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Дарове на съдбата: (не)случайни архивни находки
Михаил Неделчев
за Змей Горянин
Пламен Дойнов
за Петър Горянски
Паметен знак
за Пенчо Кубадински:
Стенограма на ОбС –
Велико Търново от 2005 г.
Гласовете им чуваме
Антоанета Алипиева
Марко Ганчев
за поп Кръстю
и неговите хулители
Георги Гроздев
за Динко Стоев
Николай Тодоров
за Владо Даверов
Нова българска
Иван Братованов
Лице на броя
Мартина Недялкова
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Игра
със светлината
На Милка
Когато пиша, край лампата ми играят малки пеперудки.
Въртят се шеметно, радват се на чистия бял светлик и
изгарят в увлечението си да пият светлина.
Сега, край огъня пред палатката, пак играят малки
пеперудки. Опива ги красотата на светлината, понасят
се във вихрено хоро, – лудо, лудо се въртят – и изгарят.
И ние сме малки пеперуди.
Гали ни светлината на Родината и ни вика.
Опиянени, ние летим по границите й, около нейния
светлик – и изгаряме в пламъка на родолюбието със
синовна обич.
Обич към светлината.
ЗМЕЙ ГОРЯНИН
[Текстът е писан през 1944 г., но преди 9 септември. –
Бел. ред.]
Още архивни текстове от Змей Горянин – на стр. 14.
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В часа след синята мъгла
На моста – гледам – същите деца
почти отпреди 50 години,
но този път не пускат книжни лодки,
а гледат в телефоните си с бистри,
отнесени по друг живот очи.
Опитвам се сред чистите лица
да се позная – като рак пустинен
гръбнак поклащам, правя се на кротък,
подбирам най-послушните си мисли,
а в мене дяволи катран разплискват,
но се опитвам да не ми личи.
Не е носталгия – това е скръб
по още невъзникналата памет
за всички несъздадени неща –
блестят на дъното на телефона.
Деца, деца, какво се крие там?
Не е ли призрак от семейна сцена?
Или е връхчето на млечен зъб,
над който феята стърчи бездомна?
А може би – захвърлен речен камък
по хълцащ в полунощ пиян баща?
Но зная, че не мога да простена:
Деца, деца, боя се зарад вас!
Защото сякаш вече сте били.
Защото всъщност още предстоите.
На вашето рождение мъглите
се сливат със задгробните мъгли.
И долу тъмната река е фон,
на който свети люспица надежда,
докато бъдещето се оглежда
във мрака на изключен телефон.
ПЛАМЕН ДОЙНОВ

ново
Тематичен център
на новия 154 брой на
сп. „Християнство и
култура“ е превръщането
в джамия на църквата
„Св. София“ в Истанбул.
Темата е разгледана в
статиите на о. Стефан
Стефанов Превръщането
на „Света София“ в
джамия поруга Божията
Премъдрост и на Златина
Иванова Решението за
„Света София“ разтърси
гръцкото общество
и е продължена с
текстовете на Мустафа
Акьол Дали пророкът Мохамед би одобрил обръщането
на „Света София“? и на Илдирай Огюр „Света София“:
Ататюрк и богатият американец, променили нейната
съдба. На по-широкия проблем за междурелигиозния диалог
е посветено интервюто с кардинал Мигел Анхел Аюзо
Гизо, озаглавено Братството е не само идеал, а реалност,
която искаме да развиваме. Рубриката „Християнство
и философия“ представя текста на Фабрис Аджадж И
Словото стана дърводелец (или Благата вест на нашите
ръце). В броя са представени и две нови книги – сборник
с есета на румънски духовници, писатели и журналисти,
озаглавен Православният свещеник през 21 век. Скици
за един портрет, и наскоро издадената в Германия нова
книга на Матиас Дробински и Томас Урбан Йоан Павел II.
Папата, който дойде от Изток. Социологическите нагласи
в света по въпроса за вярата и морала са представени в
изследването на агенция „Пю“ Глобалното
разделение за Бог, а данните са коментирани от
о. Илиян Алексиев в разговор, озаглавен За социологиите
на вярата и обществения морал. Ролята на религията в
предстоящите президентски избори в САЩ е разгледана
в текстовете на социолога Франк Нюпорт Религиозната
идентичност и президентските избори в САЩ през 2020 г.
и на Джак Дженкинс Католическата политика на Джо
Байдън е сложна, но дълбоко американска. А ролята на
християните в протестите в Беларус е представена в
текстовете на Дмитро Горевой Религиозната карта на
Беларус и отношението към протестите на църковните
деноминации и на о. Александър Шрамко С Библия срещу
полицейските палки. Как протестите в Беларус повлияха
на Църквата, а Църквата – на протестите. Рубриката
„Християнство и кино“ съдържа текста на Ангел
Иванов Световният прецедент „Паразит“, а в рубриката
„Християнство и изкуство“ е представен анализът на
проф. Чавдар Попов От златния фон към синьото небе
(метаморфози на иконния образ от Средновековието към
Възраждането). Броят е илюстриран с фотографии от
църквите „Св. София“ и „Христос Спасител“ на манастира
„Хора“ в Истанбул, Турция, публикувани със съдействието
на сайта за православна фотография Orthphoto.net.

„Новата културна
революция“ е темата
на новия брой 08 на
сп. „Култура“. За
сенките на робството,
протестите на
движението Black Lives
Matter, повалянето
на статуите в САЩ
и Европа и новите
„културни войни“ –
гледните точки на
Владимир Левчев и
Иван Кръстев, на
Шон Кинг и Робърт
У. Лий, на Жан-Люк Бониол, Волф Лепенис и Александру
Калинеску, на Масимо Джанини, Анжело Брускино,
Дорси Ругамба и Бернар Кирини. И още – разговор с
кинорежисьорката Малина Петрова за „великото
чувство за свобода“ и със Стайко Мурджев за „театъра
като спасение“. Есе на беларуския писател Виктор
Мартинович за „силата на слабите“ и размисъл на
френския православен богослов проф. Бертран Вержели
върху „търсенето на смисъла“. Поглед и към последната
Мостра във Венеция (Кинофестивал с маски), към 16-ия
Световен анимационен фестивал във Варна и към найновия филм на режисьора Коста Биков „Рангел завинаги“.
А също и към двете последни изложби на проф. Божидар
Бояджиев и Есенния салон в Пловдив. И още: Антон
Стайков за „трите триножника“ в Месемврия, 1919 г.
(Борис Денев, Райко Алексиев, Никола Танев) и разговор с
композитора Георги Арнаудов за „времето
и избора“. Фотографиите в броя са на
Георги Кожухаров.
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Инициативен комитет
с подкрепата на Столична библиотека
и Посолство на Швеция
Ви кани за участие в

Националната кръгла маса

„Астрид Линдгрен:
свободата на духа –
кауза и приключение“
27 ноември 2020 (петък)
Американски център
на Столична библиотека
Събитието е по повод на 75 години от появата на
легендарната героиня Пипи Дългото чорапче и в памет
на проф. д-р Вера Ганчева (1943-2020), скандинавист,
общественик и преводач на Пипи в България. Кръглата
маса ще бъде посветена на посланията на Астрид
Линдгрен, възприемането на творчеството є в Швеция,
България и по света, както и на съвременните проблеми
в сферата на правата на детето, литературното
образование, детската психология и др.
За заявки за участие: доц. д-р Марин Бодаков – marin.
bodakov@gmail.com

Свободата е темата на петото издание на Конкурса
за нова пиеса 2021 на Нов български университет.
С нея организаторите му се надяват да провокират
драматурзите, пишещи на български език, към отключването
на интересни сюжети, истории, фигури, към създаването на
текстове за театър с нова и по-свободна форма.
Свободата е сред основните понятия, осмисляни и
преосмисляни от философията, изкуствата, правото,
теологията, психологията. Но е и очевидност, дума, която
всеки смята, че разбира.
Свободата е темата, с която може да се погледне към
революциите на модерността, близкото минало на
комунизма или протестите в съвременните демокрации.
Но и изобщо към разбирането днес за демокрацията и за
бъдещето ни в глобалния свят.
Срокът за кандидатстване е 15 януари 2021 г., като
авторите могат да изпращат пиесите си на електронната
поща на конкурса или в книжен вид по пощата.
Право на участие имат пълнолетни български и
чуждестранни граждани, които могат да се включат в
конкурса само с едно свое произведение.
Творбите ще бъдат оценявани от жури в състав: проф.
Виолета Дечева, дн (председател), гл. ас. д-р Владимир
Маринов, гл. ас. д-р Георги Гочев, проф. Михаил Неделчев,
проф. Пламен Дойнов, дн, проф. д-р Светла Христова и доц.
Снежина Петрова.
Номинираните автори ще могат да вземат участие в
Лабораторията за писане на пиеси, която ще се проведе
през февруари 2021 г. и ще бъде водена от утвърдено име
в областта на литературата и сценичните изкуства.
Авторът на отличената пиеса ще получи диплом от Ректора
на НБУ, парична награда в размер на 3000 лева, както и
възможност за театрална реализация на драматургичния си
текст.
Конкурсът се провежда с подкрепата на Централния фонд
за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ
и е част от Календара на културните събития на Столична
община.
• Повече информация за петото издание на Конкурс за нова
пиеса 2021 може да откриете тук: https://dramacontest.nbu.bg/
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Втори том на книгата
за Чарлс Нобъл и Джон Маккензи
В Кеймбридж излезе от печат вторият
том на книгата на Петър Кърджилов
„Кинематографическата деятелност на Чарлс Райдър
Нобъл и Джон Маккензи на Балканите“ (Том II)
[The Cinematographic Activities of Charles
Rider Noble and John Mackenzie
in the Balkans (Volume Two)
Cambridge Scholars Publishing,
Lady Stephenson Library, Newcastle
upon Tyne, NE6 2PA, UK, 2020, 484
р.].
Изданието съдържа 280
илюстрации (включващи 345
фотографии, 120 факсимилета, 25
рисунки) и приложения (две таблици:
на филмите, заснети от Чарлс Нобъл
в България през 1903 и през 1904, и
два индекса: на личните имена и на
филмовите заглавия).
Във втория том продължава разказът
за двамата кинооператори, изпроводени
на Балканите от американския филмов
продуцент Чарлс Ърбан, установил в
началото на XX век компанията си в
Лондон. Първият от тях, англичанинът
Чарлс Райдър Нобъл, заснема през 1903 и
1904 в България цели 38 „кинематограми“
(кратки филми с времетраене от 1 до 4 минути).
Вторият, шотландецът Джон Маккензи, прекосява
през 1905 със своя биоскоп Хърватия, Черна
гора, Босна и Херцеговина, Сърбия, България и
Румъния. Така благодарение на двамата британци
на полуострова са осъществени първите поредици
от филми, отразили природните дадености,
историческите и археологическите паметници,
архитектурните забележителности, културните
традиции, етнографските особености на региона,
както и някои от проявите на тогавашния
обществен живот там. Книгата предлага вълнуващо
пътуване „През Дивата Европа“, проследява
удивителните приключения на своите „главни герои“,
а и техните жизнени пътища – до самия им край.
Книгата, която по същество е една документална
реконструкция, обхваща ранен и сравнително слабо
изследван период от историята на киното. Тя е плод
на детайлни дългогодишни проучвания. Посредством
умелото използване на историческите извори и
богат фактологически материал, открити от

автора в периодичния и специализирания печат, в
рекламни филмови каталози, архивни документи и
административни протоколи, в мемоари
и лична кореспонденция, изданието
проследява (крачка по крачка) пътя
на Нобъл и Маккензи в България;
съдбата на заснетите от тях
кинокадри, показани първоначално
в Лондон (театър „Алхамбра”
и клуба на Кралското научно
дружество), а след това и в
Западна Европа, САЩ и България;
отзивите в печата за тези филми,
отразяващи отношението
на обществото към тях…
Книгата разкрива симбиозата
между кинопроизводството
на развитите
западноевропейски страни и
филморазпространението
в балканските държави,
подчертава влиянието,
което британското
кино оказва върху посетнешното възникване и развитие
на източноевропейските кинематографии.
ЛВ

премиера
На 4 ноември 2020 г., сряда, от 18.00 ч. в книжарница
„Къща за птици“ (ул. „Проф. Асен Златаров“ № 22)
ще се състои отложената публична дискусия за
книгата на Емил Димитров „Цариградски носталгии.
Културописи“ (2019).
Изданието, вече рецензирано по страниците на ЛВ
(Вж.:бр. 13 от 1–7 април 2020), ще бъде представено
от Елка Трайкова и Боряна Владимирова (ИЛ на БАН),
Николай Поппетров (ИИ на БАН) и Петко Христов
(ИЕФ на БАН). Желаещите лично да присъстват
трябва да си запазят място на тел.: 0884 69 78
48; премиерата ще бъде излъчвана онлайн чрез
страницата на книжарницата.
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Антоанета Алипиева: На българските писатели винаги
някой им е виновен
Антоанета Алипиева е професор по най-нова българска
литература в ШУ „Еп. Константин Преславски“.
В момента е лектор по съвременна литература
в Белградския университет. Заниманията є са в
областта на литературната история и оперативната
критика. Автор е на книгите „Четене на себе си“
(1998; 2004), „Национална идентичност в българската
литература“ (1999; 2006), „Български комплекси“ (2001;
2004), „Българската поезия от 60-те години на ХХ век.
На повърхността. Под повърхността“ (2004; 2010),
„Дневниците на българските писатели от втората
половина на XX век“ (2007), „Българската лирика през
70-те години на ХХ век“ (2010; 2012), „В театъра
на литературата“ (2012; 2016), „Българска лирика:
„забутаното поколение“ от 80-те години на ХХ век“
(2014; 2016), „Литература и национализъм в България
от последното десетилетие на ХХ век до ден днешен.
Поглед отвътре“ (2017; 2019), „Вера Мутафчиева –
между литературата, историята, политиката и
геополитиката“ (2020). Говорим с нея на 13 октомври
2020 г.
Ще започна от най-новата ти книга. Тя е посветена на
Вера Мутафчиева. Какво е най-важното, което откри
в писането и в присъствието на Вера Мутафчиева? И
в какво все още се заблуждаваме по отношение на нея?
Че Вера Мутафчиева е голямо присъствие в съвременната
култура го знаят всички. Негацията спрямо нея дойде
от разкритието на принадлежността є към ДС. Въпреки
че никой не ни обясни какво точно е вършела. Говори
се, че нейните геополитически анализи са от голямо
стратегическо значение за региона. Ето ти отличен
пример за това как биографията на даден творец не може
нито да подпомогне, нито да попречи на творчеството
му. Жанрът на монографията концентрира откритията
на изследвания автор. Това безспорно бе направено за пръв
път.
Значи Мутафчиева е „наша гордост“...
Не става дума за това. Мутафчиева не е автентичен
творец, в смисъл че не напуска полето на историята.
Но пък така мощно инжектира фикция в историята,
че се получават недостижими романи, пронизани от
мащабни геополитически анализи, от визионерство
спрямо световните процеси. Поради огромните си
исторически познания, тя е антимитологичен автор.
Най-после трябва да се съгласим, че не сме били роби,
че Османската империя е една от големите култури
на света, че възрожденските ни мъже не са опростени
фигури на евтиния патриотизъм.
Добре, а как днес литературите, създавани на
бившите територии на тази империя, се оглеждат
взаимно? Имам предвид, че от няколко години
преподаваш литература в Белградския университет...
Как ти се виждат България и нейната литература от
около 400 километра разстояние?
Не мисля, че съм провокирана към отрицание или
насмешка. Това е малка национална литература, предимно
със собствено значение и в това няма нищо лошо.
Поглеждайки отдалеч, виждам, че ние имаме работа у
дома, но зад граница усилията ни са предимно рекламни
и пропагандаторски. Не че не се превеждат български
автори, но е без система, без приоритетен естетически
принцип. Има и нещо друго: сърби, румънци, гърци, че и
албанци разполагат с определени автори, които живеят
извън родината си. Стилизирайки родната си култура, те
де факто правят културен превод и улесняват рецепцията
в чуждата култура. Ние имаме не по-малко значими като
балканска визия автори, но в чуждото пространство
нямаме адекватно изградена машина: солидно подготвени
преводачи в естетически и информационен план,
достатъчно помощни програми и проекти от страна
на България, които да осребряват и популяризират
преводите. Културното предубеждение, че сме колониална
литература, се преодолява с големи усилия.
А как виждат българската литература в Сърбия? Или
видимостта е силно затруднена?
Затруднена и хаотична. Ето, моята колежка Ясмина
Йованович преведе доста български прозаици. Но тя
започва да превежда тогава, когато издателствата я
повикат, след като са успели да получат някакъв грант.
Сам разбираш, че Ясмина не е мотивирана да търси и
предлага успешни български писатели, защото финалът
на издаването им е неясен. А в днешно време до грантове
могат да се доберат и значими, и незначими автори. Така
се нарушава истинската стойност на националната
литература.
Друг интересен отговор на този въпрос. Какво
например от нашата литература получава приемане
или неприемане. Преподавайки новите литератури,

разполагам с неерудирана студентска аудитория, която
не знае кой знае колко и за сръбската литература. А пък
за българската – да не говорим. Предлагам им днешната
икона на интелектуалния ни живот – Константин Павлов.
Нищо не проумяват. Опитвам да отключа със социализма
като общество. Не знаят какво е социализъм и пак не
се получава. Опитвам с биографията на насилствено
отстранен автор заради сатиричните му нападки
срещу режима. Пак нищо. Предлагам Атанас Далчев,
един от най-модерните ни поети. Искрена и любопитна
рецепция, размишления, опити за анализ. Неусъмнените
почитатели на Константин Павлов ще утеша с това, че
и Йордан Радичков среща големи затруднения, въпреки че
в Сърбия магическият реализъм е доста изявен. Затова
пък „Диви разкази“ от Николай Хайтов се ползват с
небивал успех. Споделям този си опит с неколцина, от
тях Пламен Антов силно ми опонира. Ти, казва, използваш
напълно неподготвена в естетически смисъл аудитория
и затова тя не разбира. Аз пък мисля, че инстинктите в
девствената аудитория трябва да се имат предвид. В тях
има нещо по животински вярно.
Споделям това не за да оригиналнича и отричам
установени големи ценности в нашата култура. Казвам
го, за да защитя идеята за национална литература.
Това, което е важно като смисъл и опит за нас, може да
няма силата да прескача граници. Много малко автори
притежават така афиширания днес глобализъм. Ето
защо аз съм за националните литератури. Може да не сме
световни, но сме си вкъщи, на завет.
Понеже съчетаваш погледа на литературен историк
и на оперативен критик, забелязваш ли някакъв
непреодолим недостатък в българската литература,
който периодично се повтаря в различни епохи?
Може би това, че оперативната критика често пъти е
лобистка, приятелска. Не че е лоша или непрофесионална,
просто функционира в определени литературни кръгове
и познанства. Деленето на „наши“ и „ваши“ е смешно,
да не кажа немощно и жалко. Я си спомни онзи толкова
„велик“ скандал в Шумен. Голяма котерия се впрегна да
воюва. Съдейки по авторитетите на всички участници,
от пишещи до оценители, ще кажеш, че войната е
за българския Нобел. Критиката трябва да открива
доброто, да го извежда на сцената. Но и преди, и сега това
е утопия. Повечето оперативни критици предпочитат да
обслужват пазара. Не е фатално, винаги нещата си заемат
мястото.
Как ти се струва днешната литературна ситуация?
Виновна ли е за нещо епидемията например?
И тук ще ти отговоря обобщително. По-спокойно
е от началото на прехода. Революцията отминава,
стойностите се наместват. За осмислянето и
категоризирането на националната литература е
необходима относителна тишина. В днешно време
има достатъчно издания, чрез които може да се
реализираш. Винаги съм подкрепяла идеята, че
отделните издания трябва да имат платформа, облик.
Като литературен историк част от наблюденията
ми визират участието на този или онзи автор в
определени издания и това е биография. Днес обаче
някои периодични издания имат или разцентрован
вид, или военно-отбранителна стратегия,
целяща недопускането на „несвой“. Критикувам
графоманията, това казвам. Но като се замисля не за
критиката, а за литературната история – че кое пък
време е минало без маниащина? Епидемията с нищо не
е виновна към българската литература. Освен, разбира
се, че много затрудни книгоиздаването. Надявам се,
че съвсем скоро епидемията ще стане сюжет. Както
говорим за „септемврийска литература“, така ще
заговорим и за „епидемична литература“. Шега,
травмата от COVID 19 не е толкова дълбока.
Имаш серия от три книги за българската поезия
през 60-те, 70-те и 80-те години на ХХ век. Преливат
ли се тези десетилетия едно в друго, или има ясни
прекъсвания между тях?
Безусловно се преплитат. Първите две се продължават
по някакъв начин, доразвиват се, не се конфронтират
рязко. Но последното десетилетие от социалистическия
режим е вече революционно, конфликтно с другите.
Прекъсвания няма, защото не е логично съвремието да
няма причините си в миналото. Сега като се замисля,
тези три книги могат и да се съединят в една. Но не
съжалявам, че разделих този разказ на три части. Това
ми помогна да видя по-добре детайлите, а оттам и
философията на еволюционното развитие на поезията. Аз
съм за еволюцията, а не за революциите. В книгата ми за
60-те години има силна социология. Това е защото тогава
външните обстоятелства спрямо поезията са силно
фаворизирани. Моята приятелка Антония Велкова и днес
ми натяква, че в това ми изследване имало едно изречение,

