за нея, но не бях гледала изпълнението
є, не я познавах. Била съм четиринайсетгодишна,
когато тя е починала. Знаеше се какво самата тя
е казвала за ролята: „Всеки път, когато играя Федра,
тя ме убива, от сърцето ми капе кръв“. Помолих Коклен да ми помогне да изградя партитурата и той
се отзова с готовност. Така спазих традицията по
най-перфектен начин… Двайсет години по-късно, когато ме поканиха да преподавам в Консерваторията, вече бях наясно със собственото си отношение
към „традицията“.
Първото, което се запитах, беше ще продължа ли
традицията да възпитавам младите актьори само
и единствено като продължители на френския класицизъм в театъра? И в главата ми зазвучаха гласовете на моите преподаватели и по-възрастни
колеги актьори от „Комеди“: „Традицията! Тя никога не трябва да се нарушава!“. Вече бях осъзнала
колко ужасно и глупаво е това системно ограничаване. „Че тази традиция е всъщност брадвата, с която се
опитват да отрежат покълналите крила на начинаещите. „Традиция“ – такава тържествена дума и изречена
с такива тържествени гласове! дума, която замразява!
Нищо не е по-отдалечено от истината от традицията.
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Нищо не е по-вредно за узряването на мисълта.“2 Докато
извайвах монолозите, жестовете и състоянията
на Федра, забравих за легендата Рашел. Повярвах на
себе си. Знаете ли, още в началото на пътя си аз не
реших да стана актриса, а открих, че съм такава. И
триумфирах. По-късно, когато четох отзивите на
пресата, разбрах, че съм направила моя интерпретация на ролята: „Когато тя разтвори ръце и с глас на
галеща мекота признава своята слабост и срам – това е
жената във „Федра“. Жената, способна на неудържима
нежност и разтапяща обич“3. Премиерата на „Федра“
беше на рождения ден на Расин. Знаете ли защо не
мога да играя в пиеси на Корней? Защото те имат
„разум“, а не „сърце“. А героините на Расин са „универсални и вечни: жени, които остават жени, въпреки
техния героизъм“4. Федра на Рашел е била ужасна и
енергична, предизвикваща страх и страхопочитание, докато моята – симпатия и съчувствие. Histrionic style of acting – това се получи от срещата между
традицията на „Комеди Франсез“ и мен. Дистанция
между актьор и образ? Не, не знам как се прави това.
Аз се отдавам на ролята напълно, идентифицирам
се с нея. Играя страданието блестящо. Е, може да
го наречете превзето и мелодраматично (предизвикателно) – не бъдете така тактични и сдържани,
кажете го, ако го мислите! Чакам!
ДЕНИ
ДИДРО Артистът не трябва да чувства абсолютно нищо!
САРА

Грешите, мосю Дидро! Актьорът не е философ! Ако
той не може да изпита най-широкия диапазон от
чувства, той никога не би могъл да бъде органичен
и в най-малката роля!
Утре с вас ще тръгнем сутринта.
Не ме корете пак за смелост като тая!
Мой ангел, демон мой дали сте, аз не зная,

2 Bernhardt, Sarah. The Art of the Theatre. London: G. Bles, 1924, 189.
3 Aston, Elaine. Sarah Bernhardt: A French Actress on the English Stage. Oxford: Berg, 1989:
Daily Telegraph, 19.
4 Ibid.
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но по следите ви покорно ще вървя –
като робиня… Вред с наведена глава
ще бъда с вас… Защо? Да обясня е мъчно,
но аз жадувам с вас да бъда неотлъчно,
да виждам вас, все вас… Щом стъпките замрат,
сърцето ми почти угасва в мойта гръд.
Не сте ли вие с мен, дори не съществувам,
но ако стъпките, които тъй жадувам,
погалят моя слух, това е верен знак,
че моята душа при мен се връща пак.
САРА

Мосю Дидро, знаете ли колко чувствителен е националният ни гений Виктор Юго? След премиерата
на „Ернани“ дойде в гримьорната ми и постави на
ръката ми браслет, от който висеше диамантена
сълза.

ВИКТОР
ЮГО
„Бяхте велика и прелестна; развълнувахте мен, стария
боец, и в един момент, докато тръпнещата и възхитена
публика ви аплодираше, аз се разплаках. Тази сълза, която
ме накарахте да пророня, е ваша, и аз коленича пред вас.“5
САРА

Мосю Дидро, ако аз бях актриса – такава, каквато
вие описвате в „Парадокс за актьора“, – никога не
бих могла да изиграя вашата Монахиня. Актьорът
нямал характер! Задължен бил да няма характер!
Вероятно такива са били древните актьори, скрити зад огромни маски, качени на 6-инчови котурни,
с изкуствено издължени крайници. Те са били „тръбите на поетите“. Никой не можел да ги разпознае
в реалния живот. Според вас затова актьорът можел да се превъплъти в стотици други характери!
Колко пошло и невярно! Нищо, нищо не разбирате
от талант, скъпи ми философе… Но от парадокси
– безспорно – там сте ненадминат!

ДИДРО Да. Юго е добър автор, според моите критерии – не
дава и секунда въображение на актьора – толкова
плътно и убедително пише!

5 Бернар, Сара. Моят двойствен живот. София: Народна култура, 1992, 258.
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САРА

Мосю Дидро, аз исках да стана монахиня. Първата
ми роля беше на архангел Рафаил в манастира, където премина детството ми. Понеже бях свръхчувствителна, ми беше добре, когато не проявявах
и не приемах нежност, преданост и състрадание.
Измислях си свои упорити правила и така живеех.
Постих осем дни преди първото си причастие, после
паднах, прескачайки една яма. Тогава се роди моят
девиз Quand même – „Въпреки всичко“. Привличаше
ме тайнството на смъртта, бях на шестнайсет години, когато си купих ковчега. Това е истината. Но
легендите винаги надделяват над историите… (Задрямва отново в позата от портрета на Жорж Клерен.)

