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Нова социална поезия е името на скъсването 
със статуквото на корпоративното срастване 
между академия, пазар, спектакъл и 
литература. Без автономност спрямо тези 
сили няма заслужаващ името си авангард. 
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АНИ ИЛКОВ FEAT. ХРИСТО КАЦАРОВ  

„СТО РАБОТНИ ВОЛА“ 
 

Това е една открадната идея. Както навремето беше и идеята за Критическия квартет. 
Или казано по-позитивно: прилагане на челния чужд опит. Много отдавна, ровейки из 
рафтовете на Книжарницата на писателите се натъкнах на 
антологията Vissanéző [дословно: да погледнеш назад, гледащ назад, в преносното 
значение: да си припомниш нещо], в която бяха публикувани тълкувания на 
стихотворения, направени от поети. Рубрика, инициирана от Петер Кантор и протекла на 
страниците на литературния им вестник Живот и Литература (Накратко И, защото 
според вица, май от соца, нямало нито живот, нито литература в него). Всеки си беше 
избирал стихотворение и по начин, съответстващ му, беше написал своята истина, 
тълкувание, връзка или каквото и да е там. Та винаги ми се е искало да чета такива неща 
и на български, предложих идея на Владимир Сабоурин, съгласи се, попита за название 
на рубриката, чудех се какво да е, нещо с назад, с обратно, си казах, и тогава ми дойде 
изневиделица Обратно огледало.  

нпб 

Христо Кацаров „Сто работни вола“ 

Аз бях пастир на сто работни вола, 
а той пасеше черния си бик 
и мислеше за миналото си. Доволен, 
когато ме видя, нададе вик: 
– Ела сега воловете да сборим. 
Макар че остарях, а ти си млад, 
не ме е страх от никого. В Загоре 
ела да видим кой е по-богат! 

– Готов съм – казах аз. Подир минута 
изтракаха железните рога. 
И сякаш Стара планина се срути 
под облаците ниски… Откога 
очаквам този ден в полето прашно… 
Но в младата омачкана трева 
залитна белият ми вол. Изплашен, 
опъна шията си… Изрева. 

Тогава уморените волове 
се спуснаха, усетили кръвта 
на своя брат. Започнаха да ровят 
с копитата си лъскави. Света 
потръпна в яростта си дива… 
Аз знаех вече кой ще победи, 
а старецът, разбрал, че си отива, 
не се усмихваше като преди. 

1963 
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Не мога да си спомня кога за пръв път съм прочел стихотворението „Сто работни 
вола“ от Христо Кацаров.Същото е и с песента на Борис Машалов „Заблеяло ми е 
агънце“. Сякаш по силата на някаква мистична партиципация те са се настанили в 
паметта ми по безпаметен начин. Сред културната бохема на тази просташка 
страна още от времената на Възраждането е прието да се отбягват селските неща, 
било то форми на труд, културно поведение или естетика (като изключим идещите 
от древността пасторални жанрове). И това се прави тук, за да не сме 
провинциални. Но какво по-провинциално от това да си неосведомен глупак. Без 
аграрната култура на неолита светът днес щеше да е съвсем друг. 
Поради любезната покана прегледах всичко, което е електронно достъпно от Христо 
Кацаров и виждам, че стихотворенията му за волове, агнета, сърни, треви, води 
стоят и не мърдат през годините. Това, което си мисля е, че много от 
стихотворенията на Христо Кацаров, както и песента на Борис Машалов 
въздействат така силно, защото разиграват първични сцени, свързани с 
чудовищната несправедливост в социалното уреждане на аграрния живот. Ние 
живеем в тази несправедливост до ден днешен и краят ѝ може да настъпи само ако 
човекът успее да се въплъти технически – напред в изкуствените неща, и 
теологически – назад в безподобната воля на вола да бъде ангел. 

Ани Илков 

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 20, януари, 2020, ISSN 2603-543X 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8g4D6rL0Q5M
https://www.youtube.com/watch?v=8g4D6rL0Q5M


8 
 

ИНТЕРВЮ 
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ОТ ЕЗЕРНИТЕ ДЕВИ, ГОРСКИТЕ ДУХОВЕ, 

ВЕЩИЦИТЕ, КАРАКОНДЖУЛИТЕ, 

ТАЛАСЪМИТЕ СЕ УЧЕХ ЩО Е ПОЕЗИЯ. 

РАЗГОВОР С АЛЛА ГОРБУНОВА 
 

Вътре в звездопада (2019) е Вашата пета поетическа книга след Първата любов, 
майка на Ада (2008), Кладенчово вино (2010), Вентилационно прозорче (2012) 
и Докато азбуката догаря (2016). Как усещате протичането на времето в 
перспективата на поетическото изживяване и форма през тези десетина години след 
поетическия Ви дебют? 

Първата ми книга, излязла през 2008-а, всъщност не беше поетическият ми дебют. Преди 
това тя чергаруваше пет години, като се променяше по пътя, от издателство на 
издателство, които ту затваряха кепенците, ту спираха тъкмо поредицата, в която 
трябваше да излезе книгата ми. Започнах да публикувам през 2003-а, на седемнайсет 
години, а като излезе първата ми книга, вече бях лауреат на поетическата награда 
„Дебют“ (2005). През тези седемнайсет години, минали от първата ми публикация, се 
промениха страшно много неща: в живота ми, в страната ми и в света, в поезията. И, 
разбира се, поетическото ми изживяване също се променяше. През младежките години 
за мен беше важно да бъда максимално радикална, да епатирам, да дразня, в стиховете 
ми имаше много непристойна лексика, имаше много откровено хулигански стихове, при 
това често доста болезнени, с изострена младежка чувственост. При все това в тях имаше 
много фини неща в плана на формата, мелодиката, рядко пишех в свободен стих. Ето 
какво написа за стиховете ми от онова време поетът и критик Валери Шубински: „Алла 
Горбунова дебютира преди четиринайсет-петнайсет години, много млада, със стихове, 
изпълнени с отчаяна, безогледна, присмехулна, нежна дързост.“ Но на него му се струва, 
че в сравнение с онези стихове аз съм изгубила нещо: „…нещо изглежда изгубено в 
сравнение с първите две книги и особено с най-първата. На първо място – духът на 
безгрижна младост, дръзка и юродива… Я Рембо в пола, я очарователна клоунеса.“ Не 
съм съгласна с това, струва ми се, че съм запазила много от тези неща, но, разбира се, 
пораснах, появиха се много нови неща в стихотворенията, но тази дързост остана, просто 
тя изглежда сега малко по друг начин, сякаш се синтезира с много други нови неща. 
Имаше такъв момент в живота ми, бях на 22, когато претърпях много сериозен крах, 
сякаш всеки смисъл изведнъж беше пречупен на коляното, тогава научих много, все 
неща, които хората обикновено предпочитат да не знаят. В частност, престанах да се 
отъждествявам с мисленето си, защото сериозно се разболях и тогава разбрах, че нашата 
власт над себе си – над собствените ни мисли – е илюзия. Че идва критичен момент – и ти 
си само парче месо, което непоносимо страда. И много неща, изпълващи живота на 
хората, почнаха да ми се струват кукленски, измислени, нямащи стойност. Смисълът 
изобщо тотално се разпадна тогава за мен. Така и не се възстанових докрай от този срив, 
заразях работата върху дисертация по философия, не можех повече да чета философски 
книги, изобщо почти не можех да чета. Четях думи, но смисъл нямаше. И много се 
страхувах, че няма да мога да пиша. Нещо повече, взимах тогава тежки невролептици. А 
след това дойде втората ми поетическа книга, пред мен сякаш се разкри нещо ново в 
поезията, отвориха се нови врати, нова дълбочина – и стиховете потекоха, още помня 
чувството за свежест, чистота, което тогава се съдържаше в тях за мен. Все едно ми 
дадоха втори шанс, дадоха ми надежда. От всичките си книги обичам най-много, може 
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би, именно тази, „Кладенчово вино“ – в нея се появи една напълно нова откритост, т.е. 
всичко по-раншно – и дързостта, и безумието – си беше още там, но дойде някакъв нов, 
чист въздух като след буря, нов свят, нова нежност. В тази книга стигнах до пълна свобода 
във формално отношение: мога да пиша и със свободен стих, и със силаботоничен, и с 
хетероморфен, който може да включва елементи и на единия, и на другия. Третата ми 
книга „Вентилационно прозорче“ е пронизана от усещане за загуба, от някаква печал с 
размити граници и изживяването на възвишеното. Имах тогава чувството, че познатият 
свят необратимо си отива: хората, които ме възпитаха, остаряваха, вилата ни се 
разпадаше, отношенията с любимия човек се разрушаваха. Усещах някакъв разлом – и 
вътре в себе си, и някакъв световен, културен разлом. Половината от тази книга е 
посветена на преживяването на есента и това е едно движение на болката на човешката 
душа, изпадаща в крайна сметка в летаргия – смесица от забрава и бездействие. Може 
би, тогава ми се искаше такава летаргия. Тази книга проблематизираше разкола между 
миналото и настоящето, обръщайки се както към личното минало, така и към миналото 
на цивилизацията. Там цареше един Sehnsucht, съчетаващ в себе си едновременно 
желание и фрустрираност. Четвъртата книга „Докато догаря азбуката“, както я виждам аз, 
е много страстна, пълна едновременно с гняв и ликуване. В нея миналият свят вече си е 
отишъл, азбуката догаря, разкрива се ново пространство на чувствеността. Това е някаква 
нова и много силна чувственост, след меланхолната „Вентилационно прозорче“ с 
нейните идилични ландшафти – това е изживяване на взрив, обновяване на света. По 
това време се разведох, напуснах работа и се преместих от Петербург в Москва – за нов 
живот. Намирах се сред пепелище, бях много зла и едновременно с това – много открита 
по посока на бъдещето. Тази книга е възраждането на феникса от пепелта. Излязлата 
наскоро „Вътре в звездопада“ е странна книга. Даже не знам какво да кажа за нея. 
Всичките ми книги се различават една от друга, но във всички има общи мотиви, сюжети, 
образи, които преминават през цялата ми поезия. В книгата „Вътре в звездопада“ влязоха 
стиховете от последните четири години, от 2016-та нататък. Много неща се промениха 
завинаги, когато я пишех. Това са стихотворения от изключително наситени и преломни 
години на живота ми, изпълнени с опита на предела – раждането, смъртта и любовта. 
Надявам се, че и в самата книга се пази отпечатък от това (оттатък)пределно. 
Споменатият вече Валери Шубински написа за нея: „През цялата книга преминава темата 
на съзнанието, намиращо се на ръба между битието и небитието. Това може да е 
съзнанието на бебе (на което е посветен цял цикъл, нежен и трогателен, но не банален – 
а небаналното изразяване на опита на майчинството в поезията е, уви, рядкост). Или пък, 
може би – съзнанието на умиращ старец. Това може да е светът на съновиденията и 
светът на човека, изпаднал от социума. И накрая, това е светът на засрещащи се, 
плаващи, парадоксално (често иронично) съединени митове.“ А прозаичката и критик 
Анаит Григорян написа, че в книгата и в творчеството ми като цяло „се случва едно 
постоянно взаимодействие на всички нива на битието, взаимното им преливане, в което 
„ниското“ се възвисява, а уродливото и отвратителното, намирайки съчувствие, става 
прекрасно. Това съчувствие и любов към битието като към единно дишащо и чувстващо, 
често страдащо одушевено същество … е една от особените и безусловно важни черти в 
творчеството на Горбунова“. Извинявам се за пространния отговор – беше ми много 
интересно да отговарям подробно на този въпрос, защото по време на отговарянето за 
първи път прояснявах и проговарях за самата себе си някои неща, свързани с 
поетическите ми преживявания през тези години.  

Вие дебютирахте като поет, макар че в България засега сте по-известна като прозаик. 
Как се разполагат във вътрешната Ви писателска йерархия поезията, прозата и 
литературната критика? 
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 На първо място, разбира се, поезията. Но и прозата е много важна за мен, така че нямам 
предвид, че прозата е с нещо по-слаба от поезията ми. На един е близко едното, на друг – 
другото. Прозата като цяло е по-лесна за разбиране, тя е по-масовото изкуство. Но 
стихове пиша цял живот, от детството, и поезията е моето първо и главно занимание. Що 
се отнася до литературната критика – не мисля за себе си като за критик. По-скоро като за 
внимателен събеседник на тези, за които пиша. Чувствам и разбирам някои неща и 
понякога споделям това разбиране. 

 Коя беше първата Ви среща с поезията? 

 Първата ми детска представа за поезия беше, че това са песни, които пее всякаква 
нечиста сила: русалки, горски духове, таласъми. В онези години, в които не познавах 
други поети освен детските и Пушкин, обичах откъсите от стихотворения, на които 
попадах в приказките, например някаква песен на вещица или русалка. Харесваха ми 
стиховете-заклинания, ритмични, неясни, омагьосващи. Те изникваха напълно 
неочаквано в прозаическите текстове на приказките. Те отекваха в кръвта ми като 
странното мърморене, идещо от дълбините на вековете, от съчленението на костите, в 
което се чува отгласът на беззвучния крясък на природата. Нещо просто, диво, неясно, 
страстно и печално, древно, страшно, изхвърлящо те от всички поносимости на културата 
– към самото сърце на света. Четях тези приказки с пръски стихове в тях на вилата. Бях 
малка. Имаше буря, дъските скърцаха и сърцето на света говореше с мен. Вещицата в 
приказката на Петер Кристен Асбьорнсен мърмореше, лекувайки крака на гостенина: 

Въздух, 
Вода, 
Земя 
И огън! 
Счупи крака 
Необязден кон. 
Жилите ще зараснат, 
Кръвта ще се смеси, 
Всичко разкъсано 
Ще се свърже отново! 

Бразилският горски дух Каипора пееше: 

В гората бродѝ, 
Чудесии ще видиш… 
Чудесии ще видиш, 
Но само за туй 
Още нито дума! 

Караконджул, подхвърлен от таласъми на една жена вместо бебето й, говореше: 

Толкова станах стар, 
Като Вестервалдската гора, побелял, 
Но никога не съм видял 
В черупка да ври вода. 

Малките човечета, помагащи на обущаря през нощта, пееха: 
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Сега можем ние, красивичките момченца 
Да не се мъчим с обущарския конец! 