Антоанета Алипиева

което казвало, че големият поет Любомир Левчев бил
провален от влизането си във властта. Посипвам си
главата. Особено след твоята статия за държавния
поет Левчев и след статията на Тони за митарствата
на Светлозар-Иговата „История на българската
литература“. Ето това се казва предоверяване на силно
функциониращи конюнктури. Но когато излезе книгата,
мисля, че ти беше пуснал кратка рецензия в „Литературен
вестник“, в която не си съгласен с друго изречение – че
вечността, т.е. времето ще сложи всекиго на местата.
Тогава силна позиция имаше постмодернизмът. Приемам
ремарката на Тони, но с теб ще поспоря. Времето е
особена категория в изкуството. То може да те възхвали в
„сега“, но да те изхвърли впоследствие. И обратно.
Когато се появи книгата, Светлозар Игов ми каза,
че не е съгласен с този общ подход към периода. Това
поколение, фаворизирано в миналото, според него е дало
няколко големи поети. Другото е камуфлаж. Затова
големите имена трябва да се разопаковат от общия
миманс и да се персонализират. Аз пък исках да покажа
механизмите, движещи поетичния живот. Гледам, че
самият Игов публикува в „Литернет“ на Георги Чобанов
портрети на значимите. Наистина в портретното и
монографичното начало има голяма сила. В този аспект
аз ще отдам значение на една книга за това време –
„Подреждане на балната зала“ от Никола Иванов. Тя
също е персоналистична по отношение на поезията.
Каквато и субективност да присъства в личните подбори,
портретите винаги са по-детайлни от общите сюжети.
70-те години от ХХ век са по-спокойни и това вдълбочава
рефлекса. Произлизайки от бащите си от 60-те, поетите
на 70-те се движат към интровертното възприятие на
света. В тази ми книга има вече портрети на отделни
автори. Самото време е поискало такава интерпретация.
60-те са масови, колективното като дух е силно. От
това страдат камерните поети. Но през 70-те точно
те дават лице на десетилетието. През 80-те години на
миналия век несъгласието с комунистическия режим е
налице. Както и е налице ново поколение – университетски
образовано, с езици, ерудирано, урбанизирано. То не е
съгласно с природната философия на предходниците.
Водейки битка със социума, на практика 80-те въстават
и срещу легитимните поети на България. Малко
безразборно, разбира се, но емоционално и спонтанно.
При тях процесите на „де-“ са силни – демитологизация,
деструкция, девалвация и т.н.
Впрочем кое е „по-интересното“ десетилетие от
трите?
Не обичам да фаворизирам, да споделям фетиши, да вярвам
на идоли. Но най-сложно безспорно е десетилетието
от 60-те. Защото е набедено – веднъж е натоварено с
химничния официоз на действащия режим, втори път е
гонено със сопи от постмодерното време.
Последното е толкова постмодерно,
колкото самї е решило да бъде. В края на
90-те години публикувах един психопортрет
на стр. 6
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В итрина

„Поезия, сатира,
опозиция: Трифон
Кунев“. Библиотека
„Присъствие“.
Книга 4, изд.
„Кралица Маб“,
Департамент
„Нова
българистика“ на
НБУ, С., 2020, 270 с.,
13 лв.
Това е сборник, съдържащ текстове от
конференцията „140 години Трифон Кунев“,
проведена в Нов български университет на
21 февруари 2020 г. – един от последните
форуми „на живо“ или „очи в очи“ преди
академичният живот да навлезе в безкрайния
ръкав на виртуалното битие по време
пандемия. Книгата се появява почти
едновременно с тома „Голата истина“,
побрал публицистиката на Трифон Кунев
между есента на 1945 и пролетта на 1947 г.
и дава друга плътност на критическите и
литературноисторическите интерпретации.
Всеки от текстовете на Светлана
Стойчева, Николай Димитров, Морис
Фадел, Надежда Александрова, Антоанета
Алипиева, Михаил Неделчев, Мария Огойска,
Методи Методиев, Ясен Бориславов и др.,
както и в специалния дял „Критически
архив“, казва още и още за цялостното
изграждане на образа на Кунев – народник и
символист, сатирик и политик, земеделец
и публицист. Изданието е уникално по рода
си – първото колективно изследване за един
от представителните български писатели и
интелектуалци през първата половина на ХХ
век.
Мартин Канушев,
„Историческа
социология на
наказателните
политики в
България Т. 3:
Наказателните
стратегии в
демократичното
общество“,
Нов български
университет, С.,
2020, 764 с., 30 лв.
Ето че третият том от изследователската
сага на Мартин Канушев за наказателните
политики в нова България вече е при нас.
Първият том – малко под 500 страници,
вторият – над 500, а сега третият –
надвишава 700. Поставени един до друг,
представляват тухли – стъпала за сложно
изкачване или криволичене на дискурса на
истината през българското общество и
държава, т.е. през Царството, Народната
република и днешната Република. Третият
том изобщо не се церемони с илюзиите за
справедливост и показва как се формират
условията за „всеобхватно производство на
престъпност“. Безмилостно и проникновено
изследване.

Мрачният карнавал на „survivor“ 2020
Оцеляването днес според художника Динко Стоев
Какви са тези едромащабни платна?
Картини в експресионистичен стил между
реалност и фикция ли? Стряскаща е
срещата с тях.
По особен алегоричен начин, без да е търсен
специално, изложбата като че ли се вписва
в общия дух на протеста, започнал през
юли 2020, особено в момента на неговото
избухване.
Възприемам картините като предмети,
излъчващи силен емоционален патос. Не
знам доколко са подходящи за семеен
интериор и съзерцание в хола например.
Кой би съзерцавал как Дядо Мраз разфасова
елена си в загадъчна, мрачна, мразовита
гора? Провокативни, предизвикателни,
изпълнени с едри мазки на четката – не
е ли това една вулгарно-цинична версия
на тема – що е човекът днес? Не е ли
тази бунтовна енергия предизвикана от
оскърбена нежност, от сломена вяра? Защо
липсва капчица хумор, ирония, самоирония.
Надмощие взимат острата сатира и
разобличението, енергията е съсредоточена
навън към околното, поне аз я възприемам
като една много целенасочена художествена
агресия към околния хаотичен и безсмислен
свят. Към неговата безапелационна власт,
на която се противопоставя същата, но за
съжаление, безпомощна безапелационност на
индивида с инстинктивния му, но и жалък
рефлекс да оцелее някак все пак.
Образът на гризналия дървото в „Захапка“,
разработен в няколко натрапващи се
вариации, е образ на самоубиец, чиято
автоагресия е сходна с тази на символичния
и символен Дядо Мраз. И Дядо Мраз
в няколко свързани платна преживява
своята художествена еволюция. Един път
разфасова елена със звънчетата, втори
път самият той е разфасован в кланицата
с труповете, увиснали протяжно на
ченгелите, трети път кожата на елена се
мята в полет към земята между жилищни
блокове, чиито прозорци чернеят като
входове на пещери.
Тази стилистика и тези послания
констатират, че вече са отречени
базисните основи на цивилизацията.
Моралистични – да, но не са ли и
планетарни тези картини? С техния едър
план и страшнички митологични образи, със
смразяващите комбинации между черно и
червено, та чак до измамната амбивалентна
пъстрота на едно поле с една кола, на чийто
капак един зад друг, преплетени, две тела –
женско и мъжко, се съвкупляват.
Има нещо безпардонно в художествените
пространства на уголемените като под
лупа картини, в които подробностите

Текстовете в тази книга са поставени
под изображения с написани върху пясък
букви – от А до Я. Цялото представлява
нещо като свободен речник или азбучник
на театъра. Словесно-визуална игра около
театрални знаци, реалии, заглавия на пиеси...
И кратка проза, и поезия с източна нагласа,
и дори аналитични фрагменти – всичко
е организирано от почти невидимата
драматургична структура
на книгата, в която пясъкът
не изтича между пръстите,
нито гради кули и замъци, а се
превръща в материал за езикова
игра.
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разказвани, разказвани и по този начин.
Например писал съм есета за творчеството
на Стоян Цанев не един път, но неговото
майсторство въобще не ми позволяваше
такава артикулация, особено в последните
му цикли от абстрактна живопис.)
Тези картини от изложбата, открита на 5
октомври 2020 в галерия „Стубел“, кв. „Гео
Милев“ в София под надслов „SURVIVOR“,
а не българската дума „оцеляване“, са като
цяло остра реплика към вълчите ни времена,
към бруталния и първобитен капитализъм,
поникнал на българската земя под формата
на дълго чакана модернизация. Все пак не
са политически плакати или идеологически
наръчник. Те са дълбоко екзистенциални.
В изложбата се натрапва образът с
отворената паст на изнемогващия мъж,
захапал нещо като прът (в стил „гризнал
дървото“), той е накрая на силите си,
загива. Иска му се да се разправи с жестокия
свят, но в момента светът се разправя с
него. Сломява волята му, насочва силата
на непримиримостта му към самия него,
тласка го към погубване по „свободен“ личен
избор – идеално алиби на „обществото“ в
толкова познати други версии.
Сред зрителите бяха доста млади
момичета и момчета, ученици, учениците
на Динко Стоев от Художествената
гимназия. Как ли се отразяват тези
картини в тяхното съзнание? Техният
ум е неопорочен все още от сложната
непредвидимост на живота, за която
разказват платната. Дали и те
продължават да вярват в детските
приказки, чието унищожаване от
съвременната цивилизация дълбоко вълнува
художника? В какво ще вярва утрешният
ден? В месото, в деветте отвърстия на
човешкото тяло, както са ги определили
древните китайци?
В стила на картините на Динко Стоев има
нещо апокалиптично. Мирише на идваща
погибел, има предчувствие за смърт, а има
и изображение на самата смърт.
Дори половият акт в полето е само акт, а
не любов с космически последици, от която
ще се роди ново човешко същество. И тя е
едно потно задоволяване на тленната плът
в мрачния карнавал на „survivor“.
6 октомври 2020 г.
ГЕОРГИ ГРОЗДЕВ
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Нова полско-българска книга
„Polacy i Bułgarzy – sto lat dialogu“. Red.
Iliana Genew-Puhalewa, I. M. Doliński.
Warszawa: Wydawnictwo Wydziału
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
2020, ss. 243. ISBN: 978-83-66400-12-2

Мая Кисьова,
„Театър от пясък.
Театрален дизайн в
хайбун“, изд „ИзтокЗапад“, С., 2020, 66 с.

и детайлите са толкова експресивни,
че накрая се превръщат в нещо като
загатнати петна. Ако художникът не ми
подсказа, че червеното петно е всъщност
мантията на Дядо Мраз в кланицата, щях
да реша, че това е просто някаква кървава
локва.
Творческата воля има сметки за
разчистване с духовния упадък край себе
си и го прави категорично, като всъщност
пародира популярното „survivor“, с което
вече свикнахме от телеекрани, шоута
и политически новини. Дали стилът на
художника обаче не губи малко от това, че
не е диалогичен, а прокурорски и наказващ?
Кое е накарало Дядо Мраз да яде елена
от шейната? Каква е неговата гледна
точка? Защо той вече не може да пътува
с такава наивна вяра и надежда, както го е
правил столетия? Символът е разфасован
многократно, както стана дума, един
път елена, втори път самия Дядо Мраз,
консумеризмът е стигнал своя апогей, и
дали това не е окончателната му победа?
Тогава за какъв диалог да говорим.
От друга страна, изложби като тази не
бележат ли началото на края на същия
консумеризъм със своята отчаяна, но
упорита надежда? Ясен е неистовият
стремеж за надмогване най-напред в
себе си на съблазните. Те ни превръщат
днес в пещерни хора или дори в животни.
Картините са зрелищни, затова са и
голямоформатни, те се конкурират с
цивилизацията на зрелището по свой
интуитивен начин, мисля.
Категоричен е патосът на художника,
разтревожен от упадъка на човешкото, от
мътния потоп на примитивизма, който ни
дави и ни трансформира в мутанти.
Оригиналният стил на автора на платната
се развива в годините, като се появяват
нови образи в една общо взето позната
атмосфера, художествена и морална.
Атмосферата на буквалния преход от 30
години в епохата на плячката. Възниква и
друг въпрос, за развитието и обновяването
на специфичната и ефектна стилистика,
за изчерпването й с времето, ако тя не
достига до нови открития, а разчита само
на провокации към все по-затъпяващата
среда, затънала и давеща се в блатото на
жълтата култура.
Мисля си, че като всеки майстор и
автентичен творец Динко Стоев търси и
своето лично спасение чрез тези картини.
Въпросът е – какво ще завещаем на своите
деца при това положение на нещата? Какво
ни е бъдещето? (Учудвам се на себе си, че
картините на Динко Стоев могат да бъдат

Колективната монография „Polacy
i Bułgarzy – sto lat dialogu“ („Поляци и
българи – сто години диалог“), ред. Илияна
Генев-Пухалева, Игнаци Долински, е плод
на международна научна конференция,
организирана през декември 2018 г. от
Факултета по полонистика и Факултета
по политически науки и международни
отношения на Варшавския университет,
Института по политология на Полската
академия на науките и Посолството
на България във Варшава по случай 100годишнината от установяването (или
дори по-точно: възобновяването след
векове прекъсване) на дипломатическите
контакти между България и Полша.
Споменатият в заглавието „диалог“ между
поляците и българите през последните сто
години се разисква от представители на
различни области на хуманитарното знание:
културоведи, лингвисти, литературоведи,

етнолози, историци и археолози. Така
полско-българските отношения се
представят като многоизмерена
конструкция от ценности, идеи и
взаимодействия, но също и като проблемна
област, в която се срещат и интегрират
въпроси от различни дисциплини, в съгласие
с постулата за интердисциплинарност в
науката.
Полско-българският научен диалог тук
се екземплифицира чрез двуезичието
на събеседващите учени и на самите
изследвания – полонистичните в България
и българистичните в Полша. Полският и
българският език съжителстват във всяка
статия – полските текстове се позовават
на български реалии и обратното –
българоезичните коментират полски
понятия.
В монографията се оформят три
тематични блока: първият представя
българското виждане за полско-българските
отношения предимно в личностното им
измерение; втората регистрира полския
поглед към контактите с българите, с
тяхната духовност и с българската земя;
третият разисква строго лингвистични

проблеми и систематизира информацията
за научната дейност в областта на
българистиката и полонистиката.
Авторите на текстове в книгата са
Галя Симеонова-Конах, Пламен Дойнов,
Мая Иванова, Адриана Ковачева, Мариола
Валчак-Миколайчакова, Войчех Южвяк,
Артур Туровски, Ярослав Рубаха, Марчин
Сулковски, Пьотр Дичек, Мария Илиева,
Илияна Генев-Пухалева, Андреана Ефтимова,
Жана Станчева, Стелиана Александрова,
Игнаци Долински, Наталия Длугош, Диляна
Денчева.
ЛВ
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Разказаните пътища
Спомням си съвсем ясно
как намерих ранните
сборници с разкази
на родения в Плевен
писател и сценарист
Владо Даверов. И колко
интересни са все още
за мен тези негови
творчески пориви
съвместно с художника
Георги Трифонов. В
тях и сега се таи
нещо неизкоренимо
човешко, нещо нашенско и в крайна сметка
нещо съкровено – сякаш нещо токущо пропуснато. Както едно прочуто
посвещение, преразказано по памет, гласеше:
„На татко, чиято обич късно в живота
изненада сина му“.
В днешни дни Даверов е познат на публиката
главно като сценарист на филмите „Живот
до поискване“ (1987), „Вчера“ (1988) и
„Суламит“ (1997). Наскоро, почти неусетно
– въпреки двете интервюта с автора, които
могат да се намерят в мрежата – излезе от
печат и сборникът „Съвършенство“ (ИК
„Унискорп“). След своите първи сборници
с разкази от 80-те и 90-те години на вече
миналия век авторът се съсредоточава
върху романа като жанр, който навярно подобре отговаря на неговите дирения и който
традиционно се приема, че дава по-голяма
свобода на писателското въображение,
заедно с възможността да разгърне сюжета
и да навлезе по-надълбоко в психологията
на героите. Затова вероятно и писателят
остава по-непознат като автор на разкази –
въпреки наградите и участията в антологии,
на които се радва.
А неговите десетина романа се появяват в
смутно време, което все още не е осмислено.
Раждат се тези идеи, както се среща

острието на нож с точилото или острие с
други остриета, блестят, но сякаш все още
чакат часа си, за да влязат в сражение.
Без да се стреми към витиеватата игра
на въображението, характерна за Йордан
Радичков, или към тънката ирония, присъща
на Станислав Стратиев, Даверов има съвсем
отчетливо свое присъствие. Това личи и
от внимателната подредба на кратките
прозаични творби в „Съвършенство“,
макар и сборникът да не може да се нарече
концептуален по характер. Тук по-скоро
намира отклик познатата сентенция, че
формата на едно произведение е биографията
на неговия автор.
Историите си вървят, без да се натрапват.
Разказвачът влиза, не се колебае много,
гласът му е спокоен, уверен, понякога
насмешлив или хаплив. Но историята е там
и героите едва дочакват своя ред, за да
оживеят. По същия ненатрапчив начин може
да се преоткрие примерно прозата на Кольо
Николов или тази на Иван Остриков. Дали
за такива произведения не е по-лесно да се
прескочат авторът, ежедневието и чиято
и да било представа за извършеното, за да се
използва призмата на автентичността на
естетическото преживяване?
Сборникът „Съвършенство“ започва с
добре познатия разказ „Гогито“, оглавяващ
и сборника „Спасение“ от 1990 г., и същият
герой неусетно се озовава в по-малко
познатия, но пазещ уюта си разказ „Коледни
подаръци“. Детето вече е проходило и расте
ли расте в третия разказ, озаглавен „Което
е било“, но в невинния свят болезнено нахлува
враждебната реалност, със своите закони
и изисквания. Чак после героят ще стане
войник.
Ако си спомним „Много дни до есента“ от
едноименния сборник, юношата на Даверов
минава и през студентските години.