ДИДРО Женската свенливост не е нищо повече от добре
разиграно кокетство.
САРА

(изправя се на каданс, подобно лунатик, застива в поза на
древногръцка статуя, устните є се разтягат в усмивка,
разтварят се и тя започва отначало тихичко, после поярко, достигайки до истеричен смях. Утихва, след което
бавно се „завръща“ към себе си, отпуска ръцете и тялото
си от позата, поляга на канапето и заспива)

ЖОРЖ
КЛЕРЕН Нейният смях… Самият смях идва от вечността.
Нейният смях, нейната женственост, която слага
отпечатък върху всичките є роли. Личността є рядко остава скрита зад репликата. „Тя не играе ролите
си, а си играе с тях.“6 „Сара Бернар“ беше магически
бранд. Такава беше природата є, а освен всичко тя
се разпалваше от търговски сделки. Колко пъти е
печелила и губила всичко! Но тя се интересуваше
само и единствено от играта. Луксът беше временен пристан за възстановяване. Беше длъжна да
го поддържа. Затова и страданието, което непрекъснато играе, е блестящо. От класицистичната
традиция тя възприема позата, жеста. При Сара
те са така убедителни, че я превръщат в древногръцка статуя. Опознай себе си – стремителният

6 Aston, Elaine. Op. cit.: Pall Mall Gazete, 20.
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є живот е въплъщение на това съдържание. Избрах
тази поза за портрета є, защото тя трябваше да се

научи да си почива след представление. И мисля, че
заслугата да се отпуска и заспива за минути е моя.
Но не мислете, че аз съм само добрият приятел за
релакс в облак терпентин – правили сме какви ли не
щуротии! Полетяхме с балон над Париж! Оранжев,
бяха го кръстили „Доня Сол“, а Сара дори не се обади в „Комеди Франсез“ или вкъщи. Издигнахме се на
2600 метра, на нея є призля, потече є кръв от носа.
Приземихме се по тъмно далеч извън Париж, обля ни
пороен дъжд.
САРА

(в просъница) Толкова съм тънка, толкова съм слаба,
че когато вали, минавам между капките!

КЛЕРЕН Директорът на „Комеди“ я заплаши с глоба, тя си
хвърли оставката, случаят стигна до министъра
на изящните изкуства, който я повика на разговор
и потуши конфликта.
САРА

(пробужда се, плавно се изправя, заема отново позата на
Федра и поглежда към публиката) Ето, така обичам –
всички да са тук… Нямах време да попитам какво
е „медиум“. (Смее се, отпуска позата, сяда.) Аз бях, аз
съм… (Отново се разсмива.) Харесват ли ви ръцете
ми? В театъра актьори с къси ръце нямат никакъв
шанс. Какво можеш да изразиш с къси ръце? „Жестът
трябва да изразява мисълта; той е съдържателен или
глупав в зависимост от това дали актьорът е умен, или
не.“7 Дали съм умна, или не – не знам. Но преди премиерата на „Федра“ щях да умра от страх. Треперех и
се дърпах назад, ако бяха ме изпуснали, сигурно щях
да избягам в ателието си. Но Муне-Сюли, който играеше Иполит и по това време бяхме любовници,
успя да ме съвземе, като разказа съня си: „Играехме
„Федра“ и ме освиркаха (неговите сънища винаги се сбъдваха в обратен смисъл), значи ще имаме огромен успех!“8.
Горкият Муне-Сюли! Колко объркващо за неговото

7 Бернар, Сара. Цит. съч., 79.
8 Пак там, 244.
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протестантско възпитание беше моето отношение към някои неща… В прощалното си писмо до мен
той написа: „Постарайте се да бъдете добродетелен
мъж, тъй като нищо не може да Ви накара да станете
добродетелна жена!“. Много благородни думи към мен
от негова страна, наистина. На предложението му за
брак аз му изпратих плик с театралните маски и вътре сгънат на четири празен бял лист.9 Какъв брак,
за бога, аз бях лакома за роли! Още и още! Вече бях
започнала да рисувам и скулптирам, изкуството и аз
бяхме в стихиен водовъртеж от ненаситност към
разкриване и изразяване! Как би могла една съпруга на
протестант да направи това, с което обнових френския национален театър? Между червеното и черното
– двете задължителни тоналности на играта – вмъкнах
цялата палитра, цялата дъга на различните чувства!10…
(Застива в поза на богиня с меч в ръка. Устните є се разтягат в усмивка, разтварят се и тя започва отначало
тихичко, после по-ярко, достигайки до истеричен смях.
След което бавно се „завръща“ към себе си, отпуска ръцете
и тялото си от позата, поляга на канапето и заспива.)
АЛЕКСАНДЪР ДЮМА-СИН		
Чувствата на сцената – да, опитвам се да бъда снизходителен – тя
изиграва една роля стотици пъти! Но ролите є са в
повече от сто и седемдесет пиеси! Неслучайно Жюл
Льометр възкликна: „Тя толкова е свикнала със сцените
на насилие и изтезание в пиесите на Сарду, че е изгубила способността си да изразява обичайни всекидневни чувства.
Тя става самата себе си едва когато убива, или когато
умира“. Сара не беше любимият ми женски характер –
преобръщаше написаното от мен, и то доста често. В сцената с бащата на Арман Дювал въпросната
Маргьорит трябваше да бъде поставена в ъгъла – в
полза на морала. Сара изгради образа си така, че спечелваше неизменно съчувствието и симпатиите на
публиката за сметка на всяко благоразумие. Да, тази
нейна роля беше най-близка до самата нея, въпреки
че кой знае? (Сара се пробужда от познатия глас.)