Синът на чудовищния човекоядец кибунго, преди да го изяде баща му, плачеше: 

– Така ми казваше и мама: 
Теб ще изяде кибунгото омразен… 
Така ми казваше и мама: 
Теб ще изяде кибунгото омразен… 

Мелницата на добрия човек Доброгост поскърцваше, сякаш говореше: 

Тече водата, 
А воденични камъни 
Все мелят зърното, 
Макар нощта тъй тъмна е. 

Царицата на водите, омъжила се за селянина, напускайки го, пееше: 

Заради всичко тук видяно, 
Калунга, 
Заради обидата голяма, 
Калунга… 

Или песента на гномите от „Хобитът“: 

Оттатък планините сини, оттатък бялата мъгла 
Във пещери и дупки ще се изгуби кервана; 
Водите бързи още преди изгрев ще пребродим 
Да открием в приказни страни древното съкровище. 

Трудно е да спреш да изброяваш тези скъпи на сърцето примери. Тъкмо от тях – Езерните 
деви, горските духове, вещиците, караконджулите, таласъмите се учех що е поезия. 

Преди падането на стария режим в България имаше фраза, с която означаваха 
родените в годината на комунистическия преврат от 1944 г. – „връстниците на 
свободата“. Вие сте родена в началото на „перестройката“, връстник на какво се 
чувствате? 

Аз се чувствам връстник на промените. „Промени, ние чакаме промени“ – пееше по 
онова време рок певеца Виктор Цой. По онова време всички очакваха тези промени, 
имаше много надежда, усещане за нещо ново във въздуха. Но скоро след тях дойде 
безнадеждата (безнадёга) и разрухата. И аз се чувствам също връстник на безнадеждата 
(безнадёга) и разрухата. Или с по-възвишени думи – връстник на безнадеждността 
(безнадёжности) и краха. Макар че всичко това е много нееднозначно, разбира се. Това 
беше моето време, то ме измъчваше, но аз го обичах. На две години разговарях с бабите 
пред вкъщи и много ги поразявах с мненията си. От ранното си детство помня дългите 
опашки пред магазините и купоните, и че баба все гледаше по телевизията някакви 
конгреси на партията. Помня демонстрации със знамена и ми обясняваха, че 
демократите се борят с комунистите. Мама и баба бяха на страната на демократите, а 
дядо – на страната на комунистите. Помня августовския пуч, ГКПЧ (Государственный 
комитет по чрезвычайному положению, Държавен комитет за извънредно положение). С 
мама бяхме на вилата и чухме онова същото „Лебедово езеро“[1], а след това тичах боса 

https://novasocialnapoezia.eu/2020/01/08/ot-ezernite-devi-gorskite-dukhove-veshchitsite-karakondzhulite-talasiemite-se-uchekh-shcho-e-poeziia-razgovor-s-alla-gorbunova/#_ftn1
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по алеята, влизах при съседите и въодушевено се провиквах, че е станал държавен 
преврат. У Горбачов най-много ме учудваше петното на челото. Започваха деветдесетте, 
на стълбищните площадки се събираха тайфи, някой методично отвинтваше лампите на 
стълбището, наплодиха се маняците и „новите руснаци“[2], децата почнаха да играят на 
Денди и Сега, премахнаха училищната униформа, когато бях във втори клас, навсякъде 
джинси, дъвки, сникерси и марсове, по телевизията почнаха да дават безкрайни 
реклами, особено дядо се възмущаваше от рекламите на дамски тампони Тампакс, 
старите съветски магнетофони постепенно се смениха с уредби. Размножиха се сектите, 
разпространи се наркоманията, по пазарите ходеха момчета с кожени якета – рекетьори, 
до входовете на метрото се разположиха битпазари, в подлезите – будки, на сергии 
продаваха в огромно изобилие касетки с музика, вече почвах да се интересувам от тях. 
Съсед алкохолик от нашата стълбищна площадка беше върл привърженик на Елцин и 
поради това получи в семейството ни прякора Елцинист. Времето минаваше и той, както 
и мнозина, почна яростно да мрази Елцин, но прякорът залепна и той продължи да бъде 
Елцинист. Баща ми, с когото тогава не общувахме, бъдещ световноизвестен физик и 
ректор на ВУЗ, продаваше чадъри на улицата: пари нямаше, а майка му получаваше в 
завода, където работеше като инженер, заплатата си в чадъри – не оставаше друго, освен 
да се опиташ да ги продадеш. Моят чичо напусна лекарската практика и стана търговски 
агент. А сега работи като общ работник в завод. Ето само малко от нещата, чийто 
връстник се чувствам. 

 Когато си писахме във връзка с превода на стихотворението „Гладен блус“, включено в 
книгата Вътре в звездопада, споделихте, че баба Ви е изиграла важна роля във Вашето 
детство. Как се отразиха на отношенията между поколенията – в семейството и 
литературата – промените в Русия в края на 80-те и през 90-те? 

Да, баба беше един от най-важните хора в живота ми. Тъкмо тя в детството ми 
прекарваше с мен най-много време и ме възпитаваше. Мама и дядо работеха, а баба 
веднага се пенсионира, когато се родих, и се посвети на възпитанието на внучката. Тя 
много ме обичаше, аз нея също, но тя беше авторитарен човек и именно общуването с 
нея, което беше постоянна любов-борба, ме научи на съпротива и бунт. Но освен това тя 
ме учеше на твърдост, честност, жертвеност,  пълна отдаденост. Много си приличаме с 
нея, включително и по постоянното тревожене за близките и стремежа да ги 
контролираш. В съветско време в Русия често няколко поколения живееха в един 
апартамент, вече порасналите деца живееха с родителите, това беше нормално. А след 
тези промени в Русия, за които говорите, семейството почна повече да се ориентира по 
модела на Запада: младите хора се опитват да се отделят и да живеят самостоятелно, 
мнозина теглят ипотечен кредит. С мъжа ми също изплащаме такъв кредит – това е хомот 
на шията и вечна тревога, страх, че няма да успеем да внесем парите навреме. А що се 
отнася до отношенията между поколенията: струва ми се, че се преосмислят много неща, 
които бяха ценности за нашите родители. Те искаха нови свободи и пазарна икономика, а 
ние живеем в свят, в който вече знаем опакото на всичко това, знаем какво това докара 
със себе си. За тях комунизмът, социализмът беше гаден соц, нещо ненавистно, а ние 
можем да гледаме на тези неща по друг начин, не през призмата на късния соц, а като 
обръщаме поглед към 20-те години на ХХ век или европейската лява мисъл. Те търсеха 
изход в духовното – религията, езотериката, а ние виждаме, че Църквата се е сраснала с 
държавата, а езотериката като цяло стана евтина ширпотреба и поредния опиум за 
народа, отвличаща въображението на човека от собствената му бедствена социална 
ситуация. Те откриваха сексуалните свободи, отстъпвайки от верността и предаността в 
брака на нашите баби и дядовци, а ние стигнахме до ситуация, в която тези сексуални 
свободи вече станаха нещо разбиращо се от само себе си, а липсва точно истинска 
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човешка близост. Но това е в много общи черти, казано за някакви тенденции в 
различните поколения като цяло, а иначе, разбира се, различни хора  в различни 
поколения мислят и чувстват напълно по различен начин. А как се е отразило 
изменението на отношенията между поколенията в литературата, за съжаление не зная. 

В нашето списание представихме първи – поправете ме, ако греша – Вашата поезия в 
България. В трите стихотворения „разкошни проститутки на седемдесетте“, „някога те 
искаха да имат безсмъртни души“ и „walking dead“, които публикувахме в началото на 
минала година и които влизат в новата Ви книга, социалната действителност е 
представена много плътно, с времева дълбочина и отчетлива позиция на лирическото 
„аз“. Как виждате бъдещето на социалната поезия след освобождаването й от 
държавната идеология и опека? 

 Много съм благодарна за публикуването на стихотворенията ми. Макар то да не е все 
пак първото в България – преди това излезе мое стихотворение в сайта „Литературен 
свят“ в превод на Иглика Дионисиева. Що се отнася до социалните стихотворения, струва 
ми се, че в моите социални стихотворения има един момент, който е важен за поезията 
изобщо – множествеността на смислите, тяхната нееднозначност. Т.е. това са все пак не 
съвсем преки изказвания за черното и бялото, това е изказване, което въвлича читателя 
на поезия в мисленето за социалното, показва го от различни ракурси, дава 
многоизмерна картина. На мен преди всичко ми се струва, че тук е по-важно не просто да 
заявиш социалната си позиция, а да проблематизираш социалното на поетически-
философско равнище, да не даваш готови отговори, а да запазиш питането, да покажеш 
сложни, тънки неща, което не би могло да се направи в пряк манифест, например – за 
тази цел е необходим именно езикът на поезията, който не просто разказва за нещо или 
рефлектира, но се преобразява, превръща се, обръща се с хастара навън, минава по 
самия ръб и прави почти невъзможното. Поезията не намалява, а, напротив, увеличава 
сложността на взаимодействието на човека със света. Като конуса: погледнат отстрани е 
триъгълник, отдолу – кръг, а поезията позволява да се погледне на него едновременно от 
различни ракурси и да се види конуса като конус, т.е. да се съзерцават по-ефективно 
разни сложни обекти. Благодарение на поезията можем да видим това, което преди не 
сме видели, и да кажем това, което по-рано не можехме да кажем. Не разбирам докрай 
частта на въпроса Ви за бъдещето на социалната поезия, когато тя се освободи от 
държавната идеология и опека: в Русия социалната поезия, разбира се, се явява в много 
различни прояви, доколкото има хора и поети с различни убеждения, но значителна част 
от социалната поезия – това е тъкмо поезията на борбата и съпротивата спрямо 
държавната идеология, лявата и феминистката поезия, например. Мисля, че социалната 
поезия принципно е призвана да бъде поезия на борбата и съпротивата, при всеки 
държавен строй, защото винаги трябва да ги има тези, които са „против“, и тази борба не 
трябва да завършва. 

 Докато четях Вътре в звездопада, препрочитах Далечна звезда на Роберто Боланьо. 
Да очакваме ли роман на Алла Горбунова? 

 Поживьом-увидим. Не мисля много напред. След книгата с кратки разкази Вещи и 
ущи[3] вече имам готова нова книга с проза, в която влизат доста обемни разкази и даже 
една повест. Но тази книга все още не е намерила издателя си. А аз вече пиша следваща, 
но тя ще е от миниатюри. Така че романът още не е на ръка разстояние. Нека първо да 
излязат тези две книги, а после ще видим. 

  

https://novasocialnapoezia.eu/2020/01/08/ot-ezernite-devi-gorskite-dukhove-veshchitsite-karakondzhulite-talasiemite-se-uchekh-shcho-e-poeziia-razgovor-s-alla-gorbunova/#_ftn3
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Въпроси и превод от руски Владимир Сабоурин 

  

[1] По времето на пуча въртели непрестанно балета на Чайковски по медиите. 

[2] Новобогаташите, натрупали големи състояние през 90-те години, след разпада на Съветския Съюз, 
отговарящи на българските мутри („добре облечени бизнесмени“). 

[3] Неологизъм на Алла Горбунова, означаващ вещите, направени от ум, за разлика от вещите, направени 
от вещество. 
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ПОЕЗИЯ 
 

 

Валентина Янчева 



17 
 

АЛБЕНА МАКАРОВА –  

ОБГЪРНАТОСТ 
 

Провал. 

Безтегловност. 

Твоето уверение, 
че ме приемаш еднакво 
при възход и падение, 
диша във врата ми 
в опит да похити 
разумната логичност на моята поквара и себеправедност, 

да им отнеме непоклатимата необходимост от мъки, самоизтезания и непрестанни 
самоизкупления, 

и да роди в мен нелогичността и безумието на кръста… 

с дъх на лекота и полет… 

Дали някога ще стана вярваща? 

  

Тулкандра (Безмълвната планета) 

Прегръдка. 

Побързани мигове 
на достигане 
и докосване. 

Болка. 

Страх. 

Агония. 

В търсене на намиране и любов. 

Път. 

Отново се окъпах 
в дъжд от самота, 
опитвайки се да обичам. 

Тази, втората част, ми е нова. 

Интересен урок по кръстоумиране. 
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Без него щях да съм отдавна изгубена и удавена 
в блатясалите пущинаци 
на чувството, че съм в повече, 
във вихъра на перспективите: 

Оказа се, че моята вповечност, 
всъщност е впомалкостта на другите 

Тяхната вповечност, 
моя впомалкост. 

Моята… 

Тяхната… 

Тях… 

Мо… 

М… 

Т… 
И пак съм просто – недостигната 

и там – недокосната… 

Освен от Теб. 

Докосване в достигнатост. 

Обгърнатост. 

Любов. 
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АЛЕКСАНДЪР ЙОСИФОВ –  

ЛОЗЕНСКИ ЦИКЪЛ 
 

Нощни преходи 

Право нагоре към билото – 
сойка сред храсти пищи 
и камънакът се рони 
с болка под боси пети. 

Кални оврази да минем – 
взорът облян е в сълзи, 
гният в блатата копнежи, 
гаснат край пътя мечти. 

Виждаш – крилете подрязани, 
в шини от тел ги обвий, 
слагай им здрави протези – 
давай, орле, полети! 

Телена мрежа разцепва, 
призрачно село на две. 
Взимай лопата, кадете – 
тук ще копаем траншей! 

Право нагоре към билото 
мокър, подгизнал върви. 
Пъкълът даже отстъпва 
пред несломими души. 

  

Голгота 

„И като се поотдалечи, падна на лицето Си, молеше се и думаше : Отче Мой, 
ако е възможно, нека Ме отмине тая чака, обаче не както Аз искам, а както 
Ти.“ 
Матей 26:39 

Няма към рая пъртина – 
минахме кални реки, 
драха ни трън и глогина – 
древният менхир мълчи. 

Нивите – в бурен и рози – 
троскот в олтара цъфти 
и тъмен облак зарони 
сълзи над стръмни скали. 

Дванайсет гарвана болни – 
сянка в бръшляна скимти. 
Сбирай изсъхнали клони – 
жертвена клада вдигни! 
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Бурята пак ще премине, 
вихър сред урви пищи. 
Пламнаха диви къпини, 
менхирът идол гори. 

Няма към рая пъртина, 
кръстът на плещи тежи, 
венец от трън и глогина – 
в спазми сърцето кърви. 

„Пак те горчивата чаша отмина.“ 

  

Дефо на позорния стълб 
март 2016, гр Варна 

На позорен стълб изправен 
млъкна приказлив Дефо. 
От пристрастен съд заставен, 
черно сложи си клеймо. 