Минава и през неспокойната младост на
„Квартирантът“ от сборника „Спасение“,
където познатите герои не просто
оживяват във въображението, а могат на
воля да прекрачват в отсамното, където
са добре познати. Сетне той ще подири
приятелството, любовта и дома, преди
идеалите му отново да се сблъскат челно с
реалността…
Попадах на книгите на Даверов и дори
веднъж-два пъти срещах автора, както
попадах на книгите на Гриша Трифонов и
на техния автор. Но често се връщам към
скъпи за мен майсторски творби като
суровия – както при Ивайло Петров –
разказ „Късове“ от сборника „Спасение“ или
към „Много дни до есента“, или към вече
емблематичния „Седмица от живота ти“,
прераснал във „Вчера“, потрепервам от
„Спасение“, докато господин Томов и Тома
играят пред взора.
Поглеждам откровението и
антиоткровението, поникнали и
разцъфтели в самия автор, но спохождани
от сезонната забрава. И почти с радост
преоткривам за себе си горчивия въпрос –
какво е това търсене на истината, това
странно и може би неособено преднамерено
боготърсачество? И още виждам как
прекъсва разказът „Сватба“ от сборника
„Спасение“, но също продължава нататък…
И как романите заприличват на малки
пристанища покрай голяма река, докато
всички тези разкази се белеят подобно на
камъни сред водата и указват къде може да
се ходи.

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ
Владо Даверов, „Съвършенство“, ИК
„Унискорп“, 2020.
„Пиеси за парите“.
Съст. Виолета
Дечева, Нов български
университет, С., 2020,
188 с.

партер

„Тенет“ и Нолан
Големият коз на „Тенет“ е времето
на излизането му. На голям екран, при
незатихнала пандемия. Публиката у нас и
по света имаше нужда от впечатляваща
преживелица в киносалона, а не от накъсани за
телевизията филми, насилствено превърнали
се в сериали. По тази причина творбата на
Нолан остава в съзнанието ни не защото е
значима, а заради момента на излизането є.
Изчетох доста ревюта за нея, като логично
оценките варират в двете крайности.
Интересното е, че малцина роптаят против
времетраенето от 150 минути, въпреки че
то си е все пак стряскащ за адекватното
възприятие фактор. Повечето недоволни
пишещи смятат, че Кристофър Нолан,
след раздялата с брат си Джонатан, се е
изчерпал, че „Тенет“ не е нищо особено, а
по-скоро загуба на време, че сюжетът е
пълна скръб с прословутата режисьорска
хрумка за времевата инверсия, че малко или
много, ако махнем напъните за оригиналност
и актуалност, това си е всъщност сага за
поредното чудодейно спасяване на света.
Скромното ми мнение е, че истината е
някъде по средата, там, където миналото
и бъдещето се срещат, точно както става
във филма, и наистина са нужни темпорални,
но и оценъчни способи, за да осмислим
поредния опус на Нолан.
Всъщност историята се върти около
усилието на мистериозния агент
Протагониста, нает от тайната
организация „Тенет“ – в превод принцип, за
участие в свръхсекретна мисия, развиваща
се извън реалното време, а именно – париране
усилието на руския милиардер Андрей Сатор
да унищожи човешката цивилизация, заедно
със своето самоубийство. Протагонистът
бързо овладява „инверсията на времето“
като средство за противоборство на
преследващата го заплаха…
Истината е, че ако се абстрахираме от
главоблъсканиците, които ни предлага Нолан
и трохите, които разпръсва из целия разказ,
сценарият му се оказва действително база за
суперзрелищен екшън, натъпкан с клишета,
автоцитати – от „Мементо“ (2000) до

Кадър от „Тенет“

„Генезис“ (2010), и внушения за
реално протекли събития, в
които хората наистина бяха
на колене от действията на
международния тероризъм – от
Москва до Ню Йорк.
Ако и да се разпростира върху два
часа и половина екранно време,
„Тенет“ се гледа с напрегнато
внимание, тъй като екшънът е
нонстоп, разпрострян буквално
върху целия свят – от Осло и
Талин, до Мумбай, Киев и виетнамските
брегове, без да забравяме закрития руски град
Сталск 12 в Сибир, арена на завладяващия
финален епизод, който, в комбинация с
разтърсващата мелодрама във Виетнам,
ни държи в примката си в последните 30
минути.
Залогът е мегаспециален и в поредната
битка на Доброто и Злото е ясно кой
ще победи – симпатичният чернокож
Протагонист, оказал се син на легендата
Дензъл Уошингтън – Джон Дейвид
Уошингтън, докато злодеят Сатор, в иначе
стряскащата демонична интерпретация
на Кенет Брана, просто ще свърши нелепо и
жалко, изхвърлен от яхтата си от неговата
съпруга Катрин – чаровната Елизабет
Дебики, която вече е позната като принцеса
Даяна от последния сезон на поредицата
„Короната“ (2019) на Бенджамин Карън.
Не смятам, че екранните образи са плоски
и едноизмерни. При женските персонажи
това си е така – не само Елизабет Дебики,
но и Димпъл Кападия – Прия, може да се
оплаче от липса на авторско вдъхновение при
обрисовката є.
За мъжките категорично не съм съгласен.
Джон Дейвид Уошингтън играе с
впечатляваща всеотдайност и дава всичко
от себе си, за да спаси шоуто, Кенет Брана е
незаменим гадняр, Робърт Патисън, отдавна
измъкнал се от сянката на „Здрач“ (2008–
2009) е органичен и ефективен като Нийл, а
в добавка се наслаждаваме на двуминутната
изява като Кросби на великия, вече 87годишен Майкъл Кейн, който е кадем за

„Пътеводител за
комунистическа
България“. Второ
преработено и
допълнено издание.
Фондация
„Фрий Спийч
Интернешънъл“,
С., 2020, 500 с.,
49,99 лв.
Албумът, напомнящ луксозна квадратна
тухла, се появява в разширен и преработен
вид (след първото тритомно издание
от 2018 г.), за да ни покаже, че голямото
пътуване в пространствата на
комунистическа България продължава
и няма намерение скоро да приключи.
Големите дялове са посветени на местата,
паметниците, руините, спомените,
личностите, разделени на десетки помалки теми и заглавия. Може би липсват
статии за някои знакови неща и фигури
(за Вълко Червенков например), но
текстовете на Димана Трънкова, Георги
Лозанов, Михаил Груев, Антони Георгиев
кратко и умно разказват, обрамчвайки
огромно количество снимки – с превъзходно
качество и с множество визуални, почти
художествени попадения. Албумът е не
просто ценен източник за нагледи от
комунистическото минало, но направо се
врязва в днешния дебат за НРБ. Книгата
непрекъснато се натъква на пресичанията на
комунизма със съвременността – нещо като
кръстопътища или кръстове от пътища в
самите нас.

Нолан, след като е оставил знакови изяви
в трилогията за Батман (2005–2012)
като иконома на Черния рицар Алфред и в
„Интерсталер“ (2014) като професор Бранд.
В добавка камерата на Хойте ван Хойтема
извършва халюциниращи преходи в унисон с
бясното темпо, докато музиката на Лудвик
Горансон пулсира методично и ефективно до
лондонския финал.
„Тенет“ вероятно не е най-добрият
филм на годината – навремето, заради
свръхочаквания, беше предварително
похарчен от критиците „Дюнкерк“ (2017).
Определено не е и най-стойностният във
филмографията на Кристофър Нолан. Но е
важен с нещо друго, не по-малко съществено
– той връща чистата емоция на публиката,
предлага є качествено зрелище, а самият
зрител се отблагодарява с това, че отново
се насочва към салона. След петмесечна
изолация.
И наистина трябва да поздравим „Уорнър
Брос“, че не се отказаха от амбицията си, не
пренасочиха продукцията към друга, далечна
дата от следващата година, а държаха да
премерят пулса на публиката имено през
лятото на 2020, като по този начин –
въпреки минималната печалба – отпразнуваха
и 50-годишнина на Кристофър Нолан.
Подобаващо и впечатляващо.

БОРИСЛАВ ГЪРДЕВ
„Тенет“, сц. и реж. Кристофър Нолан,
прод. на „Уорнър брос“, 150 мин., 2020.

Сборникът събира петте текста,
номинирани в четвъртото издание на
ежегодния тематичен конкурс за нова
пиеса на НБУ. Драматургичните творби
на Боян Крачолов, Калина Терзийска,
Таня Йорданова, Теодора Георгиева и
Теодора Панайотова подхващат темата
за парите в разнообразни сюжети и
регистри. Предговорени от Виолета
Дечева и Теодора Димова, те получават
„добавената стойност“ на концептуалното
си ръкополагане от авторитети. Така се
получава книга, която не просто влиза в
книжарници и библиотеки, но и направо се
настанява в подстъпите на театралните
сцени. При това – съвсем безплатно. Нищо
че съдържа пиеси за парите.

Петко Ст.
Петков, „Нова
история на
България XVIII –
XIX в. Документи,
бележки, карти“,
УИ „Св. св. Кирил
и Методий“,
Велико Търново,
2020, 344 с.
Ново, допълнено издание на „Документи
за новата история на България. ХIХ –
началото на ХХ век”, публикувано в първи
вариант през далечната 2002 г. Трите
документални дяла („Програми и идеи в
движението за национална еманципация чрез
самостоятелна българска църква“, „Идеи
и планове за разрешаване на българския
въпрос”, „Реформени актове на Османската
империя и международни договори на
българския въпрос 1839–1878”) са пронизани
от аналитични коментари на Петко
Петков. Много полезна работа вършат
приложените шест карти
от периода 1870 – 1885 г. и
речникът на стари думи и
исторически термини. Плътно
знание.
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Антоанета Алипиева: На българските писатели винаги...
от стр. 3
на така нареченото Априлско поколение, за което днес
всички знаят, че зад него стои една държавна амбиция.
Тогава бях обширно нападната от ярък антикомунист. Зад
примитивната му логика, която по това време се харчеше,
стоеше идеята, че такива автори няма в българската
литература. Наивно повторение на 40-те и 50-те години
от ХХ век, когато културата е била антиподно разделена
на стар и нов свят. Днес това е изживяно, значителните
поети се знаят. И трите десетилетия предоставят своя
добър принос към духа ни.
А десетилетието на 90-те?
Мен ли питаш, след тези твои два големи и толкова
подробни тома за 90-те?
Не говорим за тях, а за твоите книги и за „твоите
90-те“...
Няма време, което да е „празно“ по отношение
на духовното ни развитие, ерго по отношение на
литературата. 90-те също имат своя каноничен списък
от автори. Тази ваша „четворка“ например, която
тогава скечово се представяше, на мен ми е много
симпатична и считам, че сте едни от имената на
българската литература. Но знаеш ли какво се сещам
за моментите, когато работех над твоя двутомник.
Не си спомням дали го отбелязах в статия или само го
мислех. Това десетилетие изобилства от манифести и
естетически програми. Появи ли се такъв феномен, в
смисъл теорията да надвишава по реализация фикцията,
литературата е слаба. Амбицията не може да замести
твореца. За да придам тежест на 90-те, ще илюстрирам
идеята с имената на Иван Вазов, Пенчо Славейков
и Пейо Яворов. Кой е големият агресор срещу Иван
Вазов – Славейков или Яворов, макар и двамата да са в
коридора на модернистичното отричане на реализма
и патриархалността? Славейков, разбира се, защото
точно при него предпоставените тези превъзхождат
художеството. Докато свръхнадареният Яворов е
спокоен, няма вътрешна нужда от такава агресия.
Но макар и революционно, пренаселено с партизани и
партизанки, поетичното десетилетие от 90-те години
на миналия век има своето място в канона. Това е
досетилите, което всъщност идва от края на социализма
и през 90-те силно се изявява. Това го писах в третата си
книга, тази за 80-те години.
Книгата ти за дневниците на българските писатели
през втората половина на ХХ век е може би найцялостното и концептуално изследване на тази
проблематика у нас. Интересно ми е как преценяваш
взаимодействията между „художествено“ и
„битово“ в литературата. Доколко дневниците
могат да ни дадат ключ към интерпретацията на
художествени произведения, при това – в епохата на
комунистическия режим?
Почитател съм на тезата, че литературният бит
може да обясни много от литературните текстове.
Прочее съществуват и много концептуални теории по
този въпрос. Специално дневниците са специфични. Те
колкото могат да бъдат искрени, толкова са и лъжливи.
Не са съвсем като мемоарите, които винаги се пишат,
за да се издадат. По презумпция дневниците не съдържат
тази идея. Те са терапевтични, катарзисни. Лекуват
собствени рани. Оказва се обаче, че в днешно време и
дневниците се пишат, за да видят бял свят. В тях има
силно защитна и оправдателна реакция. Прехвърляйки
толкова дневникови книги, никъде не видях някой да
изобличи себе си, да открие грешките си, да се разкае.
На българските писатели винаги някой им е виновен.
Те по принцип са срещу външния свят. Не проектират
този свят в себе си, не се и проектират в него. Воюват,
страдат от несправедливи обиди, обиждат се тайно.
Малко хлъзгава територия са техните тайни послания,
трябва да се гледат като корекция на установени
официозни принципи. Освен това са и много хитри като
психоанализа. Нарочно документират най-различни
факти и случки с надежда един ден да злепоставят
не самите автори на дневника, а другите. Светлозар
Игов ми беше казал, вземи и прочети дневниците на
руските писатели. Те са живели при нечовешки условия,
а се занимават с космически проблеми на духа. Даже
не забелязват материята. А гледай нашите хора какви
дребни битови неща им правят впечатление. И това е
така. Не метафизически, а битово-социални са нашите
писателски дневници. По време на режима даже не са и
тайни, защото всичките им сюжети бяха обигравани в
кулоарите, бяха предварително известни на съсловието.
Но даже и такива, те според мен са
важни за реставрацията ако не на друго,
то поне на литературния бит. Особено
от дневниците по време на социализма
могат да се направят наблюдения относно
механизмите на обществото, мисля, че
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съм постигнала нещо в тази посока. Това са тайни четива,
често доста злобни. В субективните анализи винаги има и
съществена истина. Дневниците от периода на социализма
предоставят не само социологическа и идеологическа
картина на обществото, но и чрез методите на
психоанализата могат да отключват и произведения.
Могат в исторически план да дадат ценни сведения. Но
все пак дневниците най-вече призовават към мяра при
използването им.
А стигна ли до отговор на въпроса как
литературноисторическото проясняване балансира
между „вътрешната“ стойност на една творба и
механизмите за нейното публично утвърждаване?
Ох, ако някой намери рецепта за този проблем, найнапред ще се погрижи за самия себе си, ще се увековечи
като известен. Опитвам се да поразсъждавам. Самият
автор рядко осъзнава вътрешната сила на сътвореното
от него. Надценява се или не осмисля висотата на
постигнатото. Най-често се надценява. В днешно
време авторите са агресивни, те сами участват в
популяризирането на творбите си – пърформанси,
представяния, интервюта, чести договорки с критици,
завземане на позиции в програми, които осребряват
издаването или превода в чужбина. Романтиката и
скромността са далеч от съвремието. Мисля, че на
това не може да се попречи кой знае колко. Разбира се,
сериозните литературни издания имат прецеждане
на продукцията, но това не е в мащаба на ВладимирВасилевия „Златорог“ например. Според мен има два
силни фактора: литературната критика и времето,
колкото и последното да е набедено за романтическа
категория. Малко обаче са критиците, които откриват
автор и го налагат. Говорихме вече за приятелско-

Антоанета Алипиева със студенти в Белград

лобистките услуги. Но макар и да не мога да отговоря
твърдо на този въпрос, у мен съществува оптимизъм.
Рано или късно всичко заема мястото си. Хайде да се
подкрепя с най-пресен случай. Този с романа на Георги
Божинов „Калуня-каля“ и неговото откриване и
лансиране от Деян Енев. Тук е помогнала неслучайната
случайност. Другото налагане е когато творбите имат
неоспорима естетическа сила и ударно се наместват на
пиедестала. Какво да бавиш славата на „Възвишение“
от Милен Русков. Опитите да събориш такива творби
не могат да са успешни. А пък трети, и то чест случай,
е бавното утаяване и постепенното разкриване на
постигнат дълбок смисъл, изчакването на признанието.
Изкуството винаги има собствена сила, която е по-силна
от външните обстоятелства.
В крайна сметка може ли да се пренареди или дори
преучреди литературният канон днес? Или само може
леко да се коригира?
Не, не може. За себе си съм уверена. Много опити са
правени за пренареждане. По време на комунистическия
режим са изхвърляни и приобщавани автори и творби.
Не става за дълго. Ще си върнеш и символизма, и
Далчев, и Константин Петканов. Попита ме за 90-те
години от миналия век. Ето, спомняш си в тяхната
революционност как се заклеймяваха и обругаваха основни
имена на българската литература. Предоставяха се на
вниманието нови канони от страдалци, антикомунисти,