9 Жидел, Анри. Сара Бернар. София: Рива, 2008, 91.
10 Саган, Франсоаз. Скъпа Сара Бернар. София: Плеяда, 2004, 63.
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Когато Маргьорит предлага на Арман да заминат заедно в провинцията, далеч от бурния свят на Париж,
тя за пръв път говори за произхода си, очаквах, че
Сара ще изиграе смущение, наранено честолюбие…
Нищо подобно – нейната Маргьорит уверено се приближаваше към смъртта като към любима съдба. А
това покоряваше публиката.
Вие ме обичате, нали, и ще бъдете щастлив да прекарате на село три-четири месеца само с мен. Аз също
ще бъда щастлива от такова усамотение. Не само
ще бъда щастлива, но това ми е нужно и за здравето. Не мога да отсъствам толкова дълго време от
Париж, без да сложа в ред работите си, а работите
на жена като мен са винаги много объркани. Намерих начин да уредя всичко, да съчетая работите си
с любовта ми към вас, да, към вас, не се смейте. Аз
съм луда, че ви обичам! Но ето че вие си придавате
важност и говорите големи думи. В края на краищата, дете такова, помнете само, че ви обичам, и не
се безпокойте за нищо. Съгласен ли сте?… И тъй,
преди да е изтекъл и месец, ние ще бъдем в някое
село, ще се разхождаме по брега на някоя река и ще
пием мляко. Изглежда ви странно, че аз, Маргьорит
Готие, ви говоря така. Причината е, приятелю, че
когато животът в Париж, който привидно ме прави
много щастлива, не ме възпламенява, той започва
да ми досажда и тогава в мен се появяват внезапни
желания за едно спокойно съществуване, което би
ми припомнило детството. Човек винаги има детство, независимо от това какъв е станал по-късно.
О, бъдете спокоен, няма да ви кажа, че съм дъщеря
на полковник и че съм отгледана в Сен Дени. Аз съм
бедно селско момиче и преди шест години не знаех
да пиша името си. Сега сте спокоен, нали? Защо вие
сте първият, към когото се обръщам, за да споделя радостта от желанието, което се появи в мен?
Може би защото разбрах, че ме обичате заради самата мен, а не заради вас, докато другите винаги
са ме обичали за собственото си удоволствие. Често съм била на село, но никога, както бих желала да
отида. На вас се надявам за това лесно щастие, не
бъдете лош и ми го дарете. Кажете си следното: тя
няма да живее дълго и някой ден ще съжалявам, че не
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съм удовлетворил единственото нещо, което ми е
поискала и което можех толкова лесно да изпълня.
ЛУИ ВЕРНОА
„Най-популярната є роля бе Федра, но за тълпата това безспорно бе нейната Маргьорит. Сара трансформира Маргьорит в чист и ангелски в духовен план
образ, отдалечен от съществуването на куртизанката.
The Times писа, че тя излъчва „неизлечима сладост“ и има
„ореол на светица на челото“. Такова плътно сливане
с образа не е имало, няма и да има повече. Архетип на
Магдалена, която се стреми към изкупление.“11
ЕДМОН РОСТАН Един от първите, който написа приживе
книга за „Божествената Сара“, е Жул Хюре през 1899
година. Покани мен, Едмон Ростан, да напиша предговора є. Около Сара имаше много легенди, слухове
и крайни страсти. Затова ми се искаше да наблегна
върху нейния професионализъм. Да, именно защото
тя беше професионалист, издържа на всичко в живота си. „Свикнахме да се възхищаваме на тази изключителна жена, а не си даваме сметка каква енергия минава
през нея. Определено има нещо тревожно в устремената
є ръка, която владее скиптъра, тирсуса, еднакво убедително държи кама, ветрило, меч, дрънкулка, знаме, длето
на скулптор и конски камшик… Всички тези пътувания,
променящи се небеса, обожаващи сърца, цветя, бижута,
бродерии, тези милиони, тези лъвове, тези осемдесет
куфара , тази слава, тези капризи, веселите тълпи, които теглят каретата є, крокодилът, пиещ шампанско –
всички тези легенди, които никога не съм виждал, не ме
впечатляват толкова, колкото това, което виждах
всеки ден. (…) Никога не съм познавал Сара с ковчега и
алигаторите. Единствената Сара, която познавам, е
тази, която работи. Тя е по-голямата.“12 Извън това
нека ти разкажа как мина Денят на Сара Бернар –
9 декември 1896 година. Общината даде голям банкет
в „Гранд хотела“; бяха съчинили и изпълниха химн в
нейна чест; после цялата група отидохме в „Театр
дьо ла Ренесанс“, където тя изпълни второ действие

11 Aston, Elaine. Op. cit., 48.
12 Huret, Jules. Sarah Bernhardt. Chapman&Hall, Ltd, 1899. Предговор на Е. Ростан.
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на „Федра“ и четвърто действие на „Победеният
Рим“.
САРА

(изпълнява монологa в характерния си напевен ритъм, с
много страст)
Небе! Какъв ужасен ден!
Със своя син Тезей ще се яви пред мен!
Свидетелят, уви, на моята измяна
ще наблюдава как с баща му съм засмяна,
но с натежала гръд от неизплакан плач,
пред който той стоя като жесток палач!
Тезеевата чест, за да не помрачава,
дали ще премълчи каквото бе тогава?
Пред своя цар нима ще изрече лъжи?
Омразата към мен доколко ще сдържи?
Напразно би мълчал; срама си как да крия,
когато аз съвсем не съм като ония,
които на греха поддават се безспир,
ала не се червят и си живеят в мир.
Сама ще разглася за всичко без пощада!
О, сякаш всеки свод, стена или аркада
посочват вече кой в Трезена е злодей
и ще ме предадат веднага на Тезей.
Спасение за мен в живота вече няма,
нима да се умре е мъка тъй голяма?
Нещастникът не се страхува от смъртта.
Но споменът за мен какъв ще е в света?

САРА

И тогава имах сценична треска, както винаги. Но
знаех, че когато изляза на сцената, всичкото треперене ще се стопи. В салона беше елитът на Париж,
който ме честваше. И никой не подозираше, че аз
отчаяно се мъчех зад кулисите да спра треската с
академичното упражнение за дишане. Повтарях си
в транс, все едно, че моите студенти бяха около
мен: „Никога не оставайте без дъх. Трябва да се вдиша
достатъчно въздух за най-малко четири реда или двайсет
и шест думи. Това е отлично дихателно упражнение. Четири реда не могат да се кажат на един дъх при първия
опит, но това може да се управлява достатъчно лесно,
като оставим въздуха да избяга бавно и нежно с думите.“13

13 Bernhardt, Sarah. Op. cit., 60.
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Гласът на
ЕДМОН РОСТАН Не бяхме се наговаряли, но се оказа, че петима големи поети бяхме написали сонети в нейна
чест. Тя се разплака от моя текст.