Дето щото хора минат, 
него все ще поздравят, 
тайничко с глава ще кимнат, 
скрито ще му зашептят: 

„Ти не знаеш страх, човече – 
твоя дух не ще сломят. 
Ала толкоз се увлече, 
че сега се с теб глумят. 

Туй, което днес разправяш, 
чиста истина е, знай. 
Ала що не разумяваш 
и не искаш да си трайш? 

Що кирливи ризи имат, 
ти без страх ни ги разкри. 
Всяка кражба, що подимат, 
в твоя вестник разтръби. 

Що кръвчица ни изпиват, 
що ни лъжат и крадат, 
с думи сладки ни приспиват, 
та дано не кажем „гък“! 

Що закон е – те не знаят, 
наште правди тъпчат все! 
То затуй не стига хлябът – 
Ганьо вие като псе. 

Що са партии безкрайни, 
що е произвол и власт, 
що са сделките им тайни, 
що е низката им страст, 



21 
 

ти, човече, го разказа, 
запозна навред света. 
Страх запали в тях, омраза – 
и на кой си хал сега? 

Всички, що ги с жар ругаеш, 
имат доходни места. 
Истината пък, да знаеш, 
е отрова за властта. 

Затова си тука, брате, 
сред смрадта и сред калта.“ 
И Дефо главата клати, 
изсумтя и замълча. 

Оттогава словоблудства 
все във полза на властта. 
Гузно мънка, зле се чувства – 
пак яде го съвестта. 

Че надмогван от своя 
и от чужда вражда 
той се чуди, героя, 
що да прави сега. 

Но трудът му тежък, черен 
все със хули се отплаща. 
Избор той направи верен – 
сам си партия изгражда; 

и се бори за властта, 
пръст да топне във меда, 
че не иска тъй да стане – 
пак на сухо да остане. 
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АЛЕКСАНДЪР ПУШКИН –  

ПРОРОК 
 

Затворник 

Седя зад решетка в зандана мъглив. 
Орел млад в неволя затворен, но жив, 
приятелят тъжен ми маха с крила 
и кървава мърша кълве под зида, 

кълве и разхвърля, и гледа към мен, 
и в мислите сякаш е с мене сплотен; 
зове ме със поглед и вик уловим, 
поискал да каже: „Ела да летим! 

Ний волни сме птици; о, време дойде! 
Натам, зад мъглите зоват върхове, 
натам, где се плиска морето-елмаз, 
натам, где е вятърът само… и аз!..“ 

1822 

  

* * * 

Щом животът те измами, 
не ругай и не скърби! 
В ден на мъка се смири: 
ден на радост ще настане. 

Бъдеще в сърце живей; 
настоящето – унило: 
всичко ще се разпилей; 
миналото ще е мило. 

1825 

 

Поет и тълпа 

Поет на лира вдъхновена 
разсеяно разнася звън. 
Той пей – а хладно и надменно 
народ край него непрогледнал, 
вторачен, сякаш вижда сън… 
И тъпата тълпа умува: 
„Защо тъй звучно е запял? 
Ушите ни защо надува, 
каква ли цел е начертал? 
Какво ни дрънка? що ни учи? 
Сърцата що вълнува, мъчи, 
като магьосника прочут? 
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А песента му е свободна 
и като вятър е безплодна: 
каква е ползата й тук?» 

Поет: 

Мълчи, окаяний народ, 
на нужди, грижи ти си роб! 
Противен си със ропот дръзки, 
пълзиш ти червей, не летиш; 
във всичко ползата цениш, 
дори кумирът Белведерски. 
Но ползата не виждаш там. 
А в мрамора нали е Бога? 
Гърнето драго е по-много: 
че в него готвиш си храна. 

Тълпа: 

Избранник Божи си небесен, 
изпратен си със дар чудесен 
за нашто благо го отдай: 
сърцата братски разгадай. 
Че ний страхливи сме, коварни, 
безсрамни, зли, неблагодарни; 
сърцата ни студени на скопци, 
клеветници и роби, и глупци; 
загнездени са в нас пороци. 
Щом ближния обичаш ти, 
най-смело давай ни уроци, 
ще слушаме и ще мълчим. 

Поет: 

Махнете се, какво ви прави 
поетът мирен, спрял до вас! 
Вий тънете в развратни нрави, 
не буди ви лиричен глас! 
Противни сте като гробове. 
За глупостите си, за злоба 
вий имахте до този час 
тъмници, бичове, топори; – 
дотегна ми, народ безумен! 
В града от улиците шумни 
измитат смет – полезен труд! – 
Но службата си щом забравят 
и жертвата си пред олтара, 
с метли жреците ли метат? 
Не за житейските вълнения, 
не за печалби и за бой, 
родени сме за вдъхновение, 
молитви, песенен покой. 

1828 
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Пророк 

Измъчван от духовен глад, 
в пустиня мрачна аз се мъкнех 
и ангелът със шест крила 
яви ми се на кръстопътя. 
Той леко пръсти доближи, 
докосна моите очи. 
И се отвориха зеници 
като на стресната орлица. 
Ушите ми докосна той, – 
и ги напълни с звън и вой: 
усетих трепета в небето, 
как ангелски крила летят, 
как морски дълбини кипят, 
и как расте върба в полето. 
В устата бръкна той за миг, 
откъсна грешния език, – 
и празнодумец и двуличен, 
и жило мъдро от змия 
в замлъкналата ми уста 
положи с кървава десница. 
Гръдта ми той разсече с меч, 
сърцето тупкащо извади, 
и въглен, ярък и горещ, 
в отворената гръд постави. 
В пустинята лежах сломен 
и божи глас дочух към мен: 
„Стани, пророк, и зорко гледай, 
и мойта воля изпълни, 
върви по земните предели 
и с думи-жар сърца храни“. 

1826 

Превод от руски Мария Шандуркова 
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АЛЛА ГОРБУНОВА –  

ПЕСНИЧКА ЗА ЗАВРЪЩАНЕТО В ПИТЕР 
 

Утро 

на умиране старците почват все да спят 
викат: „що така все спя?“ 
събудили се от смъртта казват: „колко дълго спах“ 
„работа има да се върши“ 

а аз все се въртя 
мисля насън: 
кога ще е утро? 

каква тежка, каква дълга нощ 

добро утро, 
бабо, дядо, 
ето, настана утро 

колко дълго спах 
работа има да се върши 

силите ми не са ме напуснали 
умът ми е светъл 
нищо не съм сънувала 

 *** 

прекрасна е кутийката с копчета и конци 
в кашона върху бюфета – 
това ще е винаги, 
няма нищо друго, 
искаш да правиш едно, друго – 
излишно е 
за нищо друго няма място в Бог: 
нито за любовта и дружбата, 
нито за труда и молитвата, 
само за прекрасната кутийка с копчета и конци 
в кашона върху бюфета 
едно само за правене, едно през векове от безделие: 
копчета на блаженството, конци на блаженството, 
да прокарваш конци на блаженството през копчета на блаженството и отново 
конци на блаженството през копчета на блаженството 

  

*** 

облаци, пълни с мокър сняг 
висят над мен като вимето 
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на далечни галактики черно небе 
скрито е зад тях 

провисналото тежко виме 
виси над мен като пощенско известие 
като борене на вятъра, сондите в земята 
нечие реене над паважа 

емнат сняг и сняг блажен 
прокудена градина, за правдата пострадала 
плачеща под вятъра ограда – 
къде е твоето утешение? 

в сандъци под земята дъбова 
превръща се времето в тлен 
там е моето утешение за черни дни – 
и в черното небе, движено от любовта 

  

Хризантемата е хризантема е хризантема 

като теорема 
доказана е хризантемата 
дойде вечерта 
кипна на газта котелката 

нежно както се грижат 
един за друг пенсионерите 
вятърът си играе с лист шперплат 
беседват за билото с леко дрезгаво дрънчене 

  

*** 

почнали да възкресяват мъртвите 
и след това ги питат: какво сънувахте? 
– белех картофи – отвърнал старецът, мъртъв от тринайсет години 
– миех си косата на душа – отвърнал жената, мъртва от три години 
и другите отвръщали в същия дух – 
някакви битови, нищо незначещи откъслеци 
които те си припомняли с труд 
всички мислели отначало, че са се събудили от обикновен сън 
разпитващите били разочаровани: 
искали да научат от тях нещо за смъртта, за това там 
впрочем, те и научили, нали 
казали им всичко 

  

Вечната нощ 

Била е винаги и ще бъде винаги. 
Всички спят и винаги ще спят. 
Но изведнъж някой се събудил. 
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Наоколо е вечна нощ. 
А той случайно, 
безсмислено, 
по някаква грешка 
се събудил. 

  

Премълчаване 

той влиза в стаята. 
делнично, сякаш така и трябва, 
поздравявам го, за да не го подплаша. 
леко мързеливо питам: как е? 
все едно без друго като цяло зная всичко. 
говорим малко нещо за бита, 
сякаш вчера сме се разделили. 
докато се занимавам с нещо 
питам: баба виждаш ли? 
но не мога да разбера отговора. 
питам тихо: как е там – добре ли е? 
той отговаря. не помня. 
всичко е ясно и просто между нас. 
моите въпроси са излишни. 
напразни са. ненужни. 
границата на разума не ще прекрачат отговорите, 
колкото и да се стараеш. 
поседяхме малко един до друг 
просто така 
в присъствието един на друг, 
видяхме се. 
все едно сме само двамата, 
а бяхме четирима: 
аз, Вечността, Смъртта и той. 
но сякаш тези двамата изнесохме пред скоба. 
„скучая“ – казвам. 
едва забележимо кимна 
и бързо сменихме темата, 
за да не засягаме това, за което 
остава само да се мълчи. 

  

Песничка за завръщането в Питер 

аз ще се върна в Питер отново 
скоро 
когато мъртвите се дигнат от гробовете 
много скоро 
аз ще се върна в Питер 
когато отново станем деца 
когато отново ни заобичат разлюбилите ни 
и ние отново заобичаме всички които разлюбихме 
аз вече почти съм в Питер, да 
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остана съвсем мъничко 
аз ще се върна в Питер отново 
когато 
израсне нова гора 
след няколко поколения 
когато 
морето отново приближи прозорците ми 
след едно-две хилядолетия 
когато човечеството ще бъде отмито от лицето на земята 
детко, аз ще се върна отново 
да изживея с теб най-хубавите си години 
ще се върна за да мога отново 
за първи път да видя мама 
всичко ще се подреди по местата си 
всички неща ще се върнат по местата си 
и аз ще се завърна в Питер 

Превод от руски Владимир Сабоурин 

  

Преведените стихотворения са от новата поетическа книга на Алла 
Горбунова Внутри звездопада, Санкт-Петербург: Лимбус Пресс, 2019. 
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АЛАН СТИВЪНС –  

МОРЕТО СИ ПРЕДСТАВЯ ГРАДИНАТА 
 

Морската градина, Варна 

(в Деня на Флота) 

Градината на лятното съзнание 
в разгара на утрото извиква черноморските вълни: 
чайки яздят термите, конници удавени 

в индиго, моряци, носени по течението 
на улиците в Одеса, търсят момичета 
и намират хоризонта разтопен 

като бонбонче в листенцата 
и оръдеен дим. Китове и саксофони? 
– За какво са градините? Пасажите 

с лавандула и многопластовата зеленина 
доказват, че морето си представя градината като 
море и че под водата са 

дълбоките отговори, давани от дърветата на дърветата. 
Като китове на терасата, 
излягаме се в лениви столове и хвалим 

всички градинари и саксофонисти, 
моряците, хвърлящи мрежи на брега в бели униформи, 
и китовете: те са благословените. 

Всички градини се събират в едно. Сърцата ни, 
разтварящи се разтварящи се като хриле, щастливи са 
като листа, носени към морето – 
такива, каквито са били: бронзови, патинирани. 

 

Превод от английски: Христина Василева, Кирил Василев 

  

Мочурище 

Недоспал, станал в пет, 
слизам, пълен със съня, 
който ме събуди, отнасяйки 
спомена за него в градината, 
спускаща се към 

просветляващото мочурище. Островърхи листа, 
покриви, треви, охлюв, 
развиващ пътеката си край оградата: 
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осъзнаването на утрото омекотява 
ръбовете на спомена. 

През мочурището и над него 
мъглата държи и едва 
удържа слънцето и луната заедно, 
влажната светлина разтваря 
перспективите: илюзия, 

зад нея, за масивно надигаща се земя. 
Лястовиците се стрелват 
край ъглите на къщата, 
над и зад мен, разплитайки 
съня, който нося. 

Плодове под мрежите, 
играчки забравени на пътеката: 
всичко застинало, освен прехвърчането на птиците. 
Капките мрак из полето 
като че ли са хора, скупчени 

в мъглата, но знам, 
че са дървета: 
както знам, че мъглата накрая 
ще открие хоризонт, 
толкова нисък, че със сведено чело 

да го срещна, докато сънят 
избледнява, който можеше да ми даде 
теб. И сега тази върната 
земя, трудна за ходене: 
глина и вода. 

 

Превод от английски: Христина Василева, Кирил Василев 

  

 

Ноември 

Вече не е гола, 
съвсем близо, почти я докосвам, 
нашата липа 
облечена в нощна мъгла. 

Дори в съня си 
тя няма да изпусне 
жълтите си стотинки. 

Облягам се 
на звука на прииждащия бряг, 
на вълните, разбиващи се в балкона, 
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цяла нощ ще е така: 
булевардният трафик през една пряка. 

Носейки мъничко от мъглата, 
връщам се при теб в тъмното; 
и ти се протягаш 
в съня си, внезапно, 
като дървото, спомнящо си своите сипки. 

 

Превод от английски: Христина Василева, Кирил Василев 

  

 

Домакиня 

Тя е жената със сиво 
Като самата къща лице: като стените, 
като вратата, оставена незаключена 
за бащата-скитник. 

Напред-назад, напред-назад: 
тя върви по двора с прането в ръце 
или пък ляга под простора 
и с часове рее поглед. 

Тя е камината с живи въглени, 
дългият сбор неплатени наеми 
от седем шилинга и три пенса. 
Тя е антрето и празната гостна. 

Домът с нея общува като 
със себе си. Тя също сама си говори 
с гласа на дома – тя, неговата 
уста, излъсканият до блясък праг. 

Един следобед тя от къщи излиза. 
вятърът тропа с юмрук по вратата, 
но жената просто си тръгва, 
вратата в лицето си захлопва. 