модернисти, постмодернисти… Имитиран беше
поколенчески сблъсък, макар че за мен такъв в областта
на духа няма. Използвани бяха всякакви „външни ключове“,
за да се доказва смъртта на враговете и бляскавия
живот на нови литературни поколения. Нищо не излезе
от това, литературата си продължи със своята логика.
Задуши маниащината и открои сериозните постижения
и автори. Канонът, също като творбата, има своя
непобедима сила. Сам изхвърля ненужното. Опитай се да
равнопоставиш Яна Язова и Елисавета Багряна. Както
и да се стараеш, Язова не можеш да я подкрепиш с друго
освен биографично – любовница на Александър Балабанов
и „зверски убита“ от комунистите. Не е достатъчно за
канона. Вечният конформизъм на Багряна също не може да
попречи на оставането є в големия канон на националната
литература. Известността є е поради други причини,
поради естествената значимост на дарбата.
Спомням си безобразните литературни прения и
обвинения на много хора през 90-те години. И аз бях в
списъците на родоотстъпниците. За да не кажа, че е
глупаво, ще го определя като наивно. Никой не е посягал
нито на Вазов, нито на който и да е друг от канона.
Просто ортодоксални и недотам талантливи сили се
пробваха да играят на антиподи. В случая струната беше
патриотизъм – предателство. Комунизъм – демокрация.
Като че ли дарбите в изкуството имат кой знае колко
общо с това. Добре си е канонът. Той сам ще изхвърли и
покани някого.
Твоят баща е големият поет Петър Алипиев. Ясно
е, че дължиш много за привързаността си към
литературата на него... Но как конкретно през
близостта до баща си ти придобиваше пряко знание за
съвременната литература?
Така е, много дължа на семейната си среда. С баща
ми имахме дълбока вътрешна връзка. Придружавах го
почти навсякъде. По-интересни ми бяха разговорите за
литература и изкуство между големите, отколкото
проблемите на връстниците ми. Мой близък казва, че това
се среща рядко, но за мен беше нещо обикновено. Прякото
знание за литературата дойде от това, че всичко беше
пред очите ми. Може би затова книгата ми за 60-те
години е и социологическа, защото бях наясно с начина на
живот, с вътрешните класации, които кулоарите правеха,
с несправедливото фаворизиране на „административната
литература“ и премълчаването или маргинализирането
на добри автори само поради това, че не успяваха да се
омешат убедително в държавния ентусиазъм. Но и това
вече ми изглежда недотам важно. Същественото, което
научих, е насладата от дълбокия смисъл на живота,
предаден чрез литературата. Като затвориш една книга,
трябва да ти е ясно за какво ти е говорено. Ако не можеш
с няколко думи да го кажеш, не се занимавай с тази книга.
Не съдържа дълбоки неща.
Покрай баща ми видях важни хора, и те проповядваха
важни неща. Но да се придава огромна сила на подобно
и единствено влияние също не е добре. Вярно, че в дома
си не познах нито отчуждението, нито поколенческите
противопоставяния. Приемам го като липса на определен
опит. Всяко нещо има своя плюс и минус. И до днес ми
е трудно да приема нонсенсовия уклон в изкуството
тъкмо заради семейната си среда. При такива ситуации
приемането на бащата априори или радикалното
скъсване с поколението на родителите са вредни неща.
Ограничават. А могат и да те направят бледа сянка
на познати вече открития, които да нямаш силата да
прескочиш.
Когато сравняваш българската литература преди и
след 1989 година, какви сходства и разлики между тях
разпознаваш?
Основната разлика е в организирането и
функционирането на литературата. По време на режима
литературата беше одържавена. Пак ще кажа, че
въпреки опитите на външните обстоятелства, добрите
постижения и имена се знаеха. Това беше централизирана
литература, каквато беше и държавата. Писателското
съсловие живееше според правилата – семейно. То
беше не само финансирано, но и обожествявано.
Самите обитатели на това общество имаха огромно
самочувствие, защото художествената интелигенция
бе под грижите на държавата. Изобщо не говоря за това
кой е голям и кой малък. Видя се вече колко народ изпадна
от каруцата. Просто пропускането в това общество
беше строго и контролирано. Наскоро в разговор с Данчо
Ефтимов му споделих свой спомен от това време.
Покрай сдружените в гилдия писатели обикаляше плеяда
от външни обитатели, всички те кандидати за славата.
Много от тях бяха готови на какво ли не само и само
да попаднат в сакралното пространство. Толкова беше
преекспонирано литературното занимание. Надявам се,
че днес тези мъже и жени не измъчват „дарбата“ си с
подобна жертва в името на литературата.
След падането на режима литературата стана частен
проблем. Обаче имам чувството, че „частно“ пише
целият български народ. Сега всеки може да издаде
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книга, да се похвали, да се обяви за значим. Нито
по време на режима бездарието стана дарба, нито
сега ще се случи. Специално за критиката, с която
се занимавам, днес е нейното много по-добро време.
Социалистическият период даде свои големи имена в
тази област, които не могат да се опишат само и чрез
режима. Но днес не се губят сили, за да се заобикаля
цензура, за да се внимава да не те нарочат. Това беше
драматично относно бита и семейството ти. Сега
пишеш свободно и това е добре.
И защото живееш извън София, искам да чуя как се
отнасяш към идеите за „столица“ и „провинция“ в
литературата и културата. И още: съществува ли
проблем днес с регионализма в литературния живот?
Винаги е имало разлика между столица и провинция,
включително и днес при тези технически възможности.
Провинцията може да бъде полезна за чистия тип творци,
които са самостоятелно работещи лаборатории.
Ненадминати образци на провинцията ни оставят
Константин Константинов и Емилиян Станев. Но за
средностатистическото можене провинцията не е
приятна съдба. Тя подвежда към местната мярка, към
регионалната йерархия. Много е склонна към митове.
Познавам някого, който се причисли към стоте найвлиятелни интелектуалци от ХХ век. Били му дали
отнякъде бележка за това. Помниш моята книга „В
театъра на литературата“, която ти определи като
литературоведска гротеска. Ето там се опитах да се
занимавам с провинцията, включително и с национално
изявената провинциалност, която днес научно се нарича
колониализъм.
В чисто художествен план аз уважавам регионализма,
който в културата ни се оформи като осмислена тема
още от котловинния спор от средата на миналия век.
Винаги ще се помнят Бургас на Христо Фотев, Родопите
на Николай Хайтов, Калиманица на Йордан Радичков.
В днешно време какво провинциално може да има в
Керана Ангелова и романа є „Елада Пиньо и времето“. Да
определяш значителен творец като бургаски или не знам
какъв си автор е смешно. А на масовия регионализъм не
може да се попречи, защото във всеки град има общество,
за което местният литературен бит е начин на живот.
Не значи обаче, че това е място в големия канон на
националната култура.
Между другото, живеейки в провинцията, за
да я надмогнеш, трябват не само дадености на
възможностите, но и на характера. Необходимо е да
изостриш до крайност индивидуалитета си, да общуваш
с хора с висока летва. Едно емоционално участие във
ведомствените сюжети ще отнеме години и де факто
може да провали способни хора.
Но хайде пък да видим клопките на столицата. Тя диктува
модите, конюнктурите, привнася идеи, задава тона на
културата. Там посредственият интелектуалец фалшиво
вярва, че топосът му придава важност. И ако нямаш
силна индивидуалност, виртуозно тичаш от конюнктура
до конюнктура с надеждата да бъдеш вечно актуален.
Изобщо за средностатистическия човек и провинцията,
и столицата са недотам радостна съдба. За големия
ранг присъствия в културата тези пространства бих
казала, че са безразлични. Всичко е лично. Конкретно за
литературната критика, ако все пак искаш да имаш
адекватност, с провинцията трябва да се бориш.
Какво не виждаме, какво изпускаме да видим в
съвременната литература? Нещо, което все още не
сме осъзнали или оценили?
Не бих попитала така глобално, защото и отговорът
не може да бъде обобщителен. Днес има достатъчно
културни и подготвени хора, които следят процеса.
Партизанският патос отмина, въпреки че има издания,
потънали в ретро демаркационни линии. Имаме вече и
откроени имена на съвремието. За поезията бих споменала
Пламен Антов, Георги Господинов, Ивайло Иванов, твоя
милост (доказала съм го с рецензии), Николай Милчев.
Отличните познавачи на духовното можене Марин
Георгиев и Георги Чобанов ме осведомиха за Венета Вълева
и бях впечатлена. Прозаиците – Милен Русков, Захари
Карабашлиев, Теодора Димова, Владимир Зарев, Керана
Ангелова, Алек Попов. Винаги ми се е искало да посоча един
пренебрегван от критиката роман – „Шакона пасион“
от Маргарит Абаджиев. Ето, сега казвам, че тази книга
заслужава внимание. Знаеш, че тези списъци никога не са
пълни, но все пак са някакви знаци. Това, което е изпуснато
в съвремието, няма как да не се забележи в бъдещето. Ако
самото то има „вътрешна сила“, както казваш ти.
Ще дадеш ли съвет, всъщност два съвета. Първо, как
да продължим през месеците на епидемия? И второ,
какво да правим след края на епидемията?
Ясно, светът не е и няма да бъде същият. Виждам, че
доста издания се опитват да осмислят болестта като
феномен – от всички страни. Аз самата съм объркана,
какъв съвет да дам? Чакам COVID 19 да се превърне в
литература и тогава вероятно ще имам мнение.
Разговора води ПЛАМЕН ДОЙНОВ
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Принудително и доброволно
митотворчество
Засипват ни толкова много клишета, ами добре че са
виртуални. Защото при старата печатарска техника
отпреди електронната ера клишетата се отливаха от
цинк и се ковяха върху солидни дървени трупчета, за да
издържат под ударите на преси и на валове. Ако ни замеряха
с такива клишета, едва ли щеше да остане някоя здрава
глава. Макар че не е сигурно дали същата тая глава сега
по-лесно устоява на ударните импулси на електронните
клишета откъм вътрешната є страна.
Най-масивното днешно клише е, че съвременникът ни бил
претоварен от информация. Никога любознателният човек
не е бивал принуден да полага толкова усилия, колкото
сега, ако наистина желае да се добере до достоверната
истина дори за самите факти, камо ли пък до
техния смисъл в контекста на съвремието и на
вечността.
Но нали с право е речено „Залудо работи,
залудо не стой“, че и тоя нелек труд да
разберем какво точно става около нас
обогатява трудовата ни квалификация.
Например аз никак не съм сигурен дали
с течение на времето ставам подобър автор на текстове, обаче като
преводач израствам неимоверно. Мога
да превеждам на един дъх клише от
предишни десетилетия в сегашно клише,
както и обратно. Това, което сега се
казва хибридна война, преди се наричаше
идеологическа диверсия. Сегашните
фалшиви новини се наричаха дезинформация.
Имаше и контрадезинформация с
професионални щатни контрадезинформатори.
Хакери нямаше, но всичките тия труженици
бяха доста нахакани.
На нормалния гражданин обаче, освен да превежда
фалшивите новини в нормални, му се налага да храни и
семейство. Махва с ръка и не му пука какви клишета и
митове го засипват. Зарязва ги с надеждата, че и те ще
го оставят на мира. Същото прави и нашият събрат
интелектуалец, интелигент, творческа личност или както
там още се самоопределя в зависимост от самочувствие
или комплекс за малоценност, което е едно и също. И е прав
нашият събрат по същата причина: жената, децата и т.н.
Да, но горкият редови гражданин разчита точно на него,
на хуманитариста, на интелигента, на мислещия индивид
да му направи света по-разбираем. Нали нормалният
гражданин за тая цел му отделя там някакъв доходец от
своите данъци, колкото и да са мижави (и доходите, и
данъците).
А през десетилетията, които се надпреварваха да
затрупват мъдростта уж с информация, се видя, че
нашите хуманитаристи приемат безкритично всички
господстващи в тяхната епоха световни и местни митове
и клишета. Още по-лошо: представят ги за свои собствени
веруюта, независимо дали им вярват или не. За лишен път
се убеждавам в тая печална истина, като прелиствам
извадките от произведения на български писатели, с нужда
или без нужда припявали потпури към арията на клеветата
срещу възрожденския ни просветител и революционер
поп Кръстю Никифоров от Ловеч. Дългогодишният
изследовател на делото му Васил Колев ги е инвентаризирал
с научно-библиографска цел, но мене, като човек от същата
гилдия, те ме хвърлят в друг огън. Това, че и аз не съм
писал подобни редове, е случайно, след като и в училище,
и в университет са ми втълпявали за истина, че той е
предателят на Левски, както че земята се върти около
слънцето. Дори нещо повече – земята и слънцето са си
материални предмети, докато поп Кръстю бе метафора за
предателството изобщо.
Не бих могъл с лека ръка да упрекна младия поет от
началото на 60-те години на миналия век Евтим Евтимов,
че в стихотворението си „Пътеката на безсмъртието“
описва как поп Кръстю се промъква през „камъни и ронлива
пръст“, за да изглежда по-конкретно и убедително неговото
пъклено дело. Учили го момчето, вярвало е. Добре, но
момчето пораства и става партиен секретар на Съюза на
българските писатели. Учили го, че Солженицин е предател,
и момчето изключва свои колеги, като ги заклеймява
доста по-гневно дори от попа в онова си стихотворение.
Явно безкритичната вяра в старите митове води до
същото и спрямо новите. Инерцията от старите те
кара да препредаваш новите, все едно дали го правиш от
инфантилност, от конформизъм или от най-прозаична
кокошкарска корист.
В потока на литературния ширпотреб от 60-те или 70те години плават неизмеримо голямо количество книжни
лодчици с антипредателски опуси като тия на наивните
Христо Банковски и Пламен Цонев например. Върху
крехките рамене на Дамян Дамянов не за пръв път стоварва
своето тежко бреме енергичната казионност, тъй като
това бреме вече е станало трудно за носене дори от
охранените є здравеняци.
Не ще и дума, че Венко Марковски не е изпуснал случая да
заклейми предателя не само без пълни членове, ами изобщо

без никакво членуване както на съществителни, така и на
прилагателни. При това според него предателството било
извършено „с попска похот“.
За разлика от него, пролетарският поет Д. И. Полянов е
постигнал естетически напредък:
Замълчете, о търгаши,
наш е Левски, наш,
и бесилката е наша,
а предателят е ваш.
Като изключим римата наш-ваш, това е една доста
прилична строфа. Навремето гуруто на левичарската
литература в България Георги Бакалов издава цяла
брошура, озаглавена „Пролетарски поет ли е
Димитър Полянов“. В нея казва, че преди това
трябва да се зададе въпросът дали изобщо
е поет. Куплети от тоя род показват, че
е поет поне във формата и поне тук, но
пък не му е провървяло в съдържанието.
Между скоби, самият Полянов бе
въздигнат до мита на жив класик през
първото десетилетие на социализма, та
чак родният му Карнобат бе прекръстен
на Поляновград. Ясно става кой може да
лансира фалшиви митове: тоя, който може
да прави административни деления на
страната.
Поп
Дори талантливият епиграмист Васил
Кръстю
Сотиров не е останал настрана да не
отскубне някой косъм от многострадалната
брада на попа. При неговото стихотворение в
сп. „Читалище“ поне мрачното предателство бива
надвито от озарението на една „руса светлина“.
Най-тягостно за разбиращия читател е да зърне сред
баналния калабалък и съчмалък на хайката свой зачитан
и препрочитан поет като Иван Цанев например. Но да не
бързаме с присъдата „как и той е можал“. Първо, никак не
е лесно, ако не дори и невъзможно, и най-големият поет да
надмогне лесно невидимия литературен салон на своята
епоха. Освен това талантливият често бива подмамен да
следва, дори само заради самоцелната красота на израза,
някое свое видение, както в случая е светлината, която
капе от жълтата влага на лампите край паметника на
Апостола. Може някои и от другите поети да са го правили
безкористно, но тоя го прави и талантливо, та още пї му е
простено. Поетът в края на краищата е в правото си да се
заблуждава, както пък по-силните от него са в правото си
да го заблуждават.
При прозаиците, разбира се, работата е по-прозаична.
Разказите с патриотична тематика, или откъсите из
романи от същия сегмент, изобличават почти по един
и същ начин черното предателство на попа, загърнато в
черното му расо. Безкритично живописват баналната
официозна версия и Камен Калчев, и Крум Григоров, и Ангел
Каралийчев, и Стефан Дичев... Единствено май все пак на
Радой Ралин му е просветнала писателската интуиция,
че Левски иска среща с попа, за да изслуша и него, да не би
човекът да е набеден.
По-странното е защо и след възстановяването на
историческата истина труженици на художеството водят
ариергардни боеве, когато клеветата отдавна е офейкала
от бойното поле. За научните труженици от по-ниските
ешелони това е по-разбираемо, ако са получили научни звания
и преподавателски позиции навремето, задоволявайки се
с популяризация на припознатите официални клишета без
амбиция за научен принос в тяхната област. Тружениците
на художеството, които още са подвластни на инерцията,
се смятат привилегировани да я поддържат и по-нататък
чрез тезата, че литературното произведение не е длъжно да
следва достоверно историческите факти. Това е вярно, но
то не ти дава право да измисляш сам уж достоверни факти,
каквото правят Константин Илиев във „Великденско
вино“ и Милен Русков във „Възвишение“. Демек може за
предателството попът да е оневинен от науката, ама
ха да ви видим как ще го оневините, като измислим, че е
плащал надниците на дюлгерите при строежа на новата си
къща с дребни монети от черковните подаяния. Нищо че
не е и строил къща. Брей да му се не види, и ние сме учили
теория на литературата – художествената измислица при
историческата тематика е допустима, но не и в разрез с
типологията на героя и с реалиите на епохата.
И без това животът ни отрупва с насилствени митове,
хайде поне доброволните да ни пощадят малко...
Февруари 2020 г.
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Пламен Марков: Аз съм режисьор
хамелеон, обичам да правя различни неща

С

директорския пост и ме поканиха аз да поема театъра. Беше
1983 г., аз бях едва 27-годишен. Разговарях с актьорите и те
ме подкрепиха. Останах тук като директор две години. Найуспешната ми постановка от това време беше „Солунските
съзаклятници“ на Георги Данаилов, която наистина
предизвика бурни и възторжени реакции. На Националния
театрален преглед през 1984 г. за нея аз получих наградата за
режисура, а Атанас Атанасов и Ивайло Христов – за главна
мъжка роля.

На 10 октомври тази година Пламен Марков
(р. 10.10.1955), един от водещите театрални режисьори
у нас, професор по актьорство и режисура и декан
на факултет „Сценични изкуства“ в Националната
академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо
Сарафов“ отбеляза своя 65-годишен юбилей.
В интервюто, което ви предлагаме по-долу, той разказва
за някои от най-значимите събития, спектакли и
личности в богатия си професионален път.
Как реши да станеш режисьор? Как откри театъра?
Как избра точно тази театрална професия?
Не бих могъл да определя кога точно съм решил да се
занимавам с театър. Моето семейство е далече от това,
родителите ми имат съвсем обикновени професии. Нямам в
рода си човек, който се е занимавал с театър професионално.
Като дете аз бях много любопитен, четях много, четях
практически по цял ден. Четях всичко, напосоки. Поставях
си амбициозни задачи – да прочета например целия Вазов,
купувах си сложни книги, които още седят в библиотеката
ми. Всъщност търсех някакъв друг свят, различен от този,
в който живеех. Аз съм израснал в бежанския квартал във
Варна, където обитаваха съвсем скромни хора, бежанци
от Тракия, от Добруджа, от Македония, в набързо
построени бедни къщи. Така че по това време в Английската
гимназия, където учех, имаше драмсъстав и аз се явих.
След интензивното четене, което е затворено занимание,
театърът пък ми се стори съвсем друго пространство,
където се случват някакви магии. Драматичния състав
ръководеше Катя Папазова, сестра є Сия Папазова пък беше
драматург във Варненския театър; от този драмсъстав на
Варненската английска гимназия са излезли много театрали.
В началото ми даваха малки роли, после – по-големи,
постепенно разбрах, че имам качества, взех някакви награди
от самодейни прегледи, заради които дори имах право да не
се явявам на първи кръг в Театралната академия. Едно от
нещата, които направихме тогава, беше „Мъртви души“
на Гогол, където аз играех две роли, едната от тях беше
на Марфа, прислужницата на Плюшкин – първата ми позначима изява. Така на един от прегледите на театралната
самодейност ме видя проф. Надежда Сейкова и ми каза „Вие
имате талант. Непременно трябва да кандидатствате
във ВИТИЗ“. Аз бях едва десети клас и тогава не обърнах
особено внимание на това, но явно то също изигра роля
за избора ми. По-късно изведнъж реших, че ще уча именно
театър. А защо реших точно режисура, също стана по-скоро
случайно. През 1974 г., когато аз кандидатствах, практиката
беше кандидат-студентите да ги подготвят хора от
театъра в съответния град. Мен във Варна започна да ме
готви известният комик Илия Пенев, но аз все опонирах
„това защо така, онова не е ли по-добре да стане иначе“ и
накрая на него му омръзна и ме изпрати да ме готви Сия
Папазова. Аз продължих да споря и с нея и по едно време тя
каза „А ти защо не кандидатстваш режисура?“. И изведнъж
това ми блесна като светкавица, казах си, че точно това
искам. Знаех, че поемам голям риск, защото приемаха дваматрима човека, но така направих. Кандидатствах, тогава
взимаха класове Сейкова и Люцканов, не ме приеха и аз
отидох в казармата. Втората година там, заедно с други
мои съученици от Английската гимназия, имахме право да
кандидатстваме в чужбина, в социалистическите страни,
и аз избрах международни отношения в Полша, където бях
приет. Тези, които бяхме приети, ни уволниха по-рано, за да
си подготвим нещата за следването в чужбина. Аз използвах
това време, за да опитам отново във ВИТИЗ. Този път
кандидатствах режисура и театрознание и бях приет и в
двете специалности. Тогава взимаха класове Сашо Стоянов,
Гриша Островски и за първи път – Крикор Азарян. Тримата
приеха по двама режисьори към актьорските си класове. Мен
ме прие проф. Сашо Стоянов. Така през 1976 г. започнах да
следвам режисура.
Какво ти даде следването в Театралната академия?
Аз наистина съм доволен, че учих при Сашо Стоянов,
въпреки че ми се искаше да бях попаднал в класа на Крикор
Азарян. Сашо Стоянов беше много ерудиран човек, научил
съм много неща от него. За съжаление, неговите режисьорски
качества не бяха на нивото на онова, което знаеше. Затова
и когато станах втори курс, в отношенията ми с него
настъпи криза. Тогава просто си дадох сметка, че от
гледна точка на режисьорския занаят бих научил повече
от другите двама преподаватели на моя випуск, както и
от други режисьори. Разбрахме се със Сашо Стоянов аз да
си правя представленията, необходими
за следването, по театрите. И аз
започнах да ходя в различни театри –
ходих във Враца, в Търново, работех
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Пламен Марков на репетиция в Театър „София“