Във този свят без хубост, ти само ни остана
с изкуството да слизаш по стълбата с финес,
да носиш цвете, шапка да слагаш с нежен жест,
с обноски на кралица, от бледността обляна.
Във този свят без лудост като богоизбрана
играеш и умираш на тази сцена с чест.
Ръцете ти мечтани от плът и кръв са днес
и, Федра въплътила, от всички си желана.
Жадуваща да страдаш, безброй сърца плени
и виждахме как капят по твоите страни
сълзите, насъбрани от всички нас в душите.
Ти, Сара, често чувстваш при ролята добра,
как скришно, като израз на своята възхита,
сам Шекспир те целува за твоята игра.
(превод Атанас Сугарев)14

САРА

Едмон, ти си гений. Ти си автентичен френски романтик! И все пак колко красиво си го написал: „Сам
Шекспир те целува за твоята игра“. Помниш ли как
моят Хамлет взриви артистичния свят на Париж?
Нямаше безразлични – всички кипяха – от крайно
неприемане до крайно утвърждаване! Но ти си прав
– Шекспир разбра защо исках да играя мъжки роли.
Не заради самите роли, а заради мъжките мозъци.
Хамлет ме привлече, защото е най-оригиналният,
най-финият, най-деформираният и въпреки това
най-чист към единството на мечтата си… Като
цяло мъжките роли са по-интелектуални от женските. Това е тайната на моите предпочитания.
Нито един женски персонаж не е отворил толкова
голямо поле за изследване на усещанията и човешките скърби като това на Хамлет. (Смее се, после
утихва в дрямка.)

14 Жидел, Анри. Цит. съч., 198.
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САРА

Не зная защо, напоследък съм загубил цялата си веселост, зарязал съм напълно телесните упражнения
и изобщо съм изпаднал в такова мрачно настроение, че тази прекрасна сграда – земята – ми се вижда
гола канара; този опнат над нас прозирен шатър на
въздуха – можете ли да си представите? – този дивен свод над главите ни, този величествен покрив,
обсипан със златни огньове; всичко това е за мен
само едно гадно скупчване на зловонни пари. Човекът! Какво великолепно творение е той! Колко благороден е с разума си; колко безкрайно богат откъм
способности, изрази, движения; колко изумително
съвършен в действията си; колко приличен на ангел в
своята прозорливост; колко подобен на бог! Върховна красота на света! Венец на всички живи твари! И
какво е за мен тази квинтесенция на праха? Той не ме
радва… И жените също, колкото и да се усмихвате.

САРА

Питаха ме много пъти защо не ми е интересна Офелия. Бях отговорила преди години, когато направих
релефен портрет на Офелия – такава, каквато си я
представях. Тя предизвика не актрисата, а скулптора в мен…

ЕДМОН РОСТАН Тя беше патриот в избора на пиеси. Вместо да се хвърли към модерните си съвременници Ибсен, Стриндберг, Бьорнсон, Чехов, тя каза, че тези
„севернящини“ не я интересуват. Зареждаше се от
френския исторически героизъм. Специално за нея
написах „Орлето“, премиерата беше на 15 март 1900
година, а до 30 октомври се изигра 237 пъти!
САРА

„Обожавам военната музика, мисълта за Франция ме
кара да плача с горещи сълзи, а куражът на нашите
храбри войници – да треперя от възхищение!“15 Едмон,
ти помниш как преживяхме Френско-пруската война. Превърнах фоайетата на любимия си театър
„Одеон“ в лазарет, бях милосърдна сестра и правех
всичко възможно да осигурявам прехрана, облекло и
медицинска помощ на ранените. Представяш ли си,

15 Саган, Франсоаз. Цит. съч., 123.

- 298 -

МОЯТ ТЕАТ ЪР. ЕДИН УРОК НА САРА БЕРНАР

кметът на Париж ме задължи да махна статуйките
на Богородица от помещенията! Не го направих и
той спря доставките за лазарета! Предприех рисковано пътуване на север, където малкият ми син
беше евакуиран с няколко близки души. И какво съдбовно преживяване – отседнах в хотел, чиито собственици бяха изгубили своя син във войната. Той се
оказа мой почитател. Приживе след представление,
от което бил възхитен, написал сонет за мен. Тези
потънали в траур достойни хора го извадиха от
стаята на сина си-ангел и ми го подариха. Хиляди
подобни чудеса се случваха на французите през тези
славни и тежки години! След опустошителния ураган на войната парижани се нуждаеха от повдигане
на духа. Възстановихме работата на театър „Одеон“ с поредната героична пиеса на Виктор Юго „Руи
Блас“. Постигна ме триумф в ролята на Кралицата.
САРА В РОЛЯТА НА КРАЛИЦАТА
Да се помоля? Тук? Оставиха ме всички.
С какво да утеша душата си самичка,
душа по тъмен път сама, без светлина…
О, тез следи от кръв по хладната стена!
Нима се е ранил! По своя грешка страда.
Защо прескача той високата ограда!
Донесъл ми е пак любимите цветя,
за толкоз малко ли рискува през нощта?
Ах, онзи тел бодлив, опръскан със кръвта му.
Дантела от ръкав намерих. Капка само
от тази кръв, за мен проляна, е обет…
И всеки път, кога намирах свеж букет,
да не отивам там пред бога клетва давах,
обаче клетвата отново нарушавах.
Но той? Къде е той? Три дни не е дошел!
О, който и да си, незнаен момко смел,
ти, който в мойта нощ самотна се явяваш,
на милост някаква от мен не се надяваш,
към мене се стремиш през хиляди злини,
проливаш свойта кръв, рискуваш свойте дни,
за да ми поднесеш цветя във мрака черен:
ти, който и да си, приятелю мой верен,
понеже строг закон над нас жестоко бди,
вместо любов – от мен благословен бъди!
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САРА