 

Превод от английски: Екатерина Димчева 

  

 

Уиски 

Появих се по начин супер ефектен: 
първо почуках отпред, после над покрива прелетях 
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и на задната врата почуках пак. „Здравей.“ 
Последният човек, когото би очаквал – 
все едно мъртвец, дошъл парите да си иска. 
Бях търсил точно тоз ефект 
и по лицето ти разбрах, че съм успял. 

Отворихме тогаз бутилката, която бях донесъл, 
и докато отпивахме, те наблюдавах – 
мъчех се да разбера кой от нас налива. 
После ти ми заразправя своите истории – 
ужким простичко, но се самоизтъкваше 
(само че ми бе известна истината) 
и за момент се усъмних, че ме познаваш. 

Затова и пуснах онази стара плоча 
и когато ти отиде яйца да изпържиш, не можа 
да ме излъжеш; пък и вече беше тук таксито. 
И така, със или без уиски, 
останало в бутилката, намигащо ни „Лека нощ“, 
нямах намерение да тръгвам сам. 
Тук се пуши. „Влизай и добре дошъл.“  

 

Превод от английски: Екатерина Димчева 

 Стихотворения в оригинал от Алан Стивънс 
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АН СЕКСТЪН –  

ОНЗИ ДЕН 
 

Разпитът на мъжа с много сърца 

Коя е тя, 
онази във обятията ти? 

Тя е единствена, носех я в костите 
и изгради дом, а беше просто креват 
и изгради живот, а беше за повече от час 
и изгради замък, никой не живее там 
и изгради, накрая, песен 
за церемонията. 

Защо си я довел? 
Защо чукаш на вратата ми 
с дребните си историйки и песни? 

Бях се свързал с нея по пътя, както мъж 
с жена и все пак нямаше място 
за тържественост или формалности 
а тези неща са важни за жената 
и, знаеш , живеем в студен климат 
непозволено е да целуваш на улицата 
затова се обвързах в песен, невярна песен. 
Песен, наречена Брак. 

Идваш при мен извънбрачно 
риташ табуретката 
и ме молиш да оценявам това? 

Никога. Никога. Не и истинската ми жена. 
Тя е истинската ми вещица, вилицата , кобилата, 
майка на риданията ми, моята дреха от ада, 
печатът на моята скръб, печатът на синините ми, 
както и децата, които може да ми роди, 
а също е интимно място, тяло от кости 
да си го купиш честно, ако можеш, 
да се ожениш, ако можеш. 

И трябва ли да те измъчвам за това? 
Всеки мъж има малка отредена съдба, 
твоята се казва страст. 

Горя в мъки. Не съм на себе си. 
Креватът, който споделяме е почти затвор, 
не мога да я наричам пеперудка, боболинка, 
захарче, тиквичка, любовна панделка, медальонче, 
валентинка, мажоретка, смехорана и всички 
еротични глупости, които мъж казва в леглото. 
Да кажа, че съм легнал с нея е малко. 
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Не само легнах. 
Вързах я с възел. 

Тогава защо стискаш юмруци 
в джо̀бовете? Защо тътриш 
крака като ученик? 

Години връзвах възел в мечтите си. 
Отварял съм насън врата 
а тя стоеше там с престилката на мама. 
В мечтите си веднъж видях я през прозорец с форма 
на ключалка и обута като дъщеря ми 
с розовите джинси и всеки път я връзвах 
в стегнат възел. Веднъж дори кралицата дойде. И нея вързах. 
Бе нещо толкова познато 
затова го правех бързо. 
Изпях я. Хванах я. 
И запечатах я във песен. 
Без друг апартамент за нея. 
Без друга спалня. 
Са̀мо възел. Възелът лежащ. 
Така съм вкопчил ръцете си във нея 
поглъщам и очите и устата й 
във моите, тъй както и езика. 

Да избирам ли ме предизвикваш? 
Съдия и психолог не съм. 
Ти притежаваш своя спален възел. 

Дневни и нощни часове притежавам, 
с деца, балкони и добра съпруга. 
Завързал съм и други възли, 
но предпочитам да не мисля 
когато ти говоря. Не и сега. 
Ако тя бе стая под наем, щях да платя. 
Ако беше живот за спасяване, щях да спася. 
Може би аз съм мъж с много сърца. 

Мъж с много сърца? 
Защо тогава трепериш на прага ми? 
Мъж с много сърца не се нуждае от мен. 

Хванат съм здраво в ба̀грите й. 
Допуснах да ме хванеш с кървава ръка, 
хванѝ овчарската ми свирка като подивял часовник, 
да, подивял за моята кобила, моя гълъб, за чистото ти тяло. 
Хората казват, че имам змии в ботушите 
но аз ти казвам, единствен съм във стремената, 
съвсем единствен, с тази съвършена форма в чашата. 
Любовта на жената е в песен. 
Аз я нарекох жената в червено. 
Нарекох жената в розово, а тя бе 
десет цвята 
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и десет жени. 
Трудно ми е име да й дам. 

Знам коя е. 
Достатъчно я назова. 

Може би не биваше да казвам тези думи. 
Честно, май съм по-добър в целувката , 
пиян като чушка, ритнал хомота 
реших да те вържа завинаги. 
Виждаш, че песента е живота, 
живота, който аз не живея. 
Бог е казал, 
моногамията е жаргон. 
Исках това да го пише в закона. 
Но, знаеш, няма такъв закон. 

Любовнико с много сърца, ти си глупак! 
Детелините са тръни тази година 
и добитъкът ще остане гладен, 
и камъните в реката 
са изсмукали мъжките сухи очи 
сезон след сезон, 
и всяко легло е било осъдено, 
не от морал и закон, 
а от времето. 

  

Съвети към моя специален човек 

Внимавай с мощността, 
защото лавината може да те погребе, 
сняг, сняг, снегът задушава планината. 
Внимавай с омразата, 
може да отвори уста и да те принуди 
да ядеш от крака си като прокажен. 
Внимавай с приятелите, 
ако ги предадеш 
ще заровят глава в тоалетната 
и ще се измият. 
Внимавай с интелекта, 
знае толкова много, че нищо не знае 
и те оставя да висиш с главата надолу, 
шлифованите знания не са като сърцето 
и падат от устата ти. 
Внимавай със спектакъла, с частта на актьора, 
речта, планирана, известна, дадена, 
защото те ще те издават 
и ще стоиш като голо малко момче, 
което пикае в собственото си детско легло. 
Внимавай в любовта 
(освен ако не е вярно, 
че всяка част ти казва – да!, включително пръстите на краката), 
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ще те увие в платно като мумия, 
и писъкът ти няма да бъде чут 
и никога бягането ти няма да приключи. 
Любовта? Бъди мъж. Бъди жена. 
Трябва да е вълна̀, по която искаш да се плъзгаш, 
отдай тялото си, смей се, 
давай, докато чакълестият пясък не отведе 
сълзѝте ти в земята. Да обичаш друг е нещо 
като молитва,не може да се планира, просто падаш 
в ръцете му, защото вярата отрича неверието. 
Мой Специален човек, 
на твое място не бих обърнала внимание 
на тези съвети, 
съвети, донякъде заради думите ти 
донякъде извън мен. 
Сътрудничество? 
Не вярвам нито дума, която съм казала, 
освен, че те помня като младо дърво 
със залепнали лѝсти и знам, че ще те изкореня 
докато истинското зелено не дойде. 
Пуснѝ го. Пуснѝ го. 
О, мой Специален човек, 
мои възможни зелени листа, 
тази пишеща машина те харесва, върви към теб и 
иска да счупи кристални чаши 
на празника 
за теб, 
докато тъмната кора падне 
и плуваш навсякъде 
подобно балон. 

  

Играта 

Играя моноспектакъл. 
Трудно е за една жена 
цяла пиеса да изиграе. 

Пиесата е моят живот, 
моят солов акт. 
Бягам след ръцете, 
никога не ги настигам. 
(Ръцете са далеч от погледа – 
тоест зад кулисите) 
Всичко, което правя е бягане, 
бягане за да се справя, 
но никога не успявам. 

В миг спирам на място. 
(Оживи́х сюжета.) 
Произнасям речи, стотици речи, 
всичките си молитви, всичките монолози. 
Абсурдно говоря: 
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„яйцата не трябва с камъните да спорят ” 
или „крий си счупената ръка в ръкава” 
или „ стоя права, но сянката ми е крива”. 
И тъй нататък,и тъй нататък… 
И ме освиркват. Освиркват. 

Декламирам последен монолог: 
„ ако живееш без Бог си като змия 
готова да погълне слон.” 
Завесата пада. 
Публиката се разбягва. 
Беше лош спектакъл. 
Така е с един актьор, 
а има малко хора 
чийто живот 
е интересен спектакъл. 
Не мислите ли? 

  

Фин проводник 

Моята вяра 
е с голяма тежест, 
окачена на финна тел, 
също както паяка 
е окачил детето си на тънка мрежа, 
така прави и лозата – 
разклонено дърво с крехки стебла, 
едва придържа тежките чепки грозде 
като очни ябълки, 
толкова много ангели 
танцуват върху главичката на пирончето. 
Бог не се нуждае от 
много тел, за да ме задържи, 
са̀мо тънка вена 
с кръв изтласквана напред-назад 
и малко любов. 
Както бе казано: 
любов и кашлица 
няма как да се скрият. 
Дори незначителна кашлица. 
Дори малко любов. 
Така че, Бог няма нищо про̀тив 
да държите тънко парче тел. 
Той ще влезе в ръцете ви 
толкова лесно, колкото десет цента 
похарчени за Ко́ка. 

  

Смъртта на Силвия 
На Силвия Плат 
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О, Силвия, Силвия, 
в ковчег със камъни и лъжици , 
с две дечица, два метеора 
в недоумение скитащи в малката стая за игри, 
с отворена уста под чаршафа, 
под бял сава̀н в няма молитва, 
(Силвия, Силвия 
накъде се отправяш 
пишейки ми 
от Дѐвъншър 
за разсаждане на картофи 
и отглеждане на пчели?) 
как стоиш, 
как си легнала тук? 
Крадец – 
как се промъкваш тук, 
пропълзяла сама 
в смъртта, която за себе си толкова дълго желах, 
смъртта, за която и двете говорехме, 
носехме в крехките си гърди, 
толкова често всеки път 
с по три сухи мартинита в Бостън, 
смърт, която анализират и лекуват, 
смърт, която говори като интригантка за булката, 
смърт, за която сме пили с тебе, 
смъртта, мотиватор за тихото ни дело? 
(В Бостън 
умиращият 
го возят с такси, 
да, нова смърт, 
която пътува към къщи 
с нашето момче.) 
О, Силвия, припомням си заспалия барабанист, 
бяхме му хвърлили око, в онази стара история 
как искахме да дойде 
като садист или нюйоркски елф 
и да свърши работата, 
необходимата, до прозореца, стената или яслата, 
и оттогава той чакаше все 
под сърцето ни, в нашия шкаф, 
и сега аз виждам, че го запазихме 
година след година, ние, стари самоубийци, 
и откривам при вестта за смъртта ти 
страшната склонност към нея като сол върху устните, 
(И аз, 
аз също. 
А сега, Силвия, 
ти си отново 
в смъртта отново, 
смърт,която се прибира вкъщи 
с нашето момче.) 
Аз просто си говоря 
протягайки ръце към този камък, 
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каква е твойта смърт, 
не е ли принадлежност, 
кърти́ца, изпаднала 
от някое стихотворение? 
(О, приятелко , 
докато луната прочетѐ бедата 
и кралят си тръгне, 
и кралицата – безпаметна, 
лентата лети и трябва да възпявам!) 
О, малка майко, 
теб също! 
О, странна херцогиньо! 
О, русо същество! 

  

Убиване на любовта 

Аз съм любовен убиец, 
убивам музиката, толкова специална 
че пламтеше отново и отново в нас. 
Себе си убивам като коленича за целувката ти. 
Прокарвам но̀жове през ръцете 
които създадоха нашето „две в едно”. 
При това, ръцете ни не кървят, 
все още лежат в безчестието си. 
Лодките на леглата ни 
потопих и оставих да кашлят в морето, 
давят се в него и слизат в нищото. 
Напълвам уста с твоите 
обещания и гледам 
как ги повръщаш върху лицето ми. 
Нашият бивак? 
Сгазих този лагер. 
Сега сама с мъртвите, 
скачащи от мо̀стовете, 
като бирен кент в кошче за боклук 
съм изхвърлена. 
Аз съм летяща червена роза, сама, 
оставяйки реактивен поток 
от пустота 
и въпреки това не чувствам нищо, 
и летя и хвърлям ѝскри, 
но вътрешностите ми са празни, 
лицето ми е празно като стена. 
Да се обадя ли на погребалната агенция? 
Можеше да постави двете ни тела в розов ковчег, 
предишните ни тела, 
можеше някой да изпрати цветя, 
можеше да скърби 
и да изпълни обредите, 
и така хората биха разбрали, че нещо е умряло, 
нищо повече, не говорѝ повече, няма дори 
да шофирам отново колата и всичко това. 
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Когато животът свърши, 
този, единственият, 
къде отиваш? 
Ще работя нощи наред. 
Ще танцувам в града. 
Ще нося червено за изгаряне. 
Ще се взирам дълго в река Чарлз, 
как носи дългите си неонови крака. 
И колите ще минават. 
Колите ще минат. 
И писък няма да има 
от дамата в червена рокля 
танцуваща на собствения си остров Ѐлис, 
която се върти в кръг, 
танцува сама 
докато колите минават през нея. 