като асистент-режисьор и се опитвах да правя и свои
постановки. Така през последните две години от следването
ми практически не посещавах лекциите, а присъствах
най-вече на репетиции. Най-много ходех на репетициите
на Леон Даниел, при Младен Киселов и при Краси Спасов,
който тогава беше асистент на Сашо Стоянов по
режисура, т.е. асистент на нашия клас, така че той ми
беше и преподавател. По това време Леон Даниел беше
режисьор в Театъра на българската армия, Младен Киселов
– в Сатиричния театър и Красимир Спасов – в театър
„Сълза и смях“. Ходих много на репетициите на тези трима
режисьори, бях асистент-режисьор на Краси Спасов. Във
Враца започнах да правя „Кухненският асансьор“ на Пинтър,
в Търновския театър направих „А на заранта те се събудиха“
на В. Шукшин, но по различни причини и двете представления
нямаха премиери.
В Сливенския театър започва същинската ти работа на
професионалната сцена, която в началото на 80-те бързо
те налага като успешен млад режисьор. Какъв беше
дебютът ти? Кои бяха първите ти постановки?
През 1980 г., когато моят клас завърши, аз отидох в
театъра в Сливен по покана на Красимир Спасов, който
току-що беше станал негов художествен консултант,
директор беше Емил Кьостебеков. Краси ми каза да
предложа група актьори, които да дойдат в трупата.
Аз предложих пет човека – моите състуденти Атанас
Атанасов, Ивайло Христов, Йорданка Стефанова, Кирил
Варийски и Пламен Сираков. Предложих му за драматург Роза
Радичкова, сценограф – Радина Близнакова, на следващата
година взехме и Николай Нинов. В последния момент Кирил
Варийски и Пламен Сираков се отказаха от групата, защото
снимаха в киното. Започнахме много ударно. От началото
на сезона до края на годината аз вече бях направил две
представления. „Албена“ на Йовков, с което се дипломирах, и
„Ние, долуподписаните“ на А. Гелман (то беше зачетено от
проф. Сашо Стоянов за мой спектакъл за четвърти курс). И
двете имаха добър отзвук, „Албена“ се игра 67 пъти, за град
като Сливен това е рекорд. През първия сезон тук 1980/1981
направих и още една постановка – „Училище за жени“ на
Молиер, всъщност тя вече е професионалният ми дебют.
С трите спектакъла дойдохме на гастрол в София и бързо
ни харесаха. Веднага ме извика Младен Киселов и ми каза, че
иска да ме покани в Сатиричния театър да поставя нещо,
което аз искам. Беше трудна задача. Цяло лято четох пиеси.
В крайна сметка той тръгна да поставя в Америка и ме
остави в началото на сезона 1981/1982 да правя каквото аз
искам. Избрах една драматизация на „Кандид“ на Волтер, за
която обаче не получихме авторските права. И много спешно
взех пиесата „Две стрели“ на А. Володин, която започнах
на Камерната сцена на театъра. Играеха Петър Слабаков,
Иван Григоров, младите от трупата. Нещата обаче не
потръгнаха. Аз бях на 25-26 години, част от актьорите не
ме слушаха, искаха да играят онова, което си знаят, други
пък – обратно, харесваше им предлаганото от мен. Иван
Григоров беше един от тях. В един момент прекратих
работата, тъй като видях, че тя не върви в посоката, в
която искам. Върнах се в Сливен, където вече направих
„А на заранта те се събудиха“. Представлението имаше
голям успех. На следващата година Младен Киселов отново
ме покани в Сатиричния театър и поставих „Семейство
Тот“ на Ищван Йоркен в Унгарския културен център (той
беше като втора сцена на Сатирата, където се играеха
унгарски автори), с което взех наградата за млад режисьор.
Направих много сериозна моя адаптация на текста, той
е с много действащи лица, които съкратих до пет и
въобще прекомпозирах действието, оттогава аз винаги
много сериозно се занимавам с текстовете, които правя.
Спомням си, че после и Бойко Богданов и Димитър Гочев
ми поискаха тази адаптация и направиха своите спектакли
по нея. На третата година в Сливен Кьостебеков напусна

Така започва следващият силен етап в режисьорската
ти кариера, във Военния театър в София.
След наградите на прегледа още същата 1984 г. ни поканиха
два сериозни софийски театъра – Военният театър,
където поканиха мен и Атанас Атанасов, и Народният
театър, който пък искаше Ивайло Христов и Атанас
Атанасов. В крайна сметка отидохме и тримата във
Военния театър. Дебютът ни тук беше „Еленово царство“
на Георги Райчев (премиера 1985 г.). Почти веднага след
това Тамахкяров, директорът на Военния театър тогава,
назначи и Леон Даниел и Красимир Спасов, който дойде от
„Сълза и смях“. Много се разбирахме, бяхме много хубава
режисьорска колегия. Много си ценя това време с тези хора,
от които съм се учил. Тук останах три сезона и половина
от 1985/1986 до февруари 1989 г., когато ме поканиха за
директор на Сатиричния театър. Аз не обичам да повтарям
спектаклите си. Обичам по-скоро да развивам, да опитвам
на следваща степен неща, които вече съм пробвал, които съм
открил. Така беше с „Еленово царство“, където продължих
с опитите си в областта на парадоксалния театър, който
търсих във „Вавилонската кула“ на Маргарит Минков при
постановката си в Сливен. Така беше и в „Подробности
от пейзажа“ по пиесата „Земята се върти“ на Станислав
Стратиев. Той харесваше работите ми и ми предложи да я
поставя. Казах му, че има неща, които не харесвам в нея, той
го прие и поиска да работим заедно върху текста. Основно
променихме конструкцията му; тук откритието за мен
беше нещо, което наричам „драматическа импровизация“,
разработвана с актьорите. От този интересен съвместен
процес се появи „Подробности от пейзажа“, променихме
даже заглавието на пиесата.
Как оценяваш сега времето, в което си директор на
Сатиричния театър (1989-1996)?
Когато поех директорския пост в Сатиричния театър аз
вече бях утвърден режисьор, в това отношение нещата ми
бяха потръгнали сравнително лесно и си вървяха от само
себе си, така да се каже. За мен тогава директорството
беше истинското предизвикателство, истинската мисия.
Беше време, когато трябваха нови хора, които да направят
реформа в остарялата система на театъра. Много дълга
и отделна тема е (…), но казано с една дума – това беше
тогава същинското предизвикателство за мен. Включване
на млади актьори, намаляване на заварения огромен състав,
промяна на публиката, на пространствата на театъра
(тогава построихме Камерната сцена „Методи Андонов“),
на елементарното разбиране за „смешно“ – всичко това
беше част от усилията ми за реформиране на театъра,
за завръщане на интелектуалната атмосфера в него. В
режисьорската ми работа през това време за мен найсилно остава представлението „От другата страна“ на
Станислав Стратев. Аз бях инициатор Стратиев да напише
текста, освен външното признание, то ми донесе вътрешно
удовлетворение и зареждане.
От 1996 г. до днес, освен работата ти като щатен
професор по актьорство и режисура в НАТФИЗ и декан
на факултет „Сценични изкуства“, ти си и активно
поставящ режисьор с повече от петдесет спектакъла,
направени през това време. Кои от тях би отделил като
най-определящи за твоето професионално развитие?
След като напуснах Сатиричния театър, по покана на
Британския съвет отидох на специализация по арт
мениджмънт в Англия. За около пет-шест месеца изгледах
над 120 представления, имах интересни, полезни срещи.
Въобще периодично, и особено след като си бил директор,
е необходимо да инвестираш в себе си, да се зареждаш.
Когато се върнах, изпитвах отново силен глад за работа.
Твърдо реших, че ще бъда вече режисьор на свободна
практика. И през последните повече от две десетилетия
досега съм създал някои от най-важните си представления;
представления, които съм имал силна необходимост
да направя – „Бившата мис на малкия град“ в Народния
театър и въобще всичките ми спектакли по пиеси на
Мартин Макдона, „Кухненският асансьор“ на Пинтър и
„Контрабасът“ на Патрик Зюскинд с Валентин Ганев пак
в Народния, „Арт“ на Ясмина Реза в МГТ „Зад канала“,
моите адаптации по стари български текстове и специално
„Зидарите и попа“ в Сливен, както и „Майстори“ на Петко
Тодоров пак там, „Рондо“ („Хоровод“) на Шницлер, „Ричард
ІІІ“ на Шекспир, „Вуйчо Ваньо“ на Чехов, „Ревизор“ на Гогол в
театъра във Варна.
Аз съм режисьор хамелеон, защото обичам да правя различни
неща; неща, които са ми интересни; които ме мобилизират
изцяло всеки път.

Въпросите зададе КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

Явяващият се
Змей Горянин
Михаил Неделчев
Докога ще се появяват – ту тук, ту там, ту в един архив,
ту в друг, ту в едно писмо, ту в някакъв препис, ту всред
някакъв чужд корпус от текстове, неизвестни, укрити,
затулени, но отправени към нас, неясните потомци –
стихотворения, поемки, епиграми и прозаични фрагменти
на вече отдавна митичния Змей Горянин? Ще се опитваме
да разгадаваме – стъпка по стъпка – как е опазвал този
удивителен човек своите послания, създавани в съвсем
невъзможни условия, какви стратегии е прилагал за
оцеляването на писаното на хвърчащи листчета...
Вероятно именно Змей Горянин (псевдоним на Светозар
Акендиев Димитров) е най-плодовитият наш затворнически
поет от 40-те години на миналия век (имаме за времето
на Първата световна война стихотворните преводи и
дневниците и писмата на Христо Силянов, достигнали
са по чудо до нас строфите на страдалците в по-късните
комунистически „места за превъзпитание“ Кръстьо
Хаджииванов и Георги Заркин). Оказва се, че за тази близо
година, която му бе присъдил вулгарният в простащината си
„народен съд“, Змей Горянин е продължил да ниже през тази
1945 година своите стихотворни редове, не е можел да не ги
пише в същия ритъм – както е правил с партиотичната си
лирика преди затварянето му, така и с религиозната поезия
след освобождаването и прекратяването на официалната му
писателска кариера. Нещо повече, той очевидно е изготвял
по два и повече преписа на написаното, успявал е по някакъв
начин да предостави и на свои близки такава възможност
да помогнат за чудесното оцеляване, осъществявал е
наистина съвсем ранен пълноценен самиздат. За всичко това
пишат в своите изследвания за Змея и Цвета Трифонова,
Катя Зографова, Румяна Пашалийска, почитателите му
всред съвременните русенски литератори, свидетелства и
Змеицата – съпругата Соня Димитрова.
Получих и аз най-внезапно на 10 септември 2017 г. дял от
това затворническо послание на препатилия писател.
Дари ми го благородно г-н Евгени Димитров Бойновски,
останало завещано от майка му Милка Досю Драганова.
Били са близки със Змей Горянин. Ето, сега правя за пръв път
публично достояние няколко от тези творби, дадени съвсем
подборно...
Държа в ръцете си разпарчетосана черна стара тетрадка
с твърди корици. В нея са в ръкопис три големи цикъла
(сбирки): ГОДИНА ОТ ДЕЛНИЦИ, ЕКВАТОР, ЦВЕТЯ. И
трите са писани в затвора, отбелязано е например: „Змей
Горянин написа настроенията ЦВЕТЯ през ноемврий
1945 година, като политически затворник – осъден от
6-и състав на Народния съд – в Соф. централен затвор,
6-о отд., килия 158.“ Така е посочено и за другите цикли. Но
и трите са готвени за някакво общо издаване в книга (?!);
посочено е какво трябва да стои на титулната страница,
на контратитул и в карето. Някои от текстовете са
авторови оригинали, други са преписи. Удивителният цикъл
„Екватор“ (един български затворнически „суматризъм“)
е публикуван след 1990 г. от поета Калин Донков в сп.
„Летописи“ (по чий препис?, Калин бе забравил откъде е
попаднал в редакцията). „Година от делници“ (посветено
„На Соня – моята жена“) съдържа: „Есен в затвора“, „Ден“,
„Вятърът нощеска“, „Песен“, „Автобалада“, „Илюзии“,
„Усопшая троица“, „Килийна пеперуда“, „Некролог“, „Листа“,
„Мария“, „Сънят“, „Край пътя“, „Сега съм край пътя“,
„Огънят“, „Свиждане“, „Гняв“, „Залез“. Редуват се проза и
стих. А първият фрагмент от „Въведение“ към цикъла
„Екватор“ звучи така:
Обичам топлите страни
там някъде покрай екватора
и страшно страдам тия дни,
че нямам волността на вятъра,
а във Централния затвор –
като разбойник политически –
за български всеобщ позор
лежа и мисля поетически.
Фрагментите с лирическа проза «Цветя» са посветени
всяко на някакво конкретно цвете, декоративно растение
или на билка (напр. «Бръшлян и босилек», «Звездели»,
«Неувехки» и пр.).
Извън този тричастен корпус от текстове, в тетрадката
са вложени безредно и отделни разноформатни листове с поранни произведения, носещи собственоръчния красив подпис
на Змей Горянин. (Всичките са също авторови ръкописи.)
Лирическата проза „Очи“ е посветена на укритата зад
инициалите „На Милка Д. Д.“. Прозаическият фрагмент
„Игра със светлината“ също е „На Милка“, като той и
останалите стихотворения са с тематика от българската
военна кампания в Сърбия през лятото на 1944 г.:
„Каската“ (датирано „Нишка баня, 21 юлий 1944 г.“,
авторът е отбелязал в горния десен ъгъл, че е печатано
във в. „Устрем“), „Вечерна проверка“, „Жълтото цвете“,
„Разкъсай всяка злоба и вражда“.
Дали всичките тези творби всъщност не биха съставили
днес един пореден том от погребания през 1958 г. край
манастира „Седемте престола“ и възкръснал сега Змей
Горянин?

Паметният знак за Пенчо
Кубадински във Велико Търново
През ранната есен на 2018 г. се вдигна шум около
спорното (не)откриване на паметник на бившия член на
Политбюро на ЦК на БКП Пенчо Кубадински в неговия
роден град Лозница, Разградско. Надигна се възмущение,
заради което Общинският съвет на града в последния
момент отмени решението си за издигането на
монумента, който обаче вече беше монтиран. Затова
на 6 септември Инициативният комитет и различни
формирования на социалистическата партия направиха
нещо като откриване – цветя, речи, умиление, карнавал
на паметта.
Оказа се обаче, че не къде да е, а в старопрестолния град
още преди 15 години паметта за приносите на Пенчо
Кубадински също е постигнала свой малък триумф. Ако
човек днес се разходи в парка край Художествената
галерия във Велико Търново, ще забележи множество
паметни знаци и надписи. Кръстили са мястото
„Творци на България“, но е добило гражданственост
като „Алея на славата“. Ако е по-наблюдателен,
разхождащият се човек може и да забележи висока
каменна композиция, издигната в чест на покойния
комунистически функционер. В най-долната є част
се чете надпис: „С признателност за стореното
от Пенчо Кубадински за Велико Търново. Март
2006“. И тук – признателен град, макар и не роден,
издига нещо като паметник. Но казано направо, дава
поредното регионално алиби за избирателно ползване на
националната памет.
Съвсем случайно към тази находка във
великотърновския парк прибавихме още една –
стенорама от обсъждането на 27 октомври
2005 г. в Общинския съвет на старата столица на
предложението за поставянето на паметния знак.
Знак на паметта, казват някои. Но и знак за липсата
на памет, казваме ние. И четем стенограмата – за
поучение.