След този триумф директорът на „Комеди Франсез“ мосю Перен ме покани отново да се завърна в
трупата. „С голяма болка напуснах „Одеон“. Обожавах
и все още обожавам този театър. Той има вид на провинциално градче. Под аркадите му се разхождат стари
и бедни учени, потърсили прохлада в знойни дни, между
големите плочи растат жълти и нежни тревици; колоните са високи, почернели от времето, от пипането и от
уличната кал; непрекъснатият шум от потеглянето на
омнибусите напомня за някогашните дилижанси; хората са сговорчиви и накрая – неповторимата ограда на
Люксембургската градина. Всичко това му придава особен вид, който го отличава от другите сгради в Париж.
Освен всичко друго там цари училищна атмосфера. Все
още витаят младежки мечти. Не се говори за миналото
като в другите театри. Младите актьори, които постъпват, говорят за бъдещите си планове… Не пожелах
да отнеса нищо със себе си. Мебелите в гримьорната си
оставих на една млада актриса. Оставих и костюмите
си, и дребните си тоалетни принадлежности. Чувствах,
че бляновете ми свършваха дотук.“16 Взех единствено
забравена изрезка от вестник, в която Сарси беше
написал: „Никой не може да бъде по-невинно поетичен от
тази млада дама. Тя ще стане страхотен комедиант и
вече е възхитителен артист. Всичко, което прави, има
специален неин собствен вкус. Не може да се определи дали
е красива. Тя е слаба, с тъжно изражение, но притежава
кралска грация, и чар, както и неизразимото: je ne sais
pas quoi – „не знам какво“.

Сара отново се отпуска на дивана и задрямва.
Гласът на
БЪРНАРД ШОУ
„Човек є прощава неправдоподобността.
Прошката, към която ни принуждава, подхожда на тази
егоистична и даже детинска игра.“17

16 Бернар, Сара. Цит. съч., 225.
17 Саган, Франсоаз. Цит. съч., 188.
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САРА

(в просъница) Ах, тези англичани! Наследниците на
Шекспир не само че не ме целуваха – тъкмо обратното! Бърнард Шоу крайно не разбираше моето
изкуство и пространно се упражняваше в иронично
изразяване по мой адрес. Чуй само…

Гласът на
БЪРНАРД ШОУ
„Името „Сара Бернар“ е като запазена марка. Костюмът, заглавието на пиесата, редът на думите
може да варира; но жената винаги е една и съща. Тя не
влиза в персонажа: тя го замества.“

САРА

Господин Шоу, чиято страст към реализма му пречи
да възприема романтиката, навсякъде вижда само
търговски трикове: „Всяка година Мадам Бернар идва
при нас с нова пиеса, в която тя убива някого с каквото
и да е оръжие – от фиби за коса до вилица; интонира
текста като извадка от това, което се нарича „златен
глас“, за огромна наслада на нашите кюрета, които всички издават повече или по-малко златни гласове с абсолютно същия трик; минава през добре познатия є подвиг на
разкъсване на страст към разкъсаните в края на втория или четвъртия акт, според дължината на пиесата;
не пропуска знаменитата усмивка; и делово преминава
през всеки по-обикновен акт. Тази рутина представлява
постоянна изложба, която се обновява всяка година със
свежи декори, свеж диалог и свеж автор, като същевременно остава неизменна.“18

САРА

В театъра има паметни срещи между автор и актьор. Бърнард Шоу просто харесваше италианката
Дузе. Тази, която се „разтваряла в ролята“, и прочие
анализи. Чудесно! (Към публиката, поверително.) Бих
се обезпокоила до смърт – ха-ха, нали съм спец по усмъртяване! – ако господин Шоу бе благосклонен към
мен. Все пак Оскар Уайлд написа „Саломе“ на френски
за мен и само някакви организационни причини попречиха да я изиграя първа. Но пък в Англия станах
съпруга!… Защо упорито се омъжих за дипломата
Жак Дамала – все още мога само да гадая!… (Смее се.)

18 Izard, Forrest. Heroines of the Modern Stage. Nеw York: Sturgis&Walton Company, 1915, 13.
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Бях на трийсет и осем, а той едва на двайсет и
шест. Последното, което имаше в очите му, беше
топлина и мекота. Скандален, непреклонен и жесток, той беше най-слабият мъж, когото познавах.
Но в него омразата бе намерила красиво убежище за
самоунищожителната си оргия. Наричаха го Казанова, Валмон, Лъвлейс, лорд Байрон. Той можеше да
задоволява жените и след това да ги измъчва. Аз се
привързах към него заради необятността на страданието. Страданието, което играех на сцената,
като че ли се нуждаеше от емоционално захранване
в живота ми. Беше загатнал, че е мечтал да бъде
актьор. Това бе достатъчно, за да преобърна работата си в негова полза. Наех „Театр дьо л’АмбигюКомик“, освободих предишния си приятел Гарние,
който играеше всички мъжки главни роли, с които
си партнирах. И започнах да репетирам с Дамала.
Носех името му с благоговение, името на морфиниста, който мразеше всичко, на първо място себе
си. Затварях очите си за неговата посредственост
на сцената. Въобразявах си, че мога да го увлека чрез
играта да се съживи, да се дисциплинира, но уви –
това бе тотална илюзия. Погледът му се остъкляваше от неразбиране и досада, когато му казвах,
че няма как да артикулира добре, ако сутрин преди
закуска не повтори двайсет пъти: „Un très gros rat
dans un très gros trou“ („Много голям плъх в много голяма
дупка.“)19. Абсурд – той закусваше в три следобед!
Публиката не можеше и не желаеше да бъде заблуждавана. Когато се опитвах да поделя аплодисментите, тя не беше съгласна. Посрещаха го ледено,
недоверчиво и това го погубваше. А аз не можех да
спра собствения си полет в театъра, колкото и да
исках, беше наивно. Компромисите се разбягваха,
когато излизах на сцената и ролята и публиката
изпадаха във възторг. След всяко представление Жак
излизаше и се губеше по цяла нощ, връщаше се сутринта мръсен, изтощен като квартален котарак
и се просваше в леглото упоен. В края на краищата
изкуството разпредели енергиите правилно, ние се