  

Писмо, написано на ферибот, докато пресича Long Island Sound 

Изненадана съм 
че океанът все още живее. 
Завръщам се обратно 
и съм откъснала ръката си 
от твоята ръка, както ти казах, 
че бих го направила 
и сега съм го направила 
както казах, 
и сега съм на горната палуба 
държа портфѐйла си, цигарите 
и клю́човете за колата 
в 2 часа във вторник 
през август 1960-та. 
Най-скъпи мой, 
въпреки че всичко се е случило, 
нищо не се случи. 
Океанът е древен. 
Океанът е лицето на Мария, 
без чудеса или ярост 
или необичайна надежда, 
пораснал груб и набръчкан 
с неизлечима възраст. 
Все още, 
имам очи, 
това са моите очи: 
оранжевите букви, изписали 
ОРИЕНТ на спасителната жилетка, 
която виси до коленете ми; 
циментовата спасителна лодка, покрита 
с мръсното си платно; 
избледнелият знак, на рафта 
казващ „СПАЗВАЙ РАЗСТОЯНИЕТО!”. 
О, добре, казвам, 



41 
 

ще спася себе си. 
Зад дясното си рамо 
виждам четири рамена 
обединени като мост, 
лицата им изпъкват 

с техните навици, 
добри, като добри бебета, които 
се гушат в количките си. 
Неблагоразумно 
вятърът издухва полите 
и ръкавите им. 
Почти разголени, 
виждам какво остава: 
тази свята китка, 
този глезен, 
тази верига. 
О, Боже, 
въпреки че съм много тъжна, 
би ли разхлабил кожените си ботуши, 
нека тези четири монахини 
и техните дървени столове 
да се издигнат 
над мазната палуба, 
над желязната релса, 
кимайки с розови глави 
накло̀нени на една страна, 
летящи четирите в редица 
със старомоден страничен размах; 
всяка с отворена кръгла уста, 
да дишаме заедно 
както правят рибите, 
с пеене без звук. 
Най-скъпи мой, 
виж тъмните ми момичета излитат напред, 
над преминаващия фар на Plum Gut, 
черупката му ръждясала 
като лагерна чиния, 
крехка като пагода 
от камък; 
над малкия фар 
което ми напомня за удавяне 
и ветрове 
които се блъскат върху сляпото дъно 
и синята му покривка; 
ветрове, които ще отнемат пръстите на краката 
и ушите на ездача 
или любовника. 
Там отиват моите тъмни момичета, 

роклите им са пухчета 
в подветрения въздух. 
О, те са по-леки от летящи кучета 
или дъхът на делфин; 
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всяка уста се отваря с благодарност, 
по-широка от чаша за мляко. 
Тъмните ми момичета пеят за това. 
Те са тръгнали нагоре. 
Виж ги да се издигат 
на черни криле, да пият 
небето, без усмивки 
или ръце 
или обувки. 
Обаждат се 
и изпращат към нас 
от мрачния ръб на рая, 
добри новини, добри новини. 

  

Музиката плува обратно към мен 

Чакайте, Мистър! Къде е пътят към дома? 
Те изключиха светлината 
и тъмнината пълзи към ъгъла. 
В тази стая няма следи от знаци, 
четири дами над осемдесетте, 
всяка една в памперси. 
Ла ла ла, Ох, музиката плува обратно към мен, 
и чувствам мелодията, която изсвириха 
в нощта, в която ме зарязаха 
в тази частна клиника на хълма. 

Представете си. Радиото свиреше 
и всички бяха луди. 
Хареса ми и танцувах в кръг. 
Музиката се излива над съзнанието 
и по един забавен начин 
вижда повече от мен. 
Искам да кажа, че помни по-добре; 
помни първата нощ тук. 
Беше давещ студ през ноември; 
дори звездите заковани с пирони в небето 
и луната така ярка 
пробиваше през решетките да ме прониже 
с онова пеене в главата. 
Забравих всичко останало. 

Заключиха ме в този стол в осем сутринта 
и няма знаци, сочещи пътя, 
само радиото звучи 
и песента, която помни 
повече от мен. О, ла ла, 
тази музика плува обратно към мен. 
В нощта, когато дойдох танцувах в кръг 
и не се страхувах 

Мистър? 
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Гражданска война 

Разкъсана на две, 
ще победя себе си. 
Ще закопая гордостта си. 
Ще взема ножица 
за да изрежа пораженеца. 
Ще взема лост 
да издълбая счупените 
късчета на Бога в мен. 
Точно като пъзел 
ще го събера отново 
с търпението на шахматист. 

Колко са парчетата? 

Чувствам че са хиляди. 
Бог е облечен като блудница 
в слуз от зелени водорасли. 
Бог е облечен като старец 
олюляващ се в обувките Му. 
Бог е облечен като бебе, 
всички те са голи, 
дори без кожа, 
меки като авокадо, когато го обелите. 
И други, други, други. 

Но аз ще ги завладея всичките, 
ще създам цял народ Божи 
в мен – но обединен, 
ще изградя нова душа, 
облечена в кожа 
и след това ще й сложа ризата, 
ще изпея химн, 
песен за себе си. 

  

Онзи ден 

Това е бюрото, на което седя 
и това е бюрото, на което те обичам така много 
и това е пишещата ми машина пред мен 
където вчера само тялото ти седеше 
с раменете си, събрани като гръцки хор, 
с езика си като крал, който издава заповеди, докато върви, 
с езика си съвсем като на котка, която ближе мляко, 
с езика си – и двамата се обвързахме в хлъзгавия си живот. 
Това бе вчера, бе онзи ден. 
Това бе ден на твоя език, 
езикът ти, който идва от устните, 
две отварачки, наполовина животни, наполовина птици 
на прага на сърцето. 
Това бе денят, в който спазвах заповедите на краля, 
преминавайки покрай червените и сините ти вени, 
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моите ръце върху гръбнака ти, надолу бързи като огън, 
ръце между краката ти, където си показваш вътрешните знания, 
където диамантените мини са погребани и ту се появяват ту заравят, 
издигат се внезапно и по-бързи от реконструиран град. 
Пълен за секунди този паметник. 
Кръвта тече и под земята, но създава кула. 
Множеството трябва да се събере пред тази сграда. 
За чудото човек стои и на опашка, хвърля и конфети. 
Със сигурност Пресата търси заглавия. 
Със сигурност някой трябва да носи знаме по тротоара. 
Ако се изгради мост, кметът ли прерязва лентата? 
Ако явление се яви, влъхвите ли носят подаръци? 
Вчера бе денят да нося подаръци за твоя подарък 
и да премина долината да те посрещна на тротоара. 
Това беше вчера, онзи ден. 
Беше денят на лицето ти, 
лицето ти след любовта, близо до възглавницата, приспивна песен. 
Полузаспал до мен, накара старомодния рокер да спре, 
дъхът ни да стана едно, заедно да бъдем дъх на дете, 
докато пръстите ми рисуваха малкото „о” на затворените очи, 
докато пръстите ми рисуваха малки усмивки на устните ти, 
докато нарисувах, ОБИЧАМ ТЕ на гърдите ти и барабанейки 
прошепнах: „Събуди се!“ докато ти бълнуваше в съня си, 
„Ние Шъ Плуаме до Cape Cod. Потегляме към Bourne 
Bridge. Ние обикаляме Борновия кръг. Живият бряг“ Предел! 
Тогава те познах в съня ти и се молех за нашето време 
да бъда пронизана и ти да се вкорениш в мене 
и за да раждам твоите деца, а може би ще раждам 
теб и призрака от теб във малкото ми домакинство. 
До вчера не исках да ме взимат на заем, 
но това е пишещата ми машина пред мен 
и любовта си е там, където беше вчера. 

Превод от английски Илеана Стоянова 
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АНТОАНЕТА ХРИСТОВА –  

БЕЗИМЕННОТО ОЩЕ В КОРЕМА 
 

Дали е Март 
Или е Хелоуин 
Празникът на смъртта ли 
Ще донесе берекет и късмет 

Символи изтупани от мазето 
Изпразнени от смисъл 
Окачени и закичвани 

И тук и там някой задава въпроси 
За битието 
Чопли с игла 
Треските от пръстите 
И залива с ракия 

Дезинфекция на съзнанието 

12.2019 

  

Пръстите на баба 
Са криви 
И моите накланят се 

Дядо разказваше приказки 
Небивалици възхитителни 
И си говореше вървейки през хола 
Мърморя си погълната от моя свят 

Татко се смееше 
Закачаше всички и посяваше усмивки, 
Тогава се криех някъде 
Сега се шегувам с непознатите 
И той е горд с мен 

И мама, с която се караме в кухнята, 
Всяка е изцедила последната си капка кръв, 
с която да обгрижи домашните. 
С нея все още пием вино 
И плюем в мозъка- 
Както казваше дядо- 
И с чужди ръце, само змии да ловИш, 
Както казваше баба, 

Всичко сами. 

На коленете ни 
Едно момиче и едно момче 
И ние мостове 
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Бентове 
И ручеи 

На времето 

12.2019 

  

Под клоните с листа 
– златен ланец – 
Пред релсите трамвайни 
– безкрайно успоредни – 
Като живота и смъртта 

До храстите разрошени 
В тази рамка слънчеви лъчи 
– Призма пречупва светлината- 
Стои жена. 

Бременна 
Жена 
Стои 

Няма спирка тук 

Няма 
Съм 

Откъсва си листо. 
Откъсват се листа. 
Отлитат 

Мислите – разбита морска пяна на скалите- 
Мисли за татко и смъртта 
Гледайки природната пауза на мига, 
Гледам нея- бременна 
В топла, светла есен 
Виждам смъртта. 

Усещам в този малък миг 
Безкрая, който го погълна. 

Безкрая, който го очаква- 
Безименното още в корема. 

23.10.2019 
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БОРИСЛАВ ИГНАТОВ –  

НО И СЪНЯ МИ Е КОШЕР 
 

Безсмислици на щастието 

Разглеждам деня 
през напуканите отражения 
на мъглата зад прозореца. 
Полудявам от стремителност 
разяждам се от сладострастие. 

Дайте ми революция 
и растерни образи 
които да преобразявам 
непрестанно във вектори. 
Дайте ми онова време 
в което сиренето 
струваше по-малко 
от предателство на приятел, 
когато Юрий Гагарин 
беше в центъра 
на космополитния транс, 
а причинните следствия 
безвъзвратно бяха логични. 

Дайте ми симфония 
от треторазряден френски пияница 
съумял да разгради дроба си 
до степен 
на молекулярна криза. 

Безсмислици 
ще кажете; 
черно кафе 
по бели дантели 
морзови азбуки 
на непоносими езици. 

Щастие 
бих казал аз. 

Дърветата пеят 
в очакване на новия месия 
а през това време 
аз си простирам гащите 
на ембрионални невронни връзки. 

И докато мога 
да бълвам истините 
диктувани ми от Голямата глава 
слънцето ще си свети 
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и през смога 
на големия град. 

  

Търсене на черна дупка 

Водени от безумието 
на мистичното търсене 
те пееха мантри 
и призоваваха дракони. 
Провеждаха ритуали, 
чиито смисли 
сами не разбираха, 
държаха се за ръцете 
без да се докосват. 

Стаите се въртяха бясно, 
сменяха се 
думите влизаха 
през пукнатините 
за кратки свиждания с непонятното. 

Смисълът нямаше смисъл 
и това ми отбягваше. 
Ритуалните поклащания 
се плъзгаха по върха 
на вниманието ми 
и падаха в черната дупка 
в която се криеше 
Господ. 

  

Мимолетно бедствие 

Небе-пожар, 
прекрасен залез 
и два метеорита, 
летящи 
към селце в Молдова. 
Те отекват в очите ни 
ние въздишаме. 

Пожелаваме си 
жарки любови 
и френско вино, 
мечтаем за песнопения 
и трепети, 
достойни за сюжет 
в индийското кино. 
След това 
продължаваме по булеварда – 
всеки в собствената си кола, 
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докато на хоризонта 
догарят мечтите ни. 

  

 

Знаеш си всичко 

Вървиш във жегата 
и се разтапяш. 

Капачките ти 
пращят като айсберги 
очите ти мятат мълнии 
наляво-надясно. 

Превръщаш се в клокочеща маса 
в която идеите 
за начало и край 
са мъгливи и заплетени, 
а грешният морал 
е просто още 
един 
нюанс на луната. 

Представяш си, 
че се трансформираш. 

Представяш си 
че мрака в тебе капе 
а после те обвива 
като катранена прегръдка. 

Представяш си, 
че имаш контрол, 
че знаеш всичко, 
че си способен 
да дирижираш нещата. 

Представяш си, че си представяш. 

Чел си две книги 
и си гледал пет филма 
две статии във интернет 
и философски дебат 
с клошар. 

И вече си 
експерт по себе си. 

Не знаеш нищо 
било за света 
било за теб самия. 
Ама пък 
си виждал Господ. 
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Изживял си трансцендентни случки 
докосвал си Нирвана 
Знаеш всички богове, 
за които е изписано тонове, 
в колко часа си лягат 
и къде точно спят. 

Знаеш 
за квантовата физика 
защото си гледал за квантите 
Знаеш 
всичко за себе си 
защото си се гледал в огледалото. 

И накрая 
пак нищо. 

Точката 0 се завърта бясно в себе си 
и отнася хартиената къща, 
която си бил обявил 
за свой замък. 

Става ти страшно и самотно. 
Устоите които си бил вдигнал 
пред мрака 
ги няма. 
Тогава ставаш 
бездомник в главата си. 

Но не се стягаш. 
Не започваш 
да търсиш камъни 
за замъка от мечтите ти, 
а отново започваш 
да сгъваш 
стени 
от 
хартия. 

Защото така 
е по-лесно. 

  

Кошер 

В гърдите ми е кошер 
натежал от сладък мед 
и милион подострени пръчици. 

Аз го чувам 
и чувствам 
как бучи в дълбините, 
пулсира безмилостно 
като те видя, 



51 
 

не спира да се върти 
цитирайки стихове 
на Жак Превер 
и Пабло Неруда. 

Мисълта за теб 
ми е (малко) неудобна. 
Като камъче в обувката, 
гложди ми всеки път, 
но не като вървя 
а като се спра на място. 

Безпомощен като дете 
пред дворцова зала 
не знам 
накъде да погледна; 
накъде да продължа 
Не мога да преценя 
в коя призма 
нещата са най-истински. 

Поне да не те 
сънувах всяка вечер. 

Но и съня ми е кошер. 
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ВАЛЕРИ ВЕРГИЛОВ –  

EXTINCTION REBELLION 
 

Бяла смърт в събота 

Мракът – утайката в очното дъно на зимния ден, 
нашарен от светещи топли квадрати 
се свлича по старите сгради отвсякъде, 
из квадратите хора някакви щъкат, 
тъжни в тази несбъдната събота 
дето пуска поредната бримка в техните гладки съдби. 
А отвънка в бездомния град, 
в един през нощта, при минус петнайсет, 
нечии чаткащи токчета 
тракат, отекват в съня на заспалите на тротоара 
и разцъфтява в сияйна картина кошмарът им: 
стада бели арктически слонове 
тичат щастливи 
из искрящи от скреж 
полярни полета и склонове. 

Бел: при едно рекордно рязко падане на температурите през зимата на 2019-
а, в Лондон и някои други английски градове бяха намерени няколко трупа на 
замръзнали в съня си бездомници. Статистически Великобритания е петата 
най-богата държава в света. 