Из Протокол № 40
от заседание на Общински съвет – Велико Търново,
проведено на 27.10.2005 г. от 9.15 ч. в залата на
Община Велико Търново
На заседанието присъстваха 33 (тридесет и трима)
общински съветника, отсъстваха трима г-н Милен Михов,
г-жа Лидия Прокопова и г-н Атанас Парушев.
Присъстваха още д-р Румен Рашев, кмет на Община

Велико Търново, г-н Йордан Грозданов, заместник кмет
на Община Велико Търново, г-жа Мина Илиева, главен
секретар на Община Велико Търново, директори и
началници на отдели към общинска администрация,
журналисти и граждани.
[…]
ДНЕВЕН РЕД:
[…]
19. Поставяне на паметен знак за Пенчо Кубадински в
алеята „Творци на България“.
[…]
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА
Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Искам да чуя мотивите за
това предложение.
Г-н ИВАН АЛЕКСАНДРОВ: Искам да направя допълнение
към внесеното предложение. За периода, когато Пенчо
Кубадински е изпълнителен директор на Общонародния
комитет за развитие на В. Търново, във В. Търново е
решен въпросът, свързан с водоснабдяването, построени
са „Гранд-хотел В. Търново“ и ДП „Абагар“. Реставрирана
и е открита къщата-галерия с живописните платна на
великотърновския художник Иван Христов. Непрекъснато
са в процес на реставрация възрожденските квартали
„Гурко“, „Вароша“, „Асенов“. Реставрирана е Сарафкината
къща, открит е архитектурно-етнографският
комплекс „Самоводска чаршия“. На Царевец е издигната
Патриаршеската църква, извършено е стенописването
от Теофан Сокеров. Не е забравено и с. Арбанаси, където
разтварят врати реставрираните църкви „Рождество
Христово“ и „Свети Атанас“.
Предложението, което правим, е в два плана – търсене
на признателност от поколенията към човека, който
с делата си е направил много за В. Търново, и втората
позиция – предизвикателство към днешните и утрешните
държавници на България не само да идват и да си отиват
от В. Търново, а да се ангажират с развитието на този
град, който заслужава да се развива по подобие
на Програмата на Общонародния комитет за
В. Търново.
на стр. 10
Литературен вестник 28.10.-3.11.2020
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Паметният знак за Пенчо Кубадински...
Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Вземам думата като един
от вносителите на това предложение. През изминалата
седмица много се говори по него и то се превърна в център
на обществен дебат във В. Търново, а и в страната.
Заедно с г-н Александров и с арх. Брайнова внесохме
това предложение за изграждане на паметен знак, а не
на паметник, както беше тиражирано в началото в
публичното пространство. Паметен знак не на члена на
Политбюро на БКП, не на ловеца, не на участника във
възродителния процес, а на човека, който е свършил нещо
реално за нашия град. Това вие го чухте преди малко от
г-н Александров. Смятам, че имената на хората, които
имат реален принос за изграждането на В. Търново и за
развитието му, трябва да бъдат запазени за поколенията.
Някои ще кажат, че това му е била работата или че е
направил това, защото е бил един от силните на деня.
Според мен няма да са прави и ще ви дам един пример:
Людмила Живкова и Владимир Живков са деца на Тодор
Живков. Знаем какво направи тя и че другият нищо не
направи. По тази логика трябва ли да отречем това,
което е направила Людмила Живкова само защото е
дъщеря на Т. Живков.
Много хора от В. Търново след 1989 г. бяха и са в реалната
власт и ще попитам: те какво направиха за В. Търново.
Ето Южния пътен възел. Досега той няма акт 16, няма
стопанин. Лично се ангажирам да внеса предложение за
паметен знак на този политик, който издейства акт 16 за
Южния пътен възел.
Никога не съм претендирал, че съм голям демократ или
че съм борец против тоталитаризма и тези, които ме
познават, много добре знаят какви са моите политически
възгледи, но като съвременен човек аз давам правото на
всеки да разбира демокрацията така, както иска и както
може. Лично моето мнение е, че демокрацията е спазване
на законите и уважаване на мнението и труда на другите,
били те с различна политическа, верска, етническа
принадлежност. Именно това уважение към мнението
на инакомислещите е белег за демократично мислене,
според мен. Тъй като всичко, което съм постигнал досега,
съм го постигнал благодарение на моите родители, на
моето семейство, приятели и на лични усилия и без да съм
членувал в някакви политически партии и организации,
смятам, че имам право винаги да казвам своето мнение,
каквото и да ми струва това. Фактът, че съм общински
съветник от гражданската квота на СДС по никакъв
начин не задължава СДС да гласува това, което аз съм
внесъл като общински съветник, защото имам това право.
Оставям на всеки правото на неговата съвест да гласува
така, както реши.
Г-н ИВАН ХАРАЛАМПИЕВ: В П[остоянната] К[омисия]
по култура аз гласувах „за“. Ще кажа защо. Едва ли някой
от учените ще изхвърли от българската археология проф.
Богдан Филов. А го наричаха кръволок в политиката. След
9.09.1944 г. се опитаха да забравят Михаил Арнаудов,
опитаха се да забравят Иван Вазов на времето, защото
бил член на Народняшката партия. Какво значи това?
Вазов или е бил Вазов, или нищо не струва. Проф. Цанков
или е професор, или не е професор. Тук вече се казаха
някои от нещата, които и аз исках да кажа. Понеже съм
ректор на ВТУ, аз искам да кажа, че съм много благодарен
на някогашните комунистически ръководители, че са
направили ВТУ. Две години съм бил член на БКП и не го
крия. Сега не съм член. Но кой тогава да построи ВТУ?
Някой можеше и да попречи, но се оказа, че е имало
ръководители, които тогава са мислили напредничаво.
Друга партия нямаше. Ние трябва да признаваме това,
което са направили хората. Дали са били комунисти, или не
– няма никакво значение. Има една приказка: дай на глупака
криле, ще помете хармана с тях. Наистина комунистите
създадоха ВТУ.
Пенчо Кубадински с всичките му дефекти, които сега
търсим, беше популярна личност. Кметът Рашев казва,
че работата на началника е не да свърши работата, а да
намери хора, които да я свършат. Ако Пенчо Кубадински
беше лош началник, той щеше да обърка работата на
Общонародния комитет и нищо да не направи. Не е нужно
той да е правил това. С неговото име се свързват и
Самоводската чаршия, и Изложбените зали, и т.н. А за
възродителния процес – нека да не намесваме това. В него
участваха и българи, и турци. Българи мразеха стъпките
срещу българските турци и аз бях един от тях, но там
сътрудничеха и турци. Ако поп Иван краде от дискуса,
значи ли че трябва да намразим християнството? Ще
го сменим с поп Стоян. Паметният знак е най-малкото,
което можем да поставим за онова, което Пенчо
Кубадински свърши за В. Търново.
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Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ:
Може би в тази зала съм
единственият човек,
който пряко е участвал в
дейността и процесите,

Литературен вестник 28.10.-3.11.2020

засягащи периода, свързан с предложението, което се
внася. Затова се чувствам задължен да изразя своето
становище. Искам да ви уверя, че няма никаква причина
ние, като великотърновци, да се срамуваме и да отричаме
онова, което е направено. Напротив, то трябва да бъде
оценено. От дистанцията на годините днес, макар и по
символичен начин, ние се опитваме да направим това.
Считам, че внесеното от тримата колеги общински
съветници предложение е един опит великотърновци
да изразят своята признателност на личността Пенчо
Кубадински за съхраняването и за просперитета на В.
Търново. Казвам го като човек, който точно в този
период, беше зам.кмет, отговарящ за старинната част
на В. Търново в продължение на 3 години. Бях координатор
между Общината и Общонародния комитет и като кмет
по-късно продължих да работя като основен приоритет
именно това, което е свързано със старата част на В.
Търново и с всестранното развитие на нашия град.
Това е периодът, когато бяха извършени най-мащабните
археологически проучвания, най-мащабните консервационни
и реставрационни работи в средновековната част на
града. Тогава се извърши най-мащабното и промишлено
строителство във В. Търново: новият административен
център, ВТУ, паметниците, паметникът на Асеневци,
«Звук и светлина». Трябва да се гордеем с всичко това.
Ако не беше Общонародният комитет за В. Търново и
още повече – точно това Оперативно бюро, оглавявано от
П. Кубадински, това нямаше да се случи и днес В. Търново
нямаше да изглежда така.
Искам да ви дам три примера, защото Пенчо Кубадински
беше патриот, беше познавач на историята и беше смел
човек, който успешно отстояваше интересите на В.
Търново на всички инстанции. Днес във В. Търново щеше
да съществува паметник на антифашистите, който аз
започнах да строя в тогавашния парк „Толбухин». Бях
наследил една 8-годишна подготовка – проектиране и
готовност за изграждане на този паметник. Когато
строителството започна, на поредното заседание на
Оперативното бюро, на мен ми беше даден срок от 1
седмица да залича строителството. Този проект беше
на един от големите скулптури на България – Валентин
Старчев. На 10-ия ден Кубадински дойде да провери.
Той каза, че точно тук, във В. Търново, антифашистка
съпротива не е имало. Ако е имало някъде, там има
издигнати паметници – Балван и Стражица. Той намери
куража да поиска да се преименува парк “Толбухин“,
защото това място винаги се е наричало Марно поле.
За три месеца това стана. Аз дълбоко се съмнявам дали
художественият спектакъл “Звук и светлина“ щеше
да се реализира, ако след като 1 г. Общината и “Арт
центрум“ от Прага работиха и си партнираха успешно,
той не беше организирал със специален правителствен
самолет ние, екип от 12 души, да отидем в Прага и да
ни бъде демонстрирано там, да получим държавното
одобрение. Ако не беше Пенчо Кубадински, ако го нямаше
Оперативното бюро и Общонародният комитет, нямаше
ние да получаваме този огромен държавен ресурс в
продължение на 20 г. Затова ние днес не можем да отречем
направеното. Нека оставим политизирането настрани, да
оставим емоциите и легендите. Защото аз познавам този
човек и знам, че има много легенди. Да оставим историята
да отсее нещата. Нека ние днес честно, справедливо,
прагматично, по достойнство да заемем позицията,
която е единствено вярна.
Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Г-н Александров, забравихте
да споменете Резиденцията. Г-н Драгнев, велик човек,
направил много. Защо в 1989-1991 г. не го обявихте за
почетен гражданин, а започваме със знак? Този човек,
небезизвестният ловец, като член на Политбюро на ЦК
на БКП има дейно участие в т.нар. възродителен процес.
След като този човек е обичал турците, какво щеше
да стане, ако напусне Политбюро. Нещо повече – 1985 г.
от органите на Държавна сигурност аз бях принуден да
напусна страната. Имаше
три лъча за напускане на
страната. След като този
човек е толкова добър, защо
ОбС в гр. Лозница не го
преименува в гр. Кубадиново?
Предишният президент –
Петър Стоянов, предишният
председател на МС – Иван
Костов, лично се извиниха за
този позор. Действащият
президент, действащият
министър-председател също
се извиниха за този позорен
момент от моя живот, от
живота и на г-жа Уручева, на
г-н Хаджимустафа и на хиляди
хора. Моля ви, г-да общински
съветници, проявете нужния
разум и не допускайте този
позор за гр. В. Търново с този
паметен знак. Няма да се учудя,
ако след време вие поискате

да направите паметна плоча на главния архитект на
възродителния процес – Димитър Стоянов. Призовавам ви
да не приемате това предложение на тримата общински
съветници и аз съм убеден, че те ще намерят сили да
изтеглят предложението си. По тази логика след 10 г. ще
искате да направите паметен знак на Митьо Пищова,
затова че е от В. Търново.
Няма да се учудя, ако след време се издигат и други такива
паметници – президентът е от БСП, председателят на
НС, председателят на МС и те са от БСП, такива са
времената. Убеден съм, че няма да направите този позор
да върнете този бандит и престъпник Пенчо Кубадински.
Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Емоционалното обобщение, което
направи моят колега и приятел Х. Хаджихасан, аз считам
за неуместно, макар в подробности, и в частност, той
да има основание за някои от нещата. Той и пред мен е
казвал и добре знае, че аз съм му съчувствал. Искам сега да
кажа две неща заради крайния начин и език, с който той
си послужи. Ако всичко, което каза, беше точно така,
защо след 1989 г. ти беше готов да дойдеш и да се заселиш
в Лозница, където аз 2 г. работих? Второ, през 1999 г. в
качеството си на кмет аз бях поканен от кмета на гр.
Лозница на едно тържество. Там беше открит барелеф на
Пенчо Кубадински на неговата родна къща, улица „Пенчо
Кубадински“, стадион „Пенчо Кубадински“. В една община,
в която 75 % от населението е турско, инициатор на това
и словото, и почитта бяха изразени от моя колега – г-н
Османлъ, който е български турчин и имаше два успешни
мандата там. Той е член на партията, в която членува
и г-н Хаджихасан – НДПС. Ако всичко това беше вярно,
как си представяте в един град и в една община с такъв
процент население, това да може да стане?
Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Аз уважавам желанието на много
колеги съветници за запазване на историческата памет,
уважавам сантиментите на тези, които са по-възрастни
от мен, но съм категорично против конкретно по този
повод да бъде поставена паметна плоча на лицето Пенчо
Кубадински. Може би наистина е съдействал и е имал
заслуга за това, което се случва във В. Търново, но той
не го е направил, защото е бил виден филантроп или
родолюбец, а защото е бил именно т.нар. „силен човек
на деня“ – член на ЦК на БКП. Ако това беше политика
на държавата и на партията тогава, В. Търново щеше
да бъде последвано от много други градове и държавата
щеше да изглежда по един различен начин. Поставяйки
паметната плоча на Пенчо Кубадински, ние не поставяме
паметна плоча на човека П. Кубадински, а на тази
държавна политика. А каква беше тя, повечето знаят подобре от мен, защото са били по-дълго в тази система, и
са живели по-дълго там. Аз си спомням, че като се започне
от един цветен телевизор “В. Търново“ и минем през
съветския “Москвич“ и панелния апартамент и стигнем
до общественозначима сграда в някакъв град, беше
необходимо да има такъв силен човек, независимо колко
родолюбци има в този град. Спомням си, че пиех „Кокакола“ и ядях банани на 9 септември. За щастие дъщеря
ми днес има възможност да го прави всеки ден. Не искам
това да се възстановява днес, макар и с един символичен
знак. Ние не даваме принос на човека, ние даваме принос на
системата, система, която преди 16 г. нашето общество
отрече категорично и съм сигурен, че никога няма да
бъде възстановена. Затова съм против демонстрации
под предлога, че той е заслужил много. Заслужил е много,
защото е бил Пенчо Кубадински – член на ЦК на БКП.
Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз не съм подписвал
предложението, но съм един от активните участници в
изготвянето на това предложение. Разбирам, че въпросът
е труден за много от колегите, влизам в тяхното
положение и не бих се отнесъл отрицателно към тези,
които няма да подкрепят предложението. Всеки има
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право на свое мнение по един такъв сложен въпрос. Оказа
се, че тази точка от дневния ред не е само център на
вниманието на великотърновската общественост, а в
София, и в Народното събрание.
Пенчо Кубадински си отиде от този свят и дали днес
ще решим да сложим паметен знак, или не, за него е все
едно. Нещо повече, Пенчо Кубадински създаде толкова, не
паметни плочи, а гигантски паметници във В. Търново,
че тази трошичка, която днес ще бъде добавена или
няма да бъде добавена, с нищо няма да промени неговия
реален принос за изграждането на новото В. Търново
и съхраняването на старото В. Търново. Но аз си
мисля, че днешното решение е един своеобразен тест
за демокрация за нас, като съветници, доколко можем
да отделяме, което ни разделя политически; доколко
можем да оценяваме това, което не е политическо. След
малко ще вземем решение за поставяне паметен знак на
артиста Димитър Буйнозов, вземали сме такова решение
за арх. Нурков. Аз не знам дали те са членували в някоя
партия, или не. Ние не сме оценявали тяхната партийна
принадлежност. Както днес предложението не е за члена
на Политбюро Пенчо Кубадински, а за заслугите на П.
Кубадински за съхраняване и изграждане на В. Търново.
Виждам тук моя приятел г-н Петко Казанджиев. Чух
вчера три негови възражения по това предложение.
Едното е да не се забравят тези 45 години. Аз за това
гласувам с две ръце – да не се забравя това, което е било, и
лошото – като възродителния процес, с някои извращения
в него, и липсата на “Кола“ и банани; и хубавото – което
го има и което вече 15 г. си стои. Второто възражение
беше за това, че предишният режим е натрупал външен
дълг от 8 млрд. долара. Днес ние не поставяме паметен
знак на външния дълг, а на това, което Пенчо Кубадински е
направил за В. Търново. Макар че вече 18 г. външният дълг
не намалява, а се увеличава. На мен, без да съм запознат с
нещата, ми се струва, че една част от този външен дълг
е отишла и за изграждане на такива обекти като мотела,
който вие придобихте на почти символична стойност и
ако аз бях на вашето място, лично щях да направя един
паметник на г-н Пенчо Кубадински, защото той има личен
принос, вкл. и в сградата на мотела.
Третото възражение беше за това, че с поставянето
на паметна плоча на П. Кубадински ние реставрираме
комунизма. Доколкото знам, реставрацията на една
система става с много труд, с революции, а ако вие
мислите, че с един паметен знак ще се реставрира
комунизмът, къде отиде тази всенародна любов, която
вашата новосъздадена партия има? Нова партия, но
нейният символ-верую си е останал същият: „Изповядвам
единний антикомунизъм“ и нищо повече. Значи нищо
старо не е забравено, нищо ново не е научено. Стига с
това „време разделно“ и да се противопоставяме по всеки
един въпрос на барикадата. Всички виждат, че има принос
за В. Търново, но слагаме барикадата. Всеки има право
да гласува, както иска, но аз мисля, че днес не гласуваме
само дали да поставим, или не, паметна плоча на Пенчо
Кубадински, а нашето право демократично и прагматично
да оценяваме нещата.
Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Тук вече повече от 45
минути слушаме стари спомени от близкото и не
толкова близкото минало на някои хора, които са били
съвременници. Нищо лошо няма, ако вдигнем тази паметна
плоча на човека, който е имал заслуги за изграждането на
редица обекти във В. Търново. Г-н Стефанов спомена за
паметните плочи на артисти, архитекти и т.н., но те
са били с чисто минало, но когато в миналото на един
човек има и тъмни, и не толкова тъмни неща в неговата
биография, не можем да го отделяме. Ако е бил кристално
чист, ще направим плоча, паметник и т.н. Но как ще
отделим лошото от това, което е правил?
Притеснява ме друго – виждаме в последно време, че
президентът е червен, председателят на НС, премиерът
и той е червен. Стана така, че към МВР се сформира
един Обществен съвет от бивши служители на Държавна
сигурност. Тази бавна рекомунизация много ме притеснява.
Това е едно връщане към миналото и ако вие наистина сте
се реформирали, трябва да се отречете от това, което е
било.
Г-жа РОЗА МИШЕВА: Искам да връча на г-н Тодор Тодоров
една книга, която е от личния архив на ОбС на БСП,
каквато има във всички организации и в много физически
лица, озаглавена „В. Търново – град исторически, културен
и туристически“, където са събрани много исторически
неща за В. Търново, като се започва с Тодор Живков –
генерален секретар на ЦК и неговата реч във връзка с
основаването на Общобългарския комитет. Когато
говорим какъв е приносът на предишната тоталитарна
власт, искам да кажа, че нищо ново, в продължение на
години не сме измислили ние относно стратегическото
развитие на В. Търново. Когато говорим за приноса на
предишната власт, нека да не я отъждествяваме само с
възможността да ядем банани. Много повече, специално
за В. Търново, е направено и ние трябва да отдадем
необходимото. Тук има и един отчет на г-н Кубадински по
повод свършеното след 20 години. Г-н Тодоров, аз искам да
прочетете фактите такива, каквито са.
Аз уважавам вашата партийна емоция, както и емоцията
на г-н Хаджихасан, защото знам какво представляваше
за тези хора възродителният процес, но това не е

прецедент в българската история, просто стана
много късно. Нека да видим как беше решен въпросът в
балканските страни, как беше решен въпросът в САЩ.
Нека да се върнем към създаването на нашата държава.
С какво сме запомнили Борис Кръстителя? С това, че
е създал българската държава, включително приемайки
насилствено християнството и избождайки очите на
собствения си син, ликвидирайки 50 души боляри, или с
това, че той действително е създал българската държава?
Нека да дефинираме тези неща. Нека да имаме усилията и
желанието да четем историята така, както трябва, не
защото ни харесва политически или не, а защото си мисля,
че това трябва да бъде българската позиция. Можем ли
да затрием всичко, което е създадено? Няма друг град,
който да е получил толкова много, благодарение на този
специален статут. Сега се говори за специален статут на
София – така че нищо ново под слънцето. Всичко онова,
което е планирано през 1965 г., е отчетено едно към едно.
Когато ние приемахме тук Стратегията за 2012 г., аз се
съмнявах, че това ще стане, а в едно друго време всичко,
което е планирано, е изпълнено 1:1. Какво лошо има в това?
Нека да направим една екскурзия по обектите, които е
построил П. Кубадински, за да видим, че Търново нямаше
да бъде това, което е сега – нито във възрожденската,
нито в средновековната, нито в съвременната част.