19 Bernhardt, Sarah. Op. cit., 222.
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разделихме, отказах се от този театър, а не след
дълго възстанових пренебрегнатите си приятелства… (Смее се.) Не знам защо поисках Жак Аристидис Дамала… може би, защото детството му беше
минало най-близо до Делфийския оракул?… Кой знае…
Във всеки случай театърът е „женско изкуство“…
Само една жена може да изрази индивидуалността си
чрез архетипна страст… И доколкото чрез театъра се изразява невидимото във видимо, то жените
са по-близо до невидимото от мъжете.20 (Усмихва се,
прозява се, отново полягва на канапето в красива поза.)
Актьорът трябва да може да спи, да спи много, поне
осем часа на ден. Сънят е от съществено значение за
успокоението на нашия ум и не по-малко необходим
за нашите гласови акорди. Защото гласните струни
са засегнати от всички наши действия, ходене, четене, храносмилане, къпане, езда, плуване, дишане…
(Задрямва.)
САРА

„Има добри художнички, но нито една жена не може да
достигне Рафаело, Леонардо, Рубенс, Веласкес. Има опити
на жени музиканти и композитори, но мащабите на Бах,
Моцарт, Бетовен, Вагнер – са недостижими. Така е и в
литературата. Добрите поетеси никога няма да пишат
като Ронсар, Юго, Ламартин, Мюсе. За скулптурата да
не говорим – там няма добра скулпторка изобщо. От
друга страна, в театъра големите жени артисти са помногобройни от мъжете. За два века броят на жените
артисти, които украсяват френската сцена, надминава
броя на мъжете актьори. Имаме само Барон, Талма и
Муне-Сюли срещу мадмоазел Дюкло, Адриен Лекуврьор,
Клерон, Ла Шампмесл, Жорж, Марс и Рашел. И това ми
се струва съответно на реалността. Драматичното изкуство изглежда по-скоро женско изкуство; то съдържа
в себе си всички изкуства, които принадлежат на жената: желанието за удоволствие, средство за асимилация –
това е истинската същност на жената. Обстоятелството, което още повече придава на жената леко превъзходство, е фактът, че тя е жена и че нейните физически
качества като цяло имат предимство пред физическите

20 Aston, Elaine. Op. cit., 30.
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качества на мъжа. Това е причината, поради която нашето изкуство, което е толкова фино и толкова пълно,
защото отразява всички останали изкуства, остава на
малко по-ниско ниво, защото не може да се практикува
без красота на формата или лицето.“21
Има различни видове очарование, от които произтичат забавни моменти. Понякога настръхваш от
музикалността на гласа; друг път – от чистотата
на душата; от могъществото на интелекта; от
финия сложен ум; изтънчен поетичен чар, който при
жената е най-завладяващ. Но кой знае защо чарът,
излъчван от здрав, жизнен човек, оставя кратко
впечатление. „В „Комеди Франсез“ публиката се разделяше на два лагера, когато на сцената излезехме със
Софи Кроазет. В нейния лагер бяха банкерите и мъжете
с яки червени лица, които обичаха живота. В моя лагер
бяха поетите, мечтателите, студентите, неврастениците и младите момичета. Първите аплодисменти бяха
тежки и гръмки – от почитателите на Кроазет. Веднага
моите дългокоси и гладни почитатели започваха да аплодират като наелектризирани, момичетата ми хвърляха
цветя. В общия шум и двете триумфирахме, въпреки че
публиката обича победителят да бъде един.“22 Роля след
роля, ту се приближавах до публиката, ту се отдалечавах, осъзнавайки границата и съдбовния избор за
всеки човек. В живота обичаме избран брой същества,
които са нашата Вселена. Синът ми Морис, на когото
бе достатъчна моята фамилия и с достойнство отказа наследството на принц Анри – своя незаконен
баща, бе на пиедестал в моя живот. Морис ме нарича
„�������������������������������������������������
майката птица������������������������������������
“�����������������������������������
.����������������������������������
А аз обичах миглите на моята майка и непрекъснато я молех да ме гали с тях по бузата.
Все едно ме галеше пеперуда…
„В изкуството работим за избран брой умове, които са
нашите съдии, нашите върховни арбитри. И бих задала
този въпрос: когато човек умре, за кого умира? Актьорът никога не трябва да работи за тълпата, защото
нищо не е по-лесно от това да спечели народни аплодисменти. Той никога не трябва да си почива доволен, дори

21 Bernhardt, Sarah. Op. cit., 141.
22 Ibid., 24.
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ако успехът увенчава усилията му, тъй като винаги има
да научи нещо, дори когато изглежда перфектен. Изпитвам голямо презрение към изкуството на онези актьори,
които, след като са създали мода, никога не променят
своята поза, нито своите отражения, нито изражението
си. Някои им се възхищават. От своя страна отричам, че
те имат индивидуалности. Те са просто добри работници, които са се трудили усърдно и повтарят едно и също
изпълнение както всеки ден, така и всеки час. Това не е
изкуство; това е търговия. Но обществеността често
бърка едното с другото.“23
Затова не съм забравила острите реплики на
Бърнард Шоу – те бяха предупреждение по принцип.
Но съвсем нямам вина за въздействието, което моята игра е оказала над него. Критиката му звучи като
бягство към свободното пространство, където ще
бъде изличен споменът за нечие изпълнение.
„Но Франция, домът на изкуствата и либералните идеи,
е и страната на свръхизобилна буржоазия. А буржоата
класифицира и изолира всичко, тъй като самият той
е доброволно класифициран и изолиран в тясната
обвивка на буржоа. Той харесва определени художници
да изпълняват определени видове творби и настоява тези
творби да бъдат с определен размер. Той няма да позволи
на скулптор да бъде художник, или художник музикант,
или музикант архитект, или автор актьор, или актьор
писател. Той никога не би позволил на Есхил, Еврипид,
Молиер или Шекспир да бъдат актьори, както и поети;
Аристотел да бъде посланик, както и актьор; Леонардо
да Винчи и Микеланджело да бъдат политици, художници
и скулптори.“24
Когато бях в „Комеди Франсез“, имах период, в който нямах нови роли, нарочно не ми даваха. Наех ателие в „Монмартър“, на бул. „Клиши“ 11 – следващия
век там е работил Пикасо. Изучавах анатомията на
човешкото тяло от книги, взимах и уроци. Понякога
с дни не излизах от ателието. Общувах с интересни хора, които канех за модели. Бях си направила
венец за главата, върху който поставях запалени