  

Защо не съм и аз… 
(скерцо за флигорна и тупан) 

Като петли около мен поетите се перчат – 
перчеми, папионки и колосани яки, 
но всички изрази и образи май вече са изчерпани 
и всичко е изпято и изречено преди. 

Петлите всяка заран кукуригат до прегракване – 
не възвестят ли те зората сякаш няма да се пукне, 
така певците на поезията с охкане и ахкане 
все нещо съчиняват, каканижат, гукат. 

Но свечери ли се, петлите се скриват бързо в курника 
и – под крило главата им – за тях светът изчезва, 
а пеещите, пишещите пак се юрват в щурмове 
да врякат и да грачат и всякак да се лезят. 

Комуто харесва, може да смени последните два реда така: 
а ето че поетите се качват пак на кура ми 
и врякат най-превзето и нахално ми се плезят. 
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Лумпен-прекариат 

Те един друг се питат 
не чуват ли 
франкмасонските чукове 
как заковават съдбата им, 
не съзират ли 
сеизмичните сенки 
в плътта на земята им, 
няма ли кой да разтълкува 
това пълнолуние върху лицата им 
бледо линеещи, малко налудни, 
няма ли кой да погледне 
по това най-последно поречие 
не текат ли страховете човешки? 
Така те един друг се питат, 
малодушно заслушани 
в ужасния ритъм 
на това предвещаващо чукане, 
тези четири такта Бетовен, 
които пропукват бетона 
на потоците страх, 
страх, страх, страх, 
затова само питат, 
не смеят да се опитат, 
не смеят дори да разчитат 
на своите събратя в прекариата – 
бедните, слабите, нищите 
вечни Матееви земни наследници – 
неизменно те падат най-първи 
в тази може би вече 
посмъртна действителност, 
в която те виждат и чуват 
ковача как плаче 
и как със замах удря с чука 
по своята собствена чутура, 
от милиардите найни парчета, 
като от ухото на древна богиня 
нов свят се ражда 
и в него те отново са 
бедствено бедни, 
мизерните. 

  

Необезсмъртните 

Те са мъжете с перуките, 
с теновете, с парите, 
понякога те са напудрени, 
лични шофьори карат колите им, 
те са баш мъжете, мъжагите – 
поне те самите така мислят 
и ако трябва да кажем истината, 
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те само курвички биха искали, 
но за да са наследниците родени 
от майки привидно неопетнени, 
те се женят и са много ревниви 
и с премрежени погледи гледат 
във фамилните обективи. 
Те са почти винаги прости 
до мозъка на костите си 
и не разбират, че двете Марии 
са в крайна сметка една и съща 
и за божия син няма значение 
коя в пиета го прегръща. 

  

Extinction Rebellion 

В подножието на един издъхващ залез, 
далече от измамностите на надеждата, 
извън закона на пророчествата, 
там ще запалим последния си огън, 
огънато около него, пространството ще се смалява 
като забравена съблазън; 
там ще се храним с посеви от вятър 
и черни гарвани ще ни донасят 
последните парчета Прометеев дроб, 
последни капки тинеста вода ще пием 
през клепачите на просълзената материя; 
от някакви прикрити пирамиди 
ще прелитат прилепи и пред очите ни 
ще се превръщат в сбъднал се апокалипсис; 
в окаяна езотерична поза 
ще съхне върху кръст последната ни богомилска роза 
и някъде в далечината ще крякат жаби 
вместо лястовици да предскажат, 
че вече няма други пейзажи. 
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ВАНЯ ВЪЛКОВА –  

ВЛАКЪТ БУРГАС-СОФИЯ 
 

Ърбън парфюм / серия метровлак 

Повторение 
////////////////// 
///////////////// 
///////////////// 
Отново и отново 

Повторение 

Увеличаване на скоростта 
–––––––––––––––– 
Повтаряне на всичките възможности 
от 0 до безкрайност 
е времето в което може да купуваш, без да губиш. 
Влизат 
Краката на роботи, невероятни киборги, работници, 
красиви жени, изтрити дами, примигващи момичета 
и ненаситни да крещят деца, университетски преподаватели, 
прикрити клошари, сладкари, неатрактивни и атрактивни дизайнери, 
изчезващи от облака художници, археолози, кинезитерапевти, монтьори 
и алфа-мениджъри на човешки маси и програмисти проектиращи облачни 
конструкции, архитекти на мисълта 
Влизат в линеарни инфраструктури на самотата с ключове за множество 
ключалки. 
Стоят 
Сядат 
Чакат 
Преминават 
Сядат 
Бързат 
Гледат 
Гледат 
Гледат 
Влизат 
в екраните от течни кристали, 
а някои предпочитат пространствата 
на IPS, LED, OLED, AMOLED, E Ink 
Излизат 
Клетъчните кутии са времеви жилища, 
далеч от смъртта, тъгата и живота. 

///////////////// 

Повторение 
На силата и естетическата мекота 
Освен, ако не ми падне батерията. 

25 август, 2019 
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Три отделни визуално-сетивни посоки 

 
(Запасена с: 
3 бонбона от Берьозка; една нова-непрочетена книга; разкривена урбън 
реалност) 

Обувката ме излъга, 
щях да си изкривя кракът 
Стълбите на моето падане се разместиха 
по-бързо от изпадането в безтегловността-тъгата, 
упорито ме преследва 
Изядох и последната руска бонбона 
увита в блясък станиол, 
синтетика на мисловните усещания. 

Падам… 
_ 
– 
–_ 
_ 

След отварянето и затварянето на книга, 
остава пикоч и кръв, не бях вкусвала 
руски бонбони от времето, след като бях далеч от детството, 
забравих тази амалгама-лъжлива утайка 
от какао, плесен от мляко и бляскав на евтин метал. 

Не бях докосвала сребърен молив, 
сега той е стъргал, да кажа поетично, докосвал книга 
вече мое притежание. 
Ра-си-м е име на художник рисуващ себе си със своите секрети за брави 
в които влизането е извън контрол на мисълта 
Ръката му държеше адски камък 
Остави думи-сенки върху белотата на листа. 

Бе-ло-слава пише поезия, която отвращава нейните приятелки 
Ах, кои, кои…. 
Русата и коса ги подлъгва, че е миловидна, но зъбите й са по-изтънели 
от много хапане върху, през, отвъд 
месо и птици 
Летят много ниско и опръскват гледащите нависоко. 
Ох… 
Месото по тях е знак, че са живомъртви 
кръвта и бялата сплав в сърцето на бонбона също ме излъга, 
горките, горните 
Горките родени в седемдесетте, ожесточени от провали и успехи 
Приютени в далечните градове на Европа 
или в панелките-bauhaus символ на прогреса. 

Да се копират и повтарят архитектурните илюзии е опасно! 
Да се чете поезия е опасно! 
Да се слиза по стълбите в двореца на културата в сърцето на града е опасно! 
Дъгата от сетивни радиоактивни изотопи ме подведе, 
а всеки път забравям за вкусът на руският бонбон 
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Ядрото – бяла мека сплав 
пробив капка кръв от конфитюр – череши или рубин на прах. 

Падам. 

Слизайки по стълбите се спрях. 

15, декември, 2019 
Бележка: конотацията с града и Вселената е Урбън, не Ърбън. 

  

Влакът Бургас-София 

Влакът преминава 
Мелниците 
по върховете на планината 
се въртя непрестанно. 

Лицата-статични персонажи 
продължават 
да: спят, придържат чанти, пипат по умните екраните, 
гледат през прозореца, правят се, че четат. 

Влакът спря 

Жената до мъжа с кожен елек и риза на облаци от кафе каза: 
,,Кар-но-бат“, но аз чух ,,карма”. 

Влакът пести електричество от климатика. Не е полезно, все пак! 
Пространственият човешки хладилник 
би размесил стотици непознаващи се бактерии, 
а сега скоростта и вятъра се грижат за пътниците. 
Те продължават да гледат втренчено и понякога се оплакват. 
Те знаят механизма за причината и следствието 
и не искат да го променят. 

7 септември, 2019, България 
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ВЛАДИМИР САБОУРИН –  

АНГЕЛЪТ НА ОТЧАЯНИЕТО 
 

Малка автобиографична декларация 

Дълго преди да бъда информиран 
За националните особености на глобалния финансов капитал 
Преди да науча за буйстването на достоевски за рейджа на езра паунд 
За връзката между правилните пари и политическата коректност 
Чистачът на стълбището на кооперацията от детството ми 
Винаги намръщен поради неприятния му труд 
Без усмивка за дребната буржоазия на късния развит социализъм 
Чистачът на стълбището беше евреин 
(Настоящото не бива да послужи като декларация 
За чисто минало и бъдещо финансиране). 

  

Непродадените котки 

На витрината на зоомагазин 
Стоите като в преддверието на ада некръстените праведници 
Мъдреците философите поетите роднините на фараона 
След месеци в смаляваща се клетка под кучетата 
И над хамстерското колело 
Вече не възбуждате гальовността възторга 
На децата на потенциални купувачи на детето 
В купувача зло и с нетърговски вид 
Вторачени в отминаващите минувачи 
Огромни в клетките си непродадени 
Живата фира загадката в непродаваемата вече красота 
На престаналото да бъде стока 

  

Годишно обръщение към нацията във времена на стабилизация на 
династията 

Галиш котката 
Аз няма какво да галя 
Пратени в далечна провинция 
Учим децата на местните мутри 
Картите безконтактно празнично се изпразват 
За оризова ракия и бирени фъстъци 
В заснежена отшелническа колиба 
Гледаме порно 
Рождество е 

  

Малцинствена радост, рождественски предиобед 
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Чисто нова бяла певеце дограма 
Оръфани червенеещи се тухли обрамчват неизмазаните краища 
С преливаща пяна през огромен прозорец видимо огромна 
Плазма излива съдържимото 
На фолк канал керемидения покрив на вълни като черга от парцали 
В забравено антре от детството радвайте се 
И се веселете светът на мнозинството е студен 

  

В хотелската стая, в болничната стая 

В хотелската стая в болничната стая 
Черният правоъгълник е винаги срещу теб 
На отсрещната стена вместо над главата ти 
Черното разпятие. 

  

Улицата на мъртвите 

Нито дъжд нито град нито сняг 
Суграшица сива сгурия се сипе 
Над милата улица първо махнаха трамваите 
После изкорениха релсите накрая паветата 
Пандемониум от старици протягат към теб 
Ръце и угаснали погледи ти ме теглиш навън 
Когато обичах тази улица още не знаех 
Че е на мъртвата буржоазия 

  

Омагьосаната къща 

Вила от двайсетте в тогавашните буржоазни предградия 
Когато още всичко предстоеше преди удушаването с тел 
Спомен за заден двор от детството превзет 
От пластмасови маси и столове връстници на свободата 
Персоналът в опушеното мазе като съзаклятници 
На бунт срещу горните етажи господарите горе 
Очакват смяна на памперсите ключът за заблудени 
Посетители е под изтривалката 

  

Инвентаризация, 1.01.2020 

Опикан матрак на боклука 
Размразяване на фризера (несаморазмразяващ се клас) 
Изтекли меса в кофата 
Юрган натъпкан в пазарска количка 
Възглавницата в билска чанта влачена от детето 
Изреждане на граждани дърпащи в почуда 
Затворените врата на мола 
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Мирен преход завинаги 

Чудовищен лексус 
Напуска бялото имение 
Ята хищни гълъби връхлитат 
Отвсякъде дебнат вгръб дебнат под пейката 
Ритникът засяда в рояка им насилието 
Отдавна е с изтекъл срок 

  

Дядо ми в мен 

Баща ми ми казваше 
Дядо ти не умееше 
Да изразява чувствата си 
Тези проклети франсета 
Изгубени в пустинята 
На кубинската жизнерадост 
Тези проклети франсета 
Измъкнали се на косъм 
От клането на белите хора 
На най-великия бунт на робите 
Тези проклети франсета 
С чудовищния им божествен маркиз 
И неспособността да изразяват чувствата си 
На този език. 

  

По Кръстникът 

Това е магазинът 
Срещу старата жп гара 
На ръба на прибоя на пътния възел 
На еднакво отстояние от гравитационните полета на лидъл 
И била до бързите кредити и заложната къща 
До денонощния на ъгъла сега пред него 
Е спрял ван на жандармерията двама 
Униформени на касата с къси кафета и прозрачни торбички 
С портокали поглеждат емигранта 
Аз поглеждам портокалите им 

  

Празниците са жертвоприношения 

Празниците са жертвоприношения 
Ако се налага крещи 
Ако се налага запази самообладание 
Ако се налага размени шамари 
Делникът винаги очаква работника 
Щом цената е тази 
Значи е истинско. 



61 
 

Ангелът на отчаянието 

На спирката на трамвая 
Петите събрани леко раздалечени носовете 
На ботите стойка на гвардеец лице 
На статистка в балетна масовка палто 
От някогашен дадаистичен сезон на хаундем 
Готова за отскок на ръба на тротоара 
Дестинация левски г 
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ГЕРГАНА ВАЛЕРИЕВА –  

ПОКОЙ 
 

Спомените 

Сивите бездни на облаците 
броят часовете – 
бавни като слепи просяци. 
Спомените потъват на дъното, 
за да се извисят до сбъдване. 
Тъмното цвете на вечерта 
бавно се разтваря, 
за да разцъфнат лампите 
подобно лалета. 

С отекването на последните стъпки 
спомените стигат дъното на бездната 
от безвремие, 
виждат златните очи на звездите 
и махват с ръка на сбъдването. 
Застиват в океана от покой 
на дъното на паметта, 
пречистени от греха на съществуването. 

  

Буря 

Сърцето ми си спомня 
една буря. 
Лято. Юни. 
Дъждът крещи. 
Висящото море на небето 
се е продънило, 
раздрано от гръмотевици. 
Излива се изначалният потоп 
на битието. 

А ти се смееш. 
И щедрите ти прегръдки 
ме пазят 
да не ме удави 
сивият подвижен килим, 
който дъждът тъче по прозореца. 

Светът бавно побелява, 
изчезва 
и остават само твоите 
добри очи. 
Изумрудена светлина 
ме води през пролетта 
на моята млада любов. 
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Толкова бури оттогава… 
А сърцето ми помни 
само тази. 

  

Покой 

Потъвам в пропастта на светлината. 
В един забравен покой от миналото. 
Тъмното цвете на моята любов 
цъфти по старите пътеки на щастието. 