областен център, но не посмях да протестирам, въпреки
че тогава времената не бяха толкова страшни и Нешка
Робева например протестира.
Във всеки един случай, когато подхождаме към миналото,
не трябва да се подхожда безкритично. Трябва да ви кажа,
че ако се слага паметник на Пенчо Кубадински, много от
активните борци биха приветствали вас, защото той в
никакъв случай не беше еманация на търновската партийна
организация, на антифашистката борба във В. Търново и
не беше кой знае колко популярен в това отношение. Но
що се касае до В. Търново, всички търновци се отнасяха
с определено уважение и мисля, че всеки, който трябва
направи добро за В. Търново, трябва да се подкрепя и
уважава.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Благодаря за книгата и се надявам,
че няма да постъпи предложение за паметна плоча и на
втория, когото цитирахте като автор в тази книга.
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След приключване изказванията на общинските съветници,
г-н Тачев на основание чл. 97 от ПОДВТОС даде думата на
г-н П. Казанджиев.
Г-н ПЕТКО КАЗАНДЖИЕВ: Искам да ви върна преди
19 г. Членът на Политбюро, тогава Пенчо Кубадински,
беше един от силните на деня, които гласуваха кои
ще бъдат областните центрове. Силните на деня си
разпределиха Хасково, Разград, Ловеч, но не си разпределиха
В. Търново. Много съм доволен от това, което чух от
нашите приятели и партньори от СДС. Надявам се,
че и други ще подкрепят това тяхно мнение. Искам да
кажа, че в европейските страни, към които се стремим
в момента, има един Дрезден, един Краков, един Санкт
Петербург, които имат много, с което да се похвалят,
но там не е имало Пенчо-Кубадиновци, имало е закон за
лустрацията, а не закон за реставрация на комунизма.
Припомнете си тези неща, припомнете си кой е той,
припомнете си, че искате да издигнете паметна плоча на
командира на Шуменския партизански отряд, на човека,
участвал по времето на Народния съд, участвал активно
във възродителния процес, човека, направил така, че в
продължение на 8 г. В. Търново да не бъде областен център.
Между другото, искам да кажа, че за три седмици чух
две заплахи от ръководни фигури на БСП, но няма да се
притесня за Мотела – обикновено когато БСП е на власт,
идва национализация. Ако вие подкрепите внесеното
предложение, вие ще направите пълна реставрация.
Бих искал да чуя мнението на г-жа Колева от Съюза на
репресираните, която сигурно щеше да каже интересни
неща, да каже мнението на хората от В. Търново, които
не подкрепят вашето становище. Като слушам тези
изказвания в залата, имам чувството, че за голяма част
от хората във В. Търново е нямало нужда да идва 10
ноември.
Г-н ВАЛЕНТИН ЦАНКОВ: Искам да уточня известна
фактология – г-н Казанджиев, въпросът за областите
беше гласуван не преди 19, а преди 18 г. – 1987 г. Когато
излизате тук, вие трябва много добре да проверите
дори и такъв факт. Второ, дали тогава е гласувано, един
Господ знае. Тогава решенията не се приемаха, а просто се
вземаха, вероятно така е станало. Трето, в Евангелието
пише: „Който няма грехове, нека той да хвърли пръв
камък“. Аз лично бях много против и даже донякъде лично
изтърпях на гърба си това, че не В. Търново, а Ловеч стана

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Използвам случая да благодаря
на г-н Казанджиев за моята медийна изява и да му кажа,
че нямам нищо против него. Искам само да му дам един
съвет, а той ако иска, да го приеме: „Не търси сламката в
окото на ближния си, а виж гредата в своето.“
Г-н Тачев подложи на гласуване предложението по т. 19.
С 21 гласа „за“, 7 „против“ и 5 „въздържали се“,
Общински съвет Велико Търново прие

ОТНОСНО: Поставяне във Велико Търново на паметен
знак за Пенчо Пенев Кубадински в алеята „Творци на
България“ гр. Велико Търново.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
Велико Търново дава съгласие да бъде поставен знак в
памет на Пенчо Пенев Кубадински в парк „Асеневци“ –
алея „Творци на България“.
Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН (отрицателен вот): Бива,
бива, ама такъв гьонсуратлък, какъвто проявиха хората,
които гласуваха за това, не бива. Ще дойде време, когато
следващото поколение общински съветници ще махне този
позор, който сега гласувахте. Аз не отричам нищо от
предишното. Защо не предложихте нещо, което и аз щях
да подкрепя: г-н Димитър Църов, бившият председател
на Окръжния съвет, първият секретар на Партията
Антон Гугов, първият секретар на Окръжния съвет
на Партията – Никола Василев, също имат принос и аз
нямаше да бъда против да предложите тях. Но този
палач, който се подигра със съдбата на хиляди български
турци, вие направихте едва ли не герой на град В. Търново.
Такъв гьонсуратлък, че просто нямам думи. С това
предложение върнахте град В. Търново 50 г. назад, но аз
съм сигурен, че ще дойде време и бъдещите поколения
общински съветници ще махнат този позор, който вие си
извоювахте.
Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Смятам, че г-н Хаджихасан
наруши Правилника и искам в бъдеще да не се нарушава
Правилникът по този начин. Според мен гьонсуратлък е
обидна дума за всички съветници. Това не съответства
нито на добрия тон, нито на буквата на нашия Правилник
и моля в бъдеще и вие, и всички останали да се въздържат
от обиди към общинския съвет, както повелява нашият
Правилник.
Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Продължавам да казвам, че
този Общински съвет прояви гьонсуратлък.
Публикуваме текста по страница от официалния сайт
на Община Велико Търново:
https://www.veliko-tarnovo.bg/
obs2003/protokoli/40.htm
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Една книга, едно писмо, една басня
Находки около Петър Горянски
Пламен Дойнов
Петър Горянски е
псевдоним на Петър
Николов Матеев
(1911–1990). През
30-те и 40-те години на
ХХ век е литературен
критик и журналист,
редактор и уредник
на периодични издания
като „Мисъл“, „Завети“,
„Нова камбана“, „Дъга“,
„Литературен глас“
и др.; драматург на
Скопския народен театър
(1941–1944). След 9
септември 1944 г. е сред
Петър Горянски изключените от Съюза
на българските писатели
за „фашистка дейност“. От есента на 1945 до пролетта
на 1947 г. е литературен редактор на опозиционния
социалдемократически вестник „Свободен народ“. Там
публикува публицистика на културни и литературни
теми, критически рецензии и поредица от басни, част
от които влизат в книгата му „Митинг“ (1947). След
налагането на тоталитарна диктатура Горянски е
изселен в гара Роман, Врачанско, където престоява
до есента на 1954 г. През 60-те години е частично
реабилитиран. Драматург в театър „Трудов фронт“ и
във военния театър. През април 1966 г. е възстановен в
СБП. Оставя три книги с мемоари. Умира в началото на
1990 г.
Едва ли е случайно, че Петър Горянски открива жанра
на баснята в края на 1945 г. Натрупал лирически
опит през 30-те години, спечелил различни видове
признание, в поезията той изведнъж се озовава в
ситуация на ново начало. Разбира се, то произтича от
самата му поместеност в опозиционния сектор на
литературното поле и има пряка връзка с редакторската
и публицистичната му работа в „Свободен народ“. Така
изключеният от СБП за „фашистка дейност“ Горянски се
завръща към поезията.
Тъкмо този опозиционен статус сякаш предпоставя
жанра на баснята. Нейната разнозначност,
алегорическата є подвижност, сякаш убегливото
є двусмислено послание отварят пространство за
алтернативно писане, временно недосегаемо нито за
цензурата на Министерството на информацията на
изкуствата и Държавна сигурност, нито за алинеите
от Закона за печата или от Наредбата-закон за защита
на народната власт. През тези месеци на 1945 и 1946
г. подобен подход, макар и не толкова последователен
прилага Трифон Кунев, когато използва жанровите модели
на притчата и приказката в рубриката си „Ситнидребни... като камилчета“ в другия опозиционен вестник
„Народно земеделско знаме“. Притчовият изказ позволява
едновременно изостряне на сатирико-критичното
послание и демонстративното му омекотяване чрез
престорено укриване на референциалния план на текста.
Да се говори едно, а да се разбира друго – това е удобна
формула, която спестява на автора пряката репресия,
поне за известно време. Когато обаче той се изкуши да
премине в директно публицистично писане, при това –
насочено срещу „вожда и учителя“ Георги Димитров,
арестът му е неизбежен. Така Трифон Кунев попада в
затвора още през юни 1946 г.
Предпочитанията на Горянски към баснята и не
толкова високопоставените му цели в публицистиката
забавят репресията срещу него. Можем да кажем
афористично: баснята отдалечава. Отдалечава образа
от референцията. Отдалечава героя от прототипа.
Отсрочва и разколебава момента на разпознаване – кой е
човекът зад образа на лисицата или на вълка; какво лице
се крие зад свраката или лъва. Така се отстрочват във
времето и последствията за автора. Защото трудно
някой може да потвърди или да отрече категорично кой
е изобразен и какво е изразено в езоповския език, чиято
ключова особеност е да се изплъзва от опитите за
еднозначно тълкуване.
Разбира се, с налагането и усъвършенстването на
тоталитарната диктатура органите на официалната
цензура и на тайната полиция разгръщат уменията си да
извличат еднозначен смисъл от подозрителните творби.
При разпити от дознания и в профилактични разговори с
автора, в донесения от агенти – литературни експерти
и чрез серия от експертизи за удостоверяване те
достигат до прототипите на героите и до първичните
референции на творбите.
Намират категорични
отговори на въпросите: Кого
визира авторът в текста
и какво иска да каже с него.
Постепенно тоталитарната
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критика и цензура се специализират в извличането
на устойчиви твърдения дори от най-неясните
произведения. Това е особено видимо през 50-те години на
ХХ век.
През 1945/1947 г. обаче диктатурата не е съвсем
диктатура, т.е. не е завършено тоталитарна, а млада
и неукрепнала, понякога нерешителна в тълкуванията,
намираща се под международен надзор. Затова все още не
си позволява да приписва открито политически смисъл
на иносказателните текстове. Басните на Горянски
попадат в такава ситуация – в паузата на свободното си
публикуване и безнаказано разбиране.
Така излизат няколко десетки текста в „Свободен
народ“ под рубриката „Нашата басня“, подписани
с името Петър Горянски, някои – с псевдонимите
Корнелия и Грим, а единични – без име. Първата басня се
появява през декември 19451, а последната – през април
1947 г.2 Те са сред малкото художествени текстове
в политическия всекидневник. Могат да се четат и
заедно с публицистиката и критиката на Горянски,
и отделно – като самостоятелни творби. Въпрос на
интерпретаторска комбинаторика.
*
В началото на 1947 г. през машините в печатница
„Народен печат“ преминават страниците на
книгата „Митинг“ от Петър Горянски. Тя съдържа
27 басни, почти всички публикувани преди това в
опозиционния вестник „Свободен народ“ и излиза след
надлежно получено разрешително-уведомление №
2234 от 18 ноември 1946 г. от Министерството на
информацията на изкуствата. Книгата е тиражирана
във внушителните 5 хиляди бройки и се нарежда сред
малкото художествени заглавия, появили се от писатели,
принадлежащи към опозиционния сектор в „буферната
зона“ на 1945/1947 г.
По всичко личи, че преди да се въплъти в книжно тяло
„Митинг“ е преминала през колебанията на авторовия
подбор, през различни съобразявания с цензурата (с
условията за получаване на прословутото разрешение
от Министерството на информацията на изкуствата),
през автоцензурни преценки, в т.ч. и чрез съблюдаване
на чисто естетико-тематични и формотворчески
критерии. Затова в книгата не влизат поне 11 басни,
поместени преди това в „Свободен народ“, повечето
от които демонстрират остро отношение срещу ОФстатуквото, при това – с директни образи и именувания,
които пряко нарушават алегорическата конвенция на
баснята.
За тях – друг път.
27-те басни, подбрани в „Митинг“, все пак са достатъчно
ясно насочени към иносказателно разобличение на типови
социални роли и ситуации в българската култура и
политика от епохата на ОФ-режима. „Предрешената
лисица“, „Врабци и мравки“, „Властолюбие“, „Алхимик“,
„Кукувица“, Митинг“, „Равенство“ и прочее заглавия
разгръщат иносказателни истории за подмяната на
политическото представителство в управлението
чрез партии-сателити на БРП (к); неравностойните
отношения между града и селото при държавните
доставки и в кампанията за т.нар. „трудово-културни
бригади“; партийната мимикрия и хроничното
ренегатство на високопоставени политици, за
да останат във властта; дирижираното пеене в
творчеството по поръчка, съблюдавано от „секретар“;
гротескното изобразяване на митинга, свикан, за да
бъдат преброени и изядени най-слабите; прокламирането
на едно по същество лицемерно и фалшиво равенство в
обществото, което сее „студ и глад, и смърт“ и т.н.
Въпреки благодатните за тълкувания творби, книгата
почти е подмината от критиката. За нея мълчат дори
сътрудниците на официозните издания, които в друг
случай биха откликнали поне с отрицателни отзиви.
За книгата излиза само една рецензия, при това – във
вестника, където Горянски е редактор – от някой си Гр.
Павлов, който е с неясна авторска самоличност, няма
го посочен дори в Речника на българските псевдоними на
Иван Богданов.
Гр. Павлов посочва, че Горянски представя „найпопулярните, с установени типични черти в народното и
лично творчество“ животни и растения, с „установено
вече значение и смисъл на алегоричните образи“.
Подчертава, че баснята за Горянски е жанр, избран по
принуда, защото „поради особените обстоятелства,
последният бива заставен да си служи с иносказания“. И
завършва мажорно:
„Борбата на деятелната любов и омраза ще срине това
душно царство на кукувици, вълци, охлюви и ласкатели.
Toгава „Митинг“ ще остане като изобличителен
паметник на мрачното в нашия живот. Сега обаче този
сборник е запъната стрела в стрелника на народната
Горянски, Петър. Предрешената лисица – Свободен народ, бр.
281, 18.12.1945.
2
Горянски, Петър. Ден първи – Свободен народ, бр. 87,
27.04.1947.
1

борба за свобода и демокрация, за правда и човечност в
нашата земя.“3
Има само още една книга, за която може да се чуе
подобна оценка през 1946/1947 г. – „Ситни-дребни като
камилчета“ на Трифон Кунев. Останалото е несмеещо
мълчание.

Една находка 70 години по-късно
Тук превключвам в свидетелски, почти мемоарен стил.
Бях вече преснимал книгата „Митинг“ в Националната
библиотека, когато в електронния магазин „Книжен
пазар“ видях да се предлага екземпляр с автограф от
автора. Подвоумих се няколко дни дали да си взема
оригиналното издание. И въпреки че вече разполагах с
текстовете на басните, изкуших се да имам в ръцете си
самата книга.
Когато през януари 2020 г. поръчката пристигна, не
бързах да отворя пакета. Все пак всичко отпечатано
в книгата ми беше известно. Едва вечерта разкъсах
обвивката. В горния десен ъгъл на корицата беше
написано с молив: Ив. Хаджов. Значи държах екземпляр
от лична библиотека. Разлистих жълтите страници. На
титулната страница личеше автограф, с който Горянски
подарява книгата си на Иван Хаджов на 4 февруари
1947 г.: „На др. Иван Хаджов – с чувство на почит и
възхищение.“
Веднага проверих: Хаджов е сред най-авторитетните
гимназиални учители в София между двете световни
войни; лингвист и ботевовед4; след 1944 г. е категоричен
противник на социополитическото инженерство
върху проекта за „македонска нация“ и на политиката
на ОФ и БРП (к) спрямо Пиринска Македония5. В
автографа на Горянски е наречен другар (принадлежащ
към опозиционната социалдемократическа общност)
и приятел (сътрудник на „Свободен народ“ и близък
събеседник) – очевидно доверен човек, на когото
баснописецът може да каже много, почти всичко.
Докато разбирах това, може би от мястото между
последната страница и задната корица на книгата
изпадна пощенски плик, адресиран със синьо мастило: За
гражданина Иван Хаджов, ул. Райко Жинзифов, 5, София.
Над адреса вероятно получателят беше написал с молив:
14. VI. 49. вт. [вторник] – датата на получаването. Найинтересното, разбира се, предстоеше – криеше се вътре
в плика: писмо от Петър Горянски до Иван Хаджов,
изпратено от гара Роман на 12 юни 1949 г. В изписаното с
черен химически молив писмо беше сложен сгънат лист с
машинописен текст – басня със заглавие „Наемници“.
*
От писмото става ясно, че Горянски се намира в Роман,
където е изселен и полага „обществено-полезен труд“ –
участва в прокопаването на напоителен канал. Не се е
отказал обаче от писането на басни. „Наемници“ е точно
такъв текст, непосредствено предизвикан от „списък
на отличени със званието „народни“ и „заслужили“
артисти“, към които авторът не възразява да бъдат
прибавени „имена на учени, писатели, художници“, т.е. на
всички, които с талант и интелектуален наемен труд
обслужват режима и заглушават автентичните гласове
на страданието.
Защо тъкмо до Иван Хаджов са адресирани това писмо и
тази басня?
Отговорите се крият в подарения екземпляр на
книгата „Митинг“ и във фонда на Горянски, съхраняван
в Централния държавен архив. Тъкмо в архива е запазен
машинописен препис от рецензията на Гр. Павлов, върху
който е отбелязано името на действителния автор – да,
това е Иван Хаджов6. Той е единственият рецензент на
„Митинг“, а неговият екземпляр от книгата е изпъстрен
със записки с молив – следи от разшифроването на
алегорическите образи в басните на Горянски.
В един следващ текст ще бъдат представени шифрите
на Иван Хаджов – как той тълкува басните на Петър
Горянски.
Финалът е отворен.
Павлов, Гр. Басни за нашето време – Свободен народ, бр. 37,
16.02.1947.
4
Иван Хаджов (1885–1956) е роден в Струга. Завършил е
славянска филология в Софийския и Загребския университет.
Дългогодишен и авторитетен учител по български език
и литература. Бил е член на Висшия учебен съвет и на
Македонския научен институт. Пръв председател на
Дружеството на филолозите слависти. Съставител и
съавтор на речници на българския език. Автор на книгите
„Македония под иго. 1919–1929“ (под псевдоним Veritas,
1931), „Братя Димитър и Константин Миладинови“ (1944),
„Стихотворенията на Ботева. Том 1: Поправки и преработки“
(1947). Социалдемократ. След 1944 г. е член на опозиционната
БРСДП (о).
5
Вж. например: „Съществува ли македонска нация“. Сказка от
др. Ив. Хаджов – Свободен народ, бр. 265, 22.12.1946.
6
Вж. името на Иван Хаджов върху машинописен препис на
рецензията „Басни за нашето време“ в: ЦДА, ф. 914, оп. 1, а.е.
29, л. 45.
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Писмо на Петър Горянски
до Иван Хаджов
12. VI. 49
Роман
Драги бай Иване,
Макар и с едно голямо закъснение, което твърде много
напомня движението на нашите влакове в някое, да
речем, предмайско съревнование на железничарите,
обаждам ти се от Роман. Аз съм добре. От три месеца
разбивам с аязвата си тукашните скали, т.е. върша
„обществено-полезен“ труд. Копаем напоителен канал.
Не зная кога по него ще протече вода, но засега там
усилено се лее пот и се каляват гражданските воли.
В това си писмо ти изпращам и една нова басня. Тя
е написана по повод неотдавна публикувания списък
на отличени със званието „народни“ и „заслужили“
артисти. Нямам нищо против, ако към тоя списък
прибавиш и имена на учени, писатели, художници.
Смятам, че това само ще засили обществената
значимост на вложената в баснята идея, която ще
стане по-обобщаваща.
Въпреки всичко, аз съм (да ти се похваля!) здрав,
прав и... корав. Чета усилено руска художествена
литература с исторически сюжети, като
биографичните романи на Иван Грозни и Петър І, и
всичко все повече започва да ми става „безпощадно
ясно“, както се изразява на едно място Ал. Блок.
Понякога пиша и басни. Да ти се похваля: преди време
написах един цикъл „Печалбарски песни“ към отдавна
готовата поема „Вардар“. Може някой да рече, че това
е „великобългарски“ и пр., но все пак предпочитам
„шовиниста“ пред чуждия агент.
Сърдечно ти стискам десницата.
Твой – П. Горянски
Адрес: Петър Матеев, гара Роман

Из книгата „Митинг“ (1947)
Митинг

Равенство

Веднъж вълкът в гората, излегнат на тревата,
през късен юлски ден, намусен, разярен,
извикал свойта свита
и кряснал й сърдито:
– На всичките животни, богати, безимотни,
от нивите, гората,
кошарите, полята,
затворени в обора, на сянка под стобора,
предайте в миг
да дойдат на митинг!
Туй още не изрекъл, от близо и далеко,
пристигнали с плакати животните познати
и вам добре известни, под строй, с цветя и с песни.
Издигнал глас вълкът:
– Настъпил е часът,
от който занапред
въвеждам други ред:
месо не ще ядете, а само ще пасете
трева!
Разбрахте ли това?
На всички ви за срам аз пример ще ви дам.
От радост и възторг надало глас висок,
заскачало, забляло и агънцето бяло.
– Отгде кураж намираш, та тъй да протестираш!
Предател си голям,
това добре го знам, –
развикал се вълкът. – Осъждам те на смърт!
И агънцето бяло дори и не разбрало
как бързо, ей така,
разкъсал го вълка.