23 Ibid., 199.
24 Ibid., 208.
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свещи. Работех. Събрах смелост да предложа моята
„Пиета“ в Изложението на изкуствата в Париж и
тя беше приета. Някои колекционери започнаха да
проявяват интерес към мен. Понеже хонорарите в
„Комеди“ не ми стигаха, взех картини и пластики
с мен в Лондон и ги продадох на добра цена, докато
бяхме на турне там. Играех и на частни сцени. Всичко това ме отличаваше от актьорското съсловие,
което се занимаваше само с ролите си и с интриги.
С парите от продадените картини си купих редки
животни, за които отдавна мечтаех. Признавам,
при първото турне на „Комеди Франсез“ в Лондон,
правех каквото поисках, без да се съобразявам с никого. Вестниците пишеха за успеха ми в салоните на
аристокрацията, а на връщане корабът трябваше
да приеме и животните, които си купих от една
прочута менажерия – две руски хрътки, тигър, алигатор, костенурка, да не пропусна – да, и любимата
ми маймунка! Това преля чашата на поносимостта.
Започнаха да злословят, директорът на „Комеди“
беше против да рисувам, побесня, когато разбра, че
съм играла и извън официалната програма на турнето. Единствено Емил Зола ме защити.
ЕМИЛ ЗОЛА „Укоряват я, че се е заела със скулптура, живопис и
с още не знам какво. Това е забавно. Ето че, след като са
недоволни, че е слаба, и след като не им стига да я обявят
за луда, сега искат да регламентират дневния є режим.
Ама дори в затворите хората са по-свободни. В действителност не отричат правото є да се занимава с живопис
или със скулптура, а само заявяват, че не би трябвало да
излага творбите си. Тук обвинителната реч достига върха на абсурда. Веднага да се направи закон, за да забрани
натрупването на таланти!“25
САРА

Не беше трудно на изследователите да разделят
творческия ми път на три части – „Одеон“, „Комеди Франсез“ и „Свободен артист“. Докато играехме
в Лондон, с мен се запозна продуцентът Джарет,
който ми предложи съвсем различна кариера – на

25 Жидел, Анри. Цит. съч., 111.
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индивидуалните турнета. Не беше лесно да си го
представя, но напрежението в „Комеди“ преля и
аз напуснах. Платих неустойка и веднага заминах с
Джарет за Америка. Обожавам да посрещам гости,
ненавиждам да ходя у хората. В Америка обаче беше
невъзможно да откажа поканата на Томас Едисон,
който записа гласа ми. Беше чудо. Бях заинтригувана
и от асистента му тогава – Никола Тесла, но той се
интересуваше от мълнии. Жените, дори аз, бяхме
ненужна част от обкръжението. „Обичам да получавам писма, да ги чета, да ги коментирам, ненавиждам
да ги пиша. Обичам безлюдните пътища, усамотените
кътчета. Обожавам да давам съвети, ненавиждам да ги
получавам и не съм в състояние да възприема веднага съвет, макар и мъдър. Трудно осъзнавам здравия разум в
нечий съвет и трудно благодаря за него. Първоначално се
засягам.“26 (Засмива се нервно.) Засягам се и винаги ще
се засягам, ако някой се опита да ме окове в тъй нареченото „амплоа“. Когато някой – директор или режисьор, налага волята си на актьорите. Този „някой“
ни вижда само като: Любовникът, Премиерът на
евреите, Комикът, Благородният баща, Трагикът,
Довереникът. Съществуват еквивалентни типове
актриси, към които може да се добавят Кокетката
и Мързеливата мома. Невъзможно е да се критикува твърде строго това състояние на нещата; тъй
като навикът да играе в едно и също амплоа освобождава надарения и интелигентен актьор от необходимостта да се усъвършенства. Той е доволен
в момента, в който работи за характера, който е
свикнал да представя. Консерваторията произвежда типове марионетки. И голямо нещастие е, че не
съществува желание за преустройство на метода
на обучение от горе до долу. Но тази Консерватория, която е наистина необходима, е потопена в
буржоазен дух. Когато при мен дойде ентусиазиран
млад човек с въпроса става ли за актьор, аз го преглеждам за трите най-важни според мен качества –
силна памет, пропорционална физика и богатство
на гласа. Макар и рядко, виждам качествата като

26 Бернар, Сара. Цит. съч., 276.
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неразвит до този момент потенциал и съм склонна
да дам шанс. Когато тези три предимства липсват,
смело и честно разговарям с кандидата да спре да се
надява. Няма нищо по-тъжно от млад човек, който
пропилява времето си в чакане на несъществуващото чудо.
МАРСЕЛ ПРУСТ
Тя е не по-малко активна и като директорка на театъра, като почти маниакално се грижи и за най-малката подробност. Аз, Марсел Пруст,
вкарах Сара в творчеството си под името Ла Берма. Нахвърлих є много верен портрет, тъй като
мой информатор – и бивш любовник – бе не друг, а
Рейналдо Хан, един от приближените на актрисата. Нека прочетем отново следните редове от „В
търсене на изгубеното време“: те прекрасно напомнят за атмосферата, която Сара налага в своя театър: „Служителите, проверяващи билетите ни, дори
не ни погледнаха. Тъй като назначението, повишението
и съдбата им зависеха от голямата актриса и именно
тя управляваше театъра, а не временните, постоянно
сменящи се директори марионетки, те бяха погълнати
от съвсем други грижи: дали нарежданията на госпожа
Берма са предадени на новия персонал, дали всички са разбрали, че докато не е излязла на сцената, всички прозорци
трябва да бъдат отворени, а после трябва да се затвори
и най-малката вратичка и да потулят край нея съд с гореща вода, която да поглъща праха на сцената. Наистина
само след миг нейната карета, теглена от два гривести
коня, щеше да спре пред театъра, тя щеше да слезе, загърната в кожи, отговаряйки начумерено на приветствията, щеше да прати една своя придружителка да провери
запазени ли са на авансцената местата за приятелите
є, каква е температурата в залата, от какви хора са
заети ложите и дали разпоредителките се справят добре,
защото театърът и публиката бяха за нея втора горна
дреха, която щеше да навлече; добър или лош проводник,
през който трябваше да мине талантът є.“27