Следобедът е златен, 
небето тъй е синьо вън 
и тъй спокойно в мене, 
както някога, 
преди да те обичам. 
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ЕКАТЕРИНА ГЛУХОВА –  

ПЕПЕЛ 
 

Безумие 

Черен гарван- 
(Самотата) 
на рамото ми кацна. 
Страхувам се… 

Отрова вените ми поразява- 
(Болката.) 
Вълнувам се… 
Горчиво ми е във устата- 
(преглъщам…) 

Мога ли да те забравя? 
(БЕЗУМИЕ!!! ) 
Обръщам се… 

Секунда разстояние… 
Решение или съмнение? 
Изгубвам се… 
Ранени спомени… 
Заблуда или истина? 
Погубвам се… 

Търся себе си- 
усещам Теб! 
Липсваш ми!!! 
(Събуждам се…) 

  

Вампирите / жени 

Вампирите жени са по-опасни. 
предупредих те, но явно ти съвсем не си на ясно. 
Да! 
Вампирите невидими са и летят. 
Но когато откачат, по-страшно е! 

А ти защо си още тук!? 
Вярвам в теб, че си различен! 
По- смел от всички същества. 
Отдавна трябваше да си избягал! 

Интимността не е обикновено 
сливане на две тела, те във душите влизат, 
после трудно гониш ги от там. 
С откровение заливат те. 
Нищо не може да ги спре! 
Вампирите не пият кръв, 
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дават всичко за открити 
разговори и дълбочина. 

Понякога са много тъжни, 
във тях е вечен мрак, трудно би разбрал, 
защо светлината не могат да я понесат. 

А ти, какъв си!? 

Вампирите жени обичат силно и жестоко, 
на всичко са готови, 
когато някой види в тях доброто! 

03, декември 2019 

  

Пепел 

Катранени следи – 
незаличими белези… 
Лепкави думи – 
татуирани във времето… 
Потопена вечност… 
Сърцето – пепел… 
Тъжен вой разпръсна глухотата… 
Смирението не е присъщо на вълчиците! 
Докоснеш ли се до душата ми – 
ще гориш на клада!!! 
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ЕЛИЗАБЕТ ЙОСКОВА –  

ТРЪГНАЛА Е, КОГАТО Е БИЛА НА 

ТРИНАЙСЕТ 
  

** 

Няма нищо трагично, разбира се 
Просто двама човека са си тръгнали 
Един от друг 
Някой ги е наблюдавал от прозореца си 
Сигурно 
Докато е пушел цигарата си 
Сигурно 
Как стоят, допрели чела 
Как не помръдват 
Как дъхът им се вие на облаци 
Изглежда като общ ореол под уличната лампа 
За времето в което човекът е загасил цигарата си 
Двамата долу са се обърнали кръгом 
И броят крачките си един от друг 
Като преди разстрел 
Като преди дуел. 

  

** 

Има една малка игличка в сърцето си. 
Толкова малка, че почти не се усеща. 
Но понякога, ако се завърти рязко в кръг, или много силно си поеме въздух, почва 
да боде. 
Така, че сковава ръцете и краката й. 
Затова не се движи много, затова не диша много. 
Затова не съществува, много много.. 
Има едно малко момиче в града ти. 
Толкова малко, че почти не се забелязва. 
Но понякога, ако се завърти рязко в кръг, или много силно си поеме въздух, 
разтриса всички улици. 
И събаря до основи всички сгради. 

  

** 

Дъщеря на майка си 
Дъщеря без баща 
Сестра без братя 
Жена без деца 
Момиче без усмивка 
Показва зъби само, когато ще хапе 
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** 

Бавно, но съвсем сигурно 
Ни настъпват, настъпват 
Тъпчат се с волята ни 
Препиват с мечтите ни 
Стой! 
Малко по малко се отказваме 
Малко по малко спираме 
То вече няма за кога 
То вече няма смисъл 
По-добре да спра 
По-добре да… 
С широки усмивки 
Бавно, но съвсем сигурно 
Без да ни усетят 
Крачим с широки крачки към ръба на моста 
Ние си знаем кои сме… 

  

Всичко е любов 
И после двама се целуват пред разкошен залез 
Ако всичко е любов, тогава 
Любов е когато плачеш в автобуса, 
толкова, че някой боязливо ти подава кърпичка и се чуди дали трябва да извика 
помощ, 
любов е, когато се наливаш сам в собствения ти хол и после повръщаш самотно 
в банята. 
Любов е да бъдеш гладен, 
любов е да погребваш спомените за някой, на когото преди си вярвал. 
Любов е когато удряш друг човек и костта му изпуква под удара ти, 
любов е когато като малка си си причинявала белези с бръснарско ножче, 
защото не си знаела как по друг начин да изпиташ.. Любов.. 
Любов е когато си гневен, 
когато се чувстваш нищожен, 
когато не знаеш как се говори, 
когато не знаеш как се вижда и чува , когато не знаеш как се ходи.. 
Любов е когато се изправяш пред тълпа, която те плюе. 
Любов е да те тъпчат. 
Любов е да ти крещят че не струваш, 
любов е да си сам, 
любов е да просиш, любов е да мръзнеш.. 
Любов е когато запалваш къщата си, за да няма къде да се върнеш. 
Любов е несправедливост, любов е лъжа, 
любов е убийство. 
Любов съществува. 
Извън всичкото на разкошния залез. 

  

** 
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Тръгнала е, когато е била на тринайсет 
И още тринайсет не се е спирала 
Когато я питат къде живее 
Казва не знам 
Или не съм сигурна 
Смее се 
Имала е тринайсет стаи 
Тринайсет легла 
Тринайсет кухни 
Тринайсет пъти багажникът пълен със дрехи 
И сакове 
Навсякъде сакове 
За няколко месеца 
После 
…. 
Трябва да бяга 
Заключва 
Не се връща 
Виждаш я – крачи приведена 
На врата й тежи верижка 
Вместо спомени 
Колекционира ключове 
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ЕМИЛИО ПАС ПАНАНА –  

ПИСМО ЗА СБОГУВАНЕ С ЕДИН 

НЕПОЗНАТ БАЩА 
 

B.o.m.b 

Държа в ръката коктейл Молотов. 
Направих го вкъщи с помощта на мама. 
Това е първата демонстрация, в която участвам. 
Вървя в първата редица. 
Аз съм най-каленото момче. 
Мисля, че нашите биха се гордели с мен. 
Мисля, че ще бъда герой. 
Но се стоварват върху мен толкова удари 
Че се връщам към деня, в който съм роден. 
Предполагам, че толкова е боляло. 
И мисля за мама. 
Тя ми помогна да направя този Молотов. 
Мисля колко иска да ме види да се върна, 
но не мисля, че днес ще се върна. 
Защото по някакъв начин 
някой подобен на мен 
ще ме запрати в тъмна стая. 
Била тя затворническата килия 
или ковчег втора употреба. 
Еднакви са и двата: 
свободата е порцеланов ред. 

  

Синя птица 

Умира синя птица 
И няма дърво 
Което да послужи за гробище. 

  

Опрощение 

„Днес те опрощавам” 
каза Бог 
след петото уиски. 

Но аз бях с гръб 
и не го чух. 

Продължих да пия 
в онзи бар 
където той 
беше шефът. 
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Писмо за сбогуване с един непознат баща 

Татко, 
благодаря, че съществуваш, 
но днес се сбогувам 
с очите, изпълнени с болка 
с планините, скрити на раменете ти, 
с рибите, пръкващи се от пръстите ти 
с ширналото се море, започващо в краката ти 
с твоите уши, които бяха последната надежда за Марс. 

Татко, 
сбогувам се с теб, 
ти, който си от другата страна на морето. 

Почувствай прегръдката ми, 
гореща, наивна, спокойна прегръдка 
сливаща се с морските вълни 
но те се превръщат в свръхестествени сили 
на един Бог, който те очаква. 

Защото стигнеш ли от другата страна 
няма да мога да те посетя. 

Превод от испански Владимир Сабоурин 
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ЗЛАТОМИР ЗЛАТАНОВ –  

И НЯМА СДЕЛКА 
 

Воинско погребение 

Високите 
Звезди го съпровождат 
Повален 

  

Класическо хайку 

Две коли 
На кръстовището 
Тряс 

  

Метро-стнация Сердика 

Тълпите 
Асистират геометрия 
На ангели 

  

Позитивно недеяние 

Металния си кон 
Със сянка на камшик 
Пришпорвам 

  

Минималното различие 

В клоака 
От лъжи благородната лъжа 
Изплува 

  

Космо-трансфери 

Останки на звездите 
В бартер на тежките метали 
Нищото дрънчи 

  

Наставникът Чжуан Цзъ 
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Ако в реалността 
Се утвърдиш как в нереалното 
Ще странстваш 

Селска гейша 

Говореше 
Тъй сякаш има перла 
Под езика 

  

Източният нобел 

Паничка 
За просия под свитъците 
Се подава 

  

Градски трафик 

Колела 
Клонират колела 
Без Дао 

  

Метафизичен страх 

Случаен е 
Светът и няма 
Сделка 

  

Трансцендентална илюзия 

Разум 
Като уникално седалище 
На грешка 

  

Наесен в селска кръчма 

Пиячи на ракия 
С вид на плъхове в посърнали 
Стърнища 

  

Изоставена къща 

Няма 
Кой да скъса нишките 
На Богородица 



73 
 

  

Момиче в автобуса 

Развращаваше 
Дискретно като в реклама 
За цигари 

  

Пилигрим 

пътувам 
към приятел от детинство 
ако е жив 

  

Западно-източен диван 

Стрък 
канабис в саксията 
с мушкато 

  

Ноемврийско утро 

От гнездо 
на щъркел излитнаха 
врабци 
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ИВО БАЛЕВ –  

DAYDREAMING ALL NIGHT LONG 
 

(Из „Лилиада“, цикъл сонети и други лирични произведения, посветени на Лиляна 
Павлова) 

  
1. До Праведния съд отделно, 
след това – завинаги заедно 

Във строго отреденото ни време, 
отрязано за земния ни път, 
на практика в отделни измерения 
живеем с теб, ако говорим в плът. 

Живеем поотделно, но до време.- 
ще мине и това мероприятие; 
със силен дух ще го преодолеем – 
ще го решим като между приятели! 
. 
Сега със теб създаваме компресия, 
достигаща до всички капиляри; 
избухва трансформирана агресия 
в екстаз от преобърнати кошмари. 

До Праведния съд сме разделени – 
по-сладки да са дните споделени. 

  

2. Ecce Homo 

Безсънието мен не ме измъчва – 
лежа и мисля хубави неща: 
представям си, че галя обла бъчва, 
а тя ми шепне тайни на нощта. 

Във тази бъчва спинка Диоген – 
това си ти, потънала в умора; 
Човека си издирвала цял ден 
сред толкоз много непотребни хора. 

Аз съм Човека – бдя над твоя сън – 
антично хитроумно божество; 
до теб достигам като нежен звън 
и впръсквам във съня ти вещество – 

морфинът ми – по-силен от Морфей, 
съня ти пълни с огън като змей! 
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3. Panta rhei 

Сънят не ме оставя да заспя – 
държи ме на полусъединител. 
В гранична зона (Ничия земя) 
лежа почти напълно разнебитен. 

Но знам, че непременно ще те срещна 
във тази светла зона на нощта, 
където пак невидимите клещи 
притискат ни до края на света. 

Мигът цъфти като красива лилия 
във езеро от вечни времена 
и тук непостижимата идилия 
напук осъществява се сама. 

Реките от зората на света 
текат през мен и теб към Вечността. 

  

4. In vino veritas 
(Йоан 2:1-12) 

Реките от зората на света 
достигат твойте хубави прасци; 
те носят паметта на древността 
и шепота на нашите предци. 

Текат реките, за да се оплакнат 
във твоите отрудени нозе; 
текат вода и време безвъзвратно 
и вливат се в морето от розе. 

Това море не е до коленe, 
то стига до божествените глезени 
и то се състои от шардоне 
за бабините кифлички разглезени. 

Със теб достигнах до ръба на времето, 
за да усетя мъдростта във темето. 

  

Капсулата на времето (Йоан 1:1) 

Във Капсула на времето лежим – 
една сгъстена вечност под налягане; 
отвъд смъртта не спазваме режим, 
а в легнала осморка съчетаваме 

една легенда – да я съхраним, 
така че всеки да я възприеме 
и в съвършен синхрон да затуптим 
в сърцето на доброто старо време; 
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веднъж завинаги да уплътним 
огромното пространство помежду ни; 
да полетим и нежно да мълчим 
към залеза на стихващите думи. 

В началото на времето бе словото, 
във края му, естествено – отново то. 
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КРИСТИН ДИМИТРОВА –  

ЖЕНСКИЯТ ПАЗАР 
 

1 
Всички продължават към началото на пазара, 
но Хайри ме отвежда настрана, за да ме черпи 
арабска питка. 
Избирам си с чубрица. „Салам алекум” казва 
Хайри, докато взема в ръка закуските, а пекарят 
кимва почтително. Означавало „мир вам”, 
макар че човек преставал да мисли за смисъла, 
ако е свикнал с мира. 
– Къде изчезна? – пита ме по-късно Ники Бойков. 
Застанали сме между „Дубайска шатра” и „Сръбска 
скара при Зоран”. 
– Във фурна „Ирак”. 
– Май я знам. Не беше ли фурна „Багдад”? 
– Не, беше си цял Ирак. Намира се малко след 
фурна „Сирия”. 
Пътуването по света е трудно нещо – 
не винаги можем. Но на пазара 
отнема стотина крачки. 
И ето: 
едни все едно са в чужбина, 
други все едно са си у дома. 

2. 
„Светът е плосък”, пише Томас Фридман 
от високата кула на Ню Йорк Таймс. 
Но на Женския пазар светът не е такъв, 
а е кръгъл като праскова, 
ярък като домат, къдрав като карфиол, 
гърбав като продавача на гащи, 
мургав, като жената с картофите. 
От „Голямата ябълка” няма как 
да се види това, но дори и тук 
не е минало без нея. New York 
пише на анцуга, окачен до фланелата 
Tommy Hilfiger. Дрехите са 
почти маркови, почти празнични, 
стават за носене, 
а по гърдите им са изписани 
имена на неясни мечти. 
Глобализацията е дошла тук 
през задния вход, много отдавна, 
заключила се е на пазара 
и е останала невидима за света. 
Синагогата и джамията могат да потвърдят това, 
но официално не си говорят. 
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3. 
Малка градинка пред паметника на 
Георги Кирков – политик социалист – 
накацан от гълъбите. 
Връзки праз са подредени пред 
каменния му взор, а наоколо пищят деца, 
трима млади цигани, подстригани като мохикани, 
се карат за статус във Фейсбук, две момичета 
крадешком обикалят около чантата ми. 
Кирков е защитавал бедните и известно време 
Женският пазар беше кръстен на него. 
После жените си взеха обратно името, 
а бедните си останаха бедни. 
Обикалят му паметника. 
Пет пари не дават за него. 
Ако имаш пет пари, дай ги за скара. 
Ако нямаш, вземи от ближния. 
Или влез във Фейсбук, 
безплатно е. 

4. 
Сократ е обичал пазарите. Напомняли са му 
от колко много неща няма нужда. 
Просякинята без крака едва ли 
ще каже същото. Очакваме ли да каже нещо 
въобще? 
Вавилонската кула май е благословия. 
Плащам левче на просякинята за правото 
да си представям, че съм добър човек. 
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ЛЮБА ЗАХОВА –  

МОРЕТО 
  

Ще дойдеш… 

Ще дойдеш 
като вятъра – 
да роди тишината звука, 
от ледена плът 
да запее капчукът 
Да взривят полетата макове. 

Ще дойдеш 
като вятъра – 
да докоснеш струните, 
на трепетлика 
в звънтящи обятия 
да потърсиш покой. 

Ще дойдеш 
да отключиш думите – 
лавини и водопади. 
В пожара, 
с изгаряща жажда, 
с молебен за дъжд 
и за въздух, 
ще дойда 
покой да намеря 
в огнена лава… 

  

Само погледа ти… 

Твоят поглед 
ме превръща в пеперуда. 
С крилете си докосвам цветове. 
Зеленото море на погледа ти! 
Гореща целувка на макове. 
Бял шепот на маргарити. 
Поръсва ме с люлякова нежност 
твоят поглед. 
Отнася ме с криле на песен. 

Само твоя поглед… 

  

Ти чуваш ли душата ми 

Чуваш ли 
сиянието на душата ми 
сблъсък на криле 
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и писък на птица 
песента на вулканите 
в сребърни облаци 
чуваш ли 
тази музика звездна 
на отвъдното шепота 
когато 
възторжено въздигат 
песнопения в небето 
ти чуваш ли 
хармония 
копнежът ми 
когато слива се в цялото 
душата 
когато погледите сливат 
небето и земята 
и сълзи на икона 
раждат сияния 

Душата ми чуваш ли? 

  

Морето 

Морето няма брегове 
и няма цвят. 
В душата ми разлива 
небесната палитра. 
Пречистваща хармония 
от музика космична – 
далечен шепот 
на отвъдното… 

Морето ми е 
звездно огледало. 
За отливите – спомен, 
на прилива – надеждата. 
Легло на вулканична сила 
е морето ми… 

По лунната пътека 
ще си тръгна, 
във залеза червен 
да изтека. 
Морето е 
скръбта ми… 
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ЛЮДМИЛА КАЛОЯНОВА –  

МЪРТВИ ЕЗЕРА 
 

Съновидение 

…капки от главата на 
Кръстителя – 
прясно отсечена – 
отекват глухо в 
някакъв съд 
дъщерите на Иродиада 
издигат клади от 
жертвена плът 
псевдо-пророци с 
накичени пръсти 
гасят ропота 
някъде 
някой 
руши 
гробница 
в Махерон крият 
мъртвия лоб 
на Предтечата 
тропот 
мирис на кръв 
кохорти 
от копия и фенери 
вече пресичат 
Елеонския хълм… 

една целувка – 
обесила себе си 
под луната – 
раздира черепа 
на съня ми 

  

Улици 

улици на нашите раздели 
вкаменени лица сълзи 
влели се 
в голямата вода 
на незавръщането 

една майка докосва 
сърцето на Бог 
надмогва раздялата 

лицето на бащата 
когато 
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изпраща дъщеря си 
красивата жилава ръка 
от детството 

кратка прегръдка 
докосване 
като преди края 

пропуснати Коледи 
недоизказаности 
неизречени думи 
вкочанелости 

маски от страх и вина 
кратери на отчаянието 
улици 
към никъде 

  

 

Мъртви езера 

невъзможността е 
плахо подаване на ръка 
да бъдеш другия 
да бъдеш с него 
общуване на повърхността семантика на страха 
прозрениес което ще трябвада живееш 
в безплътието на твоята 
нова пролет 
сухото й дърво разпуква 
своите пъпки 
разлиства се 
пуска клони 
поиш корените с 
пресъхналите езера 
на очите си 

виждам кръста в зениците 
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МАГДАЛЕНА ЧАПАРОВСКА –  

МЪРТВА ПТИЦА 
 

Търсене 

Някога: 
Хвърляхме хартиени самолетчета 
по класните стаи. 
дъската и тебеширът ни учеха за света. 

днес: 
океан на информация ни е хоризонтът. 
мореплаватели сме в удобни кошчета. 
кабелите са мачти а всяка интернет страница – карта. 
днес жадно търсим обещаното богатство – заровено 
от незапомнени времена. 

малко са онези 
с вътрешен и работещ компас. 

  

Какво, ако… 

Когато един ден 
изпратените електронни съобщения 
бъдат заменени с черни гарвани 
тъмни крила ни биха покрили небето. 
Гласни клюнове ни биха глътнали мира; 
Разкъсани нокти ни биха грабнали самата светлина. 

Когато една нощ 
онлайн информациите се превърнат в капки: 
бързеи, диви вълни, бесни морета и океани 
няма да ни позволят да дочакаме утрото. 
Водната стихия би ни потопила сънищата, 
точно преди да се събудим. 

  

Мъртва птица 

В жълтия набъбнал корем 
все още се оглежда слънцето 
Клюнът е крив 
вратът – счупен. 

Кой е взел живота на птицата? 
Кой е заглушил песента ѝ? 
Студеното тяло мълчи. 

Возила я сгазват 
докато лежи върху прага на бензиностанцията. 
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Минувачи въртят погледи… 
Рой мухи я заобикалят – букет няма. 
Асфалтът не е земя, 
така че не може да я вземе в обятията си. 

Не мога да заспивам, 
не искам да сънувам… 
В моите мисли пее мъртвата птица. 

Превод от македонски Марко Видал 
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МАРКО ВИДАЛ –  

ЕДНО МЪЖКО МОМИЧЕ 
 

Защо пръска кръвта 
под тихите чаршафи 
в тъмнината 
Защо пръска дъждът 
по затънтените улици 
в полумрака 
Защо пръска пикнята ти 
когато пикаеш прав 
Защо пръска всичко 
a пък мене 
няма кой 
да ме пръска 

  

ЕЖЕДНЕВИЕТО МИ МИРИШЕ 
на топла и самотна сперма 
която бяга из 
изпотените чаршафи 
търсейки вратата към 
щастието. 

  

Защо? 

Защо духа вятърът 
а не духам аз? 

  

Семейни срещи IV 

Събота вечер. В гей клуб съм. Танцуващото мъжко гого привлича цялото ми 
внимание. Получавам съобщение на уатсъп. Майка ми ме пита: как си? Какво 
става с тебе? Мамо в гей клуб съм, отговарям. 
И какво? Хареса ли си някой?, попита майка ми. 
Еми всъщност да… Падам си по бармана. Но се оказа, че е лесбийка. Една 
такава мъжкарана, дето прилича на момче. Много е сладка. Млада, с много 
хубави черти… 
И какво от това? Щом ти хареса… Лижи й путето! 

На следващият ден получавам ново съобщение от майка ми: какво стана вчера, 
лиза ли путка за първи път? 

  

Едно мъжко момиче 
с къса коса 
шапка стил рап 
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широка и отпусната 
бяла фланелка 
която едва подчертава 
циците й 
една мъжкарана 
от тия дето като ги видя си викам 
а бе защо не мога да спя с жени… 

Танцувахме техно в един клуб 
загледахме се 
и в един момент идва към мене 
и ми вика 
Колко си сладък брат! 
Ако бях момче, щях да те свалям! 

Прегърнах я 
И продължихме да танцуваме. 
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МИЛЕН ПЕНЕВ –  

НА ЖЪЛТИЯ БАЛКОН ОТСРЕЩА 
 

Лабиринт 

Ариадна я няма 
Скъсала се е нишката 
С минотавъра, двамата 
Скрити в тъмното, дишаме 
И пресмятаме шанса си 
Да убиеме другия. 
Край стените, обраснали 
Със зелени илюзии 
Сред пътеки залутани 
И капани навсякъде 
Цепим с нокти минутите 
И настръхнали чакаме. 

Вече става отдавна 
И забравихме времето 
Откогато сме заедно 
Откогато се дебнеме. 
Вместо страх – примирение 
Глад и жажда простъргват 
Във телата съмнение 
Към възможно разсъмване. 
И подритвайки черепи 
На другари по участ 
Тръгваме да намериме 
път към общото утро. 
Приближили, се спираме 
Подозрително душиме 
Аз – със ножа под ризата 
Той – готов до промуши. 
Постепенно привикваме 
С новото си съдружие 
И споделяме всичко 
Можещо да послужи. 
Начертаваме планове 
И започваме сбъдване 
Лесно е, щом сме двамата 
И добре се допълваме. 

Блесва лъч светлина 
Значи стигнахме изхода 
Преминава една 
Черна сянка из мислите 
Всеки трепва – готов 
Да отблъсне атаката 
Но денят е любов 
А омразата в мрака е. 
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Затова на бегом 
Се измъкваме, радостни 
Слънчевото око 
Заслепява ни с градуси 
И крещиме така 
Че отеква пространството… 

Ариадна, с ръка 
Маха, топла и тайнствена. 

  

Пътуване (поема) 

1./Отпътуване 
Корабът потегли по обяд, 
тълпата бе настроена за празник 
жадуваше за дни разнообразни 
след делниците в този скучен град. 
Навсякъде отваряха шампанско 
и тапите хвърчаха като пуканки, 
вибрираше от жизненост пространството 
наситено с очакване и звуци. 
Прочетоха се глупавите речи 
с досадни, но тържествени слова, 
накрая от камбани звън отекна 
и корабът във миг се отзова. 
От пристана откъсна дълго тяло 
разкъса мрежа котвени въжета 
и с тласъка си сложи той начало 
на върволица бъдещи премеждия. 
Тогава всички плъхове наскачаха 
от дупките, от хилядите тайници 
и падаха, помахвайки с опашки 
във мокрите си гробници от пяна. 
И твърде скоро не остана плъх 
вътре във утробата на кораба 
защото те избраха да умрат 
и този избор ги сближи със хората. 

Тълпата бе потресена от гледката 
сърцата на моряците се свиха 
но нямаше и помен от безредие – 
напред към гибелта си продължиха. 
Капитанът даже не помръдна 
той не видя зловещото знамение, 
очите му напред са само взрени 
и не проблясва в тях искра разсъдък. 

2./Противостояние 
Идваш тихо в съня ми 
търсиш моята шия 
аз се втурвам във тъмното 
бягайки от убиеца 
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ти сподиряш ме с воя си 
твойта сянка ме гони 
аз будувам през нощите 
и денувам без спомени. 
Какво ли враждата 
между нас е родило 
ние бяхме приятели – 
а дали пък сме били 
и дали си измислица 
или друга реалност 
аз живея във фикция 
и кървя като рана… 

Кръстопътят е близо 
пътищата там почват 
и във Рим всички влизат – 
той е многопосочен. 
Всеки Рим е различен 
и безкрайно еднакъв 
живите ги обича 
мъртвите не оплаква. 

Аз разбрах те какво си – 
ти си моите мисли 
ти си моите кости 
страховете ми ти си. 
Стига с тези игри 
вече хищникът аз съм 
правилата са ясни – 
бягай или умри. 
Губиш своята плът 
и лицето ти чезне 
а в очите ми звездни 
отразява се смърт. 
Изгоря като свещ 
и превърна се в нищо 
трябваше да умреш 
за да има огнище. 

3./Началото 
Преминаха през няколко морета 
движеха се близо до брега 
и парите се вдигаха в дъга 
над белите приветливи градчета. 
Водата беше синкава и тиха 
и с уморена ласкавост на майка 
небето бе изпъстрено със чайки 
които с женски гласове ги викат. 
Моряците отвръщаха с усмивки 
кръстосваха със слънчеви лица 
из палубите, сякаш са деца 
и просто нямат нужда от почивка. 
Шегуваха се с хумор грубоват 
и плашеха по-младите със разкази 
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за всякакви озъбени опасности 
които в дълбините морски спят. 
Измисляха си тромави чудовища 
които биват трудно победени 
и свършват със нарязани туловища 
като декори в корабната сцена. 
Дори и капитанът, тъй студен 
от вътрешните демони подгонен 
се радваше на всеки хубав ден 
и към шегите им бе благосклонен. 
Застанал на носа, уверен че 
все пак ще стигне свойта Атлантида 
приличаше на някакво момче 
което още си играе с миди. 
Във свойта дързост той бе уязвим 
защото бе създал мечтата крехка – 
докоснеш ли я, може да увехне 
и да изчезне като струя дим. 

Щом всички са заспали по каютите 
и само вахтените обикалят 
разцепват се на хилядни минутите 
и Господ своите огньове пали. 
Нощта е просто бременна с емоции 
и ражда легиони от звезди 
които бавно трупат се в потоци 
и скачат в притаените води 
готови да измият всеки грях 
дори и той да не е още сторен. 
Полепва долу звездния им прах 
и дълго свети дъното на кораба. 
И този кораб сякаш е комета 
изгубена сред тези отражения 
а спящото й население 
не чува в тишината гласовете. 

4./Едгар По 
Едгар По почука на прозореца 
решил бе явно да ме навести 
поканих го, извадих водка и 
започнахме да пием и да спориме. 
Владееше прекрасно метафизика 
и черно бе любимия му цвят 
изложи всичко подло в този свят 
и злобата, с която сме пронизани. 
Засипа ме с логичните си доводи 
които сочеха едно – разруха 
и аз почувствах се така безпомощен 
че повече не можех да го слушам. 
Спаси ме онзи непонятен стих 
прехвръкнал помежду ни в плаха линия 
той спора ни безсмислен прекрати 
разби се във стъклата и загина. 
Едгар По бе силно натъжен 
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не го очаквах да е тъй