От своя царствен трон
лъвът веднъж закон
издал:
– Да се запомни,
че всичките бездомни,
умиращи от глад,
животни в тоя свят
ще поделят по равно от благата
със тез, които са богати.
– Туй всичко е отлично, но трябва да поставиш
животни честни, здрави,
които вред
бдят за спазване на тоз прекрасен ред –
го посъветвала лисицата
с лукаво, жълто пламъче в зениците.
– Например, мен,
вълка смирен,
а може
и пепелянката свенлива. Тоже
добрия леопард,
по свойта благородност вред познат.
– Да бъде! – накрай лъвът отсъдил.
– И нека да се знае, че от днес
за тоз закон ще бдите вие с чест.
Лисицата, без много да отлага,
веднага,
събрала на съвет
животните от тоя комитет.

Читателю, народът вред разправя,
че козината си вълкът сменява,
но знай:
на нрава си е верен той до край.

Петър Горянски

Наемници
Било е зимна вечер.
Виавица. И мрак.
На някакъв си речен,
пустинен, стръмен бряг,
една
свиня
и някакво магаре клепоухо,
полегнали, говорели си глухо
за ориста си зла.
От снежната мъгла
внезапно някакъв петел наперен,
с опашка вирната и поглед начумерен,
при тях долитнал и се спрял.
– Побратими, каква е таз печал
в очите ви? – попитал ги петела.
– Защо ли? – от неделя
с троха не сме залъгали устата, –
отвърнала свинята.
– Че как?
– Че как ли? Там, зад оня стръмен бряг
живяхме ний при господар един.
Но той умря. И неговият син
простря над всички ни суровата си воля.
От този миг слетя ни зла неволя:
слугите си той почна да товари
така, че моят скъп приятел – туй магаре –
без работа остана и, не крия,
със моята помия
той взе редовно да ги храни.
Така, побратиме, глад страшен връхлетя ни.
– А как са там петлите?
– Петлите ли? – еднички те честити
живеят в този край.
Защото, знай,
че с крясъците свои заглушават
плачът и воплите, що всички там надават.
Разбра ли ме, приятелю,
сега? –
с тъга
свинята своя разговор приключила.
Читателю,
да бъдеме наясно в случая:
трудът на роба все е робски труд,
тъй както и помията – помия.
Тях никакъв певец прочут
под песните не може да ги скрие.

Какво са те разисквали, решили
и как са се на дело проявили,
читателю, самичък отгадай.
Знай
едничко само: въпреки закона
и на лъва безспорната корона,
и днеска има беден и богат
сред този животински, пъстър свят,
но с тази само разлика позната:
лисицата сега е най-богата,
змията,
леопардът и вълкът,
а покрай тях е студ и глад, и смърт.

Литературен вестник 28.10.-3.11.2020
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Змей Горянин

Каската
Край Тимок бе убит един войник.
Направиха му прост войнишки гроб
и свърши упокойната почти за миг
с молитвата на полковия поп.
Останал сам, войникът затъжи:
– Нима е леко тук да се лежи? –
самин, далеч от роден край обичан,
под кръста с каската накичен?
Но случи се, подир неделя време –
едно овчарче завъртя се там,
успя от кръста каската да снеме
и заигра се с нея.
Чуден плам
премина през душата на войника,
сълза във мъртвия му поглед бликна.
– Играй, дете, играй със мойта каска!
Аз нямам друга по-голяма ласка
от твойте чисти малки детски пръсти.
Детето сякаш чу и го разбра,
прекъсна си безгрижната игра
и се прекръсти.
Нишка баня
21 юлий 1944

Из „Година от делници“
Есен в затвора
В сивото небе се вие сив сокол. Навярно иде от Балкана
– от сините скали на Кадемлия. И е минал над Гълъбец:
видял е есента в гората.
Щастлив сокол!
За мъничко да бих могъл да взема неговите крила!
Не бих ги размахал за да изляза между свободните хора в
града. За какво ми са те? Истински свободните хора са
зарити в земята. Из гората на Гълъбец са гробовете им.
Юнашки гробове.
При тях ми се ще да отида. Ще ги позная и сред небето.
По кървавата смрадлика и по тъмно-алените диви круши
ще ги позная.
– Брат бъди ми, сив соколе. Дай ми крилете си да литна
до Гълъбец. Искам само да се извиша над гроба на Гълъб
войвода. Ще ми се да видя кървавата смрадлика, бликнала
като прясна кръв от юнашко сърце. Ще ми се да се
поклоня пред зачернената като вдовица мура. Ще ми се
да ми кимне жълтата бреза, изправена като вощеница над
главата на смъртника, загинал от люта рана куршумена.
Ще ми се да послушам старата песен на хайдушкото
изворче: - Ех, свобода, много си кървава!

Ден
Петък. Двадесет и шести:
свиждане и храна;
обезсилени протести;
зад решетката – вълна
от любов и от надежди –
свобода и светлина;
пред решетката – тъма
и от болка свити вежди,
и горчилка във устата,
и горчилка във душата,
и в ушите – вой и шум.
Гаснат думите страхливи:
„сякаш бяха по-щастливи
спящите, в тила с куршум!“
Тъй на двора по карето
ний си мислим и вървим
със приведени глави;
вие се сокол в небето,
а над нас – тютюнев дим.
Вятър вее и мълви:
– Господи, благослови!
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Вятърът нощеска

Автобалада

Нощеска вятърът блъсна прозореца, нахлу в килията и
разпиля простата хартиена икона на Иисуса.
Иисус се усмихна:
– Нима мога да ти се сърдя, ветре? Ти си създаден от
Владетеля на природата и Неговата воля е неразгадаема.
Може би би трябвало да се сърдя на хората, че са
направили тази икона от хартия. И пак ти не би могъл да
я люшкаш като стар некролог.
Вятърът отвърна: - Аз искам да откъсна от стената
Твоя лик, Господи, и да го отвея вън между порядъчните
хора. Не е ли скверно Бога на правдата да бъде в една
килия с неправедни разбойници?
– Ветре, ветре, – поклати унило глава Иисус, – в тази
килия са затворени хора, наказани от човешки съд. Може
ли човешки съд да бъде праведен?

Събота.

Песен
От 8-о отделение някой пее стара песен. Пее я просто,
както пеят тъжните хора. Там горе в 8-о отделение са
затворени за цял живот. Как могат да не пеят тъжно?
--Голямото пролетно слънце се подава в синора между
небето и земята. Кавали свирят в усои. Грозданка мете
равни дворове.
Ех, сладък меден кавал! Как хубаво трептят звуците ти
като крила на водни кончета, огрени от ранно слънце..
Вижда Грозданка трептящите крила и ресниците й
затрептяват като тях. И гласът й затрептява: - Ти,
мети, мале, дворове; татко да сбира сметове; аз ще
отида в усои да видя, мале, кой свири. Ако ли свири
мил братец, ще ида – пак ще се върна; ако ли свири
млад Стоян – млад Стоян, млад делия – ще ида, ще му
пристана…
–––
Струва ми се, че виждам певеца от 8-о отделение. Той
се е облегнал на бетонната стена, затворил е очи и пее –
тихичко, без да мисли, че пее.
И ми се струва още, че знам какво вижда през
затворените си клепки: меко легло от детелина, папрат
и мащерка. Когато първи полегнат, ще се завият с
пъстрата, неразгъната още черга, която майка му му е
дала на изпроводяк: да се покрият с невеста на сватбено
легло…
–––
Песента спира.
Сигурно надзирателят се е спрял до вратата на килията
да послуша и стъпките му са накарали певеца да спре, да
се върне от далечна Добруджа, да се опомни, че е в 8-о
отделение.
Не е виновен надзирателят.
Може би и той е от оня край.

Падаща звезда
Видях падаща звезда.
Тази вечер беше щастлива, защото и в килията ми
лампата се бе развалила и изгаснала. През тъмносиния
квадрат на прозореца се виждаха едрите есенни звезди.
Една от тях се откъсна. Между решетките на прозореца
тя се проточи като златна нишка.
Беше неизказано хубаво!
–––
Казват, че който пожелае нещо, когато види падаща
звезда – то ще се сбъдне.
Аз пожелах всяка вечер лампата в килията ми да се
разваля и изгасва.

Валеше дъжд.
Бях безкрайно отегчен,
а при гроба изведнъж
спря се неизвестен мъж
и ми каза:
– Добър ден! –
– Пътниче, не спирай тука, –
казах му тогаз от гроба, –
аз умрях от свойта скука
и от много хорска злоба.
– По-надолу отмори си
и телото, и душата:
там под трите кипариси
е погребан Сатаната.
Приживе владика беше
и умря като ядеше.
–- Вляво е продънен гроб
на един пиянстващ поп;
беше ни добър, ни лош,
подхвърли му някой грош!
– Има гробове безбройни,
бележити и достойни
с приютените създания,
заслужаващи внимание:
тук министър, куртизанка,
там учителка нервоза,
тук професорска осанка,
там актьор в трагична поза;
ей го е: един поет,
свършил дните си в кръчмата,
пеещ лебедова песен;
вдясно: бивш столичен кмет
за позор
в затвор обесен.
– А ти гледай до стената –
най-далеч от Сатаната:
там е гроб от вечний век
на… Незнайния човек.
Него никой не тъжи,
затова щастлив лежи.
– Пътниче, при тях иди!
Покрай тях се разходи,
а пък мене остави
да лежа и да скучая!
Нищичко не промълви,
но изглежда не изтрая:
легна си до мене той –
там във вечния покой.
Беше събота.
Валеше
и ужасно скучно беше!...

нова

б ъ лгарска

Иван Братованов
Иван Братованов (1968) е завършил българска
филология и история във Великотърновския
университет. Бил е редактор в издателство
„ПАН – ВТ“ и в седмичника „Артфорум“ (1998–2000).
Пише лирически и кратки белетристични текстове.
Живее във Велико Търново.



Най-старата ми любов –
най-нова китайска поезия.

метаморфозите
на пет поредни години:
I. в пет сутринта
луната е огризка
замаян щурец
още моли за топлина
кукумявка изписка
II. в пет сутринта
пада студена роса
изскърца врата
кучешки лай в лисича тишина –
държа огънче в шепа
III. в пет сутринта
готвя пилешка супа
водата кипи
душата ми прелива
има дъх на загоряло
IV. в пет сутринта
ритнах стола със кутре
чак ми просветна
мога да не разбирам
но не и да не усещам
V. в пет сутринта
напускам лабиринта –
нощта е зад мен
хлад сподиря съня ми
деня пълни със трепет

Опит за предизвикване
на поетично вдъхновение
И ще дойде вечерта,
а аз (същий Бродски) ще лежа на кревата облечен,
и докато гледам в тавана ще броя трохите
разхвърляни от будите по небесните друми –
думите разпилени от космическите вихри по Пътя
млечен.
След мен ще подскача само Трикраката жаба
изпълзяла на светло откъм опаката страна на Луната.
Тогава, за да уцеля момента, сигурно ще присвия очи
и ще пусна стрела към последния залез.
Върху каквото ми падне погледа ще избуи като Мента,
ще заиграе с ресници като Горския слез.
Ще е Божата ръчица, която в листата си събира
росата –
капчиците ледени отронени
от Онази с косата в Реката с вълните за миг вкаменени.

Тази история започва при извора на
една дълга и тъжна река – Мисисипи,

която прилича на жилава лиана.
Тази история е в дима над нечие типи,
тя е като цвета от магнолия,
с който е закичен щатът Луизиана.
Тази история е за Корина,
която все още не знае как да обича,
за нейните сълзи и еуфория:
тази история е за принцеса, за някоя мъничка балерина,
която ту на дама играе, ту плахо иззад завесите наднича.
Разправят още, че тази история свършва в Нови Орлеан,
но откъде са тогава вълните от смях, които го
разтърсват –
бурите и дъждовете над влюбения в материка океан?

Бяла магия:

неголямонямоедвадоловимосъмнение

на разсъмване галя врабче по опашката,
по обед извеждам дракона си на слънчева паша –
до вечерта се уча да плувам жабешката;
цял ден майсторя разни неща, левашката,
събирам две и две, пак забърквам голямата каша –
до мръкване опитвам да открия грешката;
после цялата нощ си повтарям азбуката,
броя наум преражданията, трия с гума по акаша –
дъх на вкиснато мляко носи вихрушката.

ако за нищо не мислиш
кого ще оскърбиш
ако няма как да спечелиш
какво ще загубиш
тук никой няма бъдеще
там никой няма минало
тук-там все ще се намери някой да не е чул
прогнозата за времето
тук-там все ще се намери някой да не е чел
официалната статистика
дали само онзи който е истински сам
с единия си крак е тук а с другия – там

За онзи сън,
в който падам от клон
(заглавие)
За какво да мисля днес? –
Как си фантазирам в унес,
че измислям нещо ново или
вървя натам, където всички сме били.
Дали днес мисля различно? –
Или въображението ми идилично
ще ме пренася от картина в картина,
ще ме накара да забравя що е истина.
За какво да мисля днес? –
Както и да го извъртя, дори с финес,
мисълта ми е като звук в празна кратуна,
каквото мога аз го може и всяка маймуна.

Мудното време
енергично разбърква
листа и бои –
акварелно ги слива; от дъжд
на вятър бълнува и дреме.
Хората води
от наслада към болка – по
лицата им бледи
изписва усмивки и сълзи;
яде мечти, като бебе пълзи.

顔映ゆし
(Kao-hayu-shi)*
маската казва думите
думите се крият зад маската
истината е в сълзите
тялото звучи потайно
неговият език изкушава очите
дрехите са предатели
тишината няма бръчки
кой знае кой все мъти водата
да спи злото под камък
_________
*
Буквално „Лице, върху което е нанесен грим», а също така „Лице,
което се движи – има индивидуална гримаса, която изразява
нещо определено“; оттук и съвременното [可愛い] “kawaii“ –
„прелестен“, „сладуранчест“, „миличък“, „жалостив“, „на който
ще поискаш да съчувстваш“, „който докарва желанието да го
приласкаваш и утешаваш“; „който предизвиква удоволствие,
настроение за игра“; „детското у всекиго“, „липса на собствена
гледна точка“... „недоизказаното във всяка една дума“.

Кощрява
Има я навсякъде,
осилите є лепят се по всичко
от пролет до есен.
За едни плява, а за други храна:
семенца, които засищат глада – ,
макар че нагарчат, – диво просо –
тревата растяща из житото;
значения, които пораждат съмнения
премахвани с усилие от нивите,
от дрехите, от мислите, от онова дето искаме
още и още да имаме... (Сънували сте кощрява?) –
без притеснения, просто е – живи сте!
И не е луд онзи, който ял е кощрява,
а който пълни само с нея хамбара.
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Мартина Недялкова: Чета ЛВ
и се уча на професионализъм

Л

Фотография: Лилия Трифонова

На 11.02.2020
отпразнувахме
29-ия рожден ден
на „Литературен
вестник“. До
навършването на
неговата кръгла
годишнина ще излиза
рубриката „Лице на
броя“. Тук ще срещнем
автори, читатели,
приятели на вестника,
които ще довършат
по своеобразен начин
изречението „Чета
ЛВ…“. Защото ЛВ е
вестникът с хиляди
лица.

А Р Х И В
Петър Горянски

Под обстрел

Тук публикуваме кратката
статия „Под обстрел“ на Петър
Горянски (1911–1990), чиято
110-годишнина ще отбележим
съвсем скоро. Това е един от
последните публицистични
текстове на литературния
редактор на „Свободен народ“.
След по-малко от месец
вестникът на опозиционните
социалдемократи ще бъде спрян
завинаги, а Горянски – изселен
извън София. Други текстове от
и за Петър Горянски – четете в
този брой на стр. 12 и 13.

През последните няколко години писателите у нас са
поставени под нестихващия обстрел на отговорни и
случайни лица и среди. И едните, и другите непрекъснато
бият върху една от най-чувствителните струни на
творческата им природа. Те всички съсредоточават
ударите си върху тяхното обществено чувство и
гражданска съвест с потайната мисъл да ги активизират
и приобщят в провежданата от тях политика. И
наистина, не минава у нас акция, където писателите да не
бъдат изтласквани на преден план. И интересното е, че в
повечето случаи решенията на единични лица или групи се
обличат в авторитетността на цели организации, като
в много случаи това става без знанието и съгласието на
всичките техни членове.
За писателите партийци тая система е колкото
естествена, толкова и оправдана от тяхно гледище. Тя
се явява като логическа надстройка на йерархическата
им зависимост от ръководния център, на който са
безусловно подчинени, и на оная железна дисциплина, която
е основна тъкан в организационния им строеж. Поради
това, те всякога трябва да бъдат на „бойна“ нога, готови
при първия призив да се „хвърлят“ в акция. Че в много
от случаите техните сили и способности се изхабяват
в неща, които са далечни и чужди на писателската им
природа и на творческите им предразположения, това
няма никакво значение. По-важното е те да бъдат
непрекъснато държани в напрежение, да бъдат в пълна
„боева“ готовност.

Ако за писателите партийци това положение е твърде
естествено и нормално, то за останалите то носи
истински морален гнет. Защото мнозина от тях не само
не споделят основните линии на официалната политика в
нашата днешна културна и литературна действителност,
а и са враждебно чужди на редица нейни почини и изяви.
И все пак, ако те не намират достатъчно сили да се
противопоставят на тях открито и дейно, било поради
известна материална зависимост или недостатъчно
борчески темперамент, това тяхно мълчание и пасивност
в никой случай не може и не трябва да бъдат тълкувани
като израз на одобрение или подчинение.
Смешно е, когато от страниците на официозите
невзрачни или неосведомени автори обвиняват, засега
все още безименно, тоя или оня писател или поет, че
от девети септември насам не е написал нищо, или не
е отразил в своето творчество тая или оная проява.
Твърде сложен и дълбок е процесът на идеологическото и
художествено узряване на дадена творба, за да не търпи
подобни внушения, които понякога вземат острата форма
на явна заплаха.
Всички ония, които мислят, че поради особените
културно-политически условия, при които е поставен
днешният наш писател, той може и трябва да се
покрие изцяло с техните изисквания, препоръки, норми
и планове, основно грешат. Защото писателят, когато
не е уверен честно и искрено в нещо, ще предпочете в
края на краищата да премълчи или да счупи перото си, но
не и да измени на своето убеждение и преценка. В това
отношение и най-силният обстрел не може да го измести
от тия негови позиции, които единствени осмислят
предназначението му на творец и гражданин.
Свободен народ, бр. 67, 2 април 1947.
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