27 Жидел, Анри. Цит. съч., 233.
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САРА

Не се страхувах от грешки. Знаех да печеля пари и да
ги влагам тук и сега в неща, които са важни за мен.
Ако искам златистожълти стени в театъра си, ще
ги направя веднага такива. Ако поискам да са виолетови, ще станат. Човекът се променя толкова
много, нищо че остава същият. Всеки професионален актьор трябва да знае, че гласът му се променя
на всеки три-четири години. И това му дава шанс
за роли, които дотогава не са били подходящи за
него. Когато Оскар Уайлд написа „Саломе“, репетирах ролята известно време с голям ентусиазъм –
тъкмо гласът ми се беше променил в подходящата
тоналност…
И понеже времето ни изтича, нека двайсет пъти
повторим преди лягане: „Didon dina, dit-on, du dos
d’un dodu, dindon“ („Дидон-дина, казаха те от гърба на
пълнената пуйка“)28
Време е за вечеря! Урокът свърши. Каквото имах –
казах. Всички на масата! Да опитаме от истинската
пълнена пуйка!
…фонограма от гласове на излизащи от театъра хора,
звън на чаши, смях, далечна музика…
Актрисата най-после сяда срещу огледалото си, което едва
сега светва. Тя е в усамотение и сваля бавно перука, накити, халат. Обръща се и забелязва зрителите в залата.

АКТРИСАТА Разбирам ви. Не ви се тръгва още. Сара също ще
остане дълго тук. Тази нощ тя ще мисли за стотиците актьори, които нямаха нейната съдба.
Актьорът се присъединява към тази финална сцена.
АКТЬОРЪТ „В малко градче близо до Лил двама бедни стари
актьори живеели с пенсиите си от Societe des Artistes
dramatiques, далеч от всичко. Били ли са женени? Никой не
може да каже. Жената, която цял живот играла ролите
на довереница в трагедиите, все още пазела маската на
красотата. Правилните черти на лицето є придавали
целомъдрие на белотата на сплетената є коса.

28 Bernhardt, Sarah. Op. cit., 222.
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АКТРИСАТА Той бил стар провинциален комик с подвижно и жизнено лице. Те живеели достатъчно щастливо, припомняйки си радостите, страховете, опияненията от
предишните дни. В навечерието на Коледа, докато
се разхождали в малката градина, която била тяхна
наслада, двама мошеници нахлули в мъничкото им
жилище и изнесли всичките им спестявания. Те се гледали в отчаяние, открили своето нещастие.
АКТЬОРЪТ

Решили да понесат търпеливо лишенията от загубата до 26 декември, когато щели да получат малката
си пенсия; тъй като били наясно, че бедни актьори
няма как да получат хляб на кредит на място, където никога не са внасяли данъци. При огледа на килера
те открили, че е останало малко телешко месо, консерва сардини, малко сирене и малко хляб. В избата
имало бутилка вино, наполовина пълна, и бутилка
бира. Нито сноп дърва, нито малка бучка въглища.
А времето било толкова студено.

АКТРИСАТА Вятърът виел през пукнатините на вратите и счупените стъкла на прозорците. Бедните стари хора се
приютили в малката стая, прилежаща към спалнята,
която им служела за трапезария и хол. Огънят все още
греел през сивата пепел от въглища. Те преместили
столовете си по-близо, безмълвно, с тъжни погледи,
приковани в жарта.
АКТЬОРЪТ

Сутринта падали дебели снежни парцали. В края на
деня оскъдната вечеря приключила, бедните стари
хора приклекнали по-близо един до друг. Столовете
им се допирали, ръцете им били стиснати, а краката
им – прострени към хладкия малък огън. Те говорели
за успешните отминали дни. Бърборели кой е жив,
кой – мъртъв, кой –изчезнал.

АКТРИСАТА „Спомняш ли си как приветстваха влизането ми, когато щях да съобщя на Цезар, че Клеопатра иска да
го види, макар да беше само за минути?“
АКТЬОРЪТ

„Да, носеше златотъкана фуста и зелен шал.“ (Двамата актьори се сгушват един до друг.) „Казваш ми,
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че огънят се затопля. Не го чувствам, но вярвам, че
е така.“

АКТРИСАТА Разговаряли чак до сутринта, веселили се, спомняйки
си старите приключения, тананикали коледни песни,
смеели се тихо; щастливи, че все още са живи, когато
толкова много други са изчезнали, и че има още малко
топлина, когато толкова много други са на студено.
Когато дневната светлина проникнала в стаята, те
усетили, че огънят е угаснал отдавна. Но не усещали
студа, защото златните пайети от египетската
фуста, покрили пепелта, ги били стоплили като театрален огън. По внушение и вяра.“29

МАРШРУТ САРА БЕРНАР – идеята е да се направи кратко видео с двамата
актьори, които обхождат този маршрут и са в досег с уникалната атмосфера на локациите в деня на документалното заснимане. Това видео ще
бъде финал на бъдещото представление.
265 Rue St. Honoré – рождено място
Monastère Granscham à Versailles – начално образование, първа роля на
Рафаил
2 bis rue du Conservatoire – Консерваторията
1 Place Colette – „Комеди Франсез“
38 Boulevard de Bonne Nouvelle – театър „Жимназ“
Place de’l Odeon – Люксембургската градина – театър „Одеон“
Rue Fortuni L’avenue de Ville – самостоятелен дом, опожарен
11 Boulevard Clichy – „Монмартър“ – ателие
Rue René Boulanger – театър „Порт Сен Мартен“
20 Boulevard Saint-Martin – „Театър дьо ла Ренесанс“
2 Place du Châtelet – „Театър дьо ла Вил“, именуван „Сара Бернар“
(1899–1929)
56 Boulevard Pereire – последният є дом
Fort Sarah Bernhardt – Belle-Ile – музей „Сараториум“, както се е шегувала тя
януари – октомври 2020 г.
София

29 Ibid., 193–194.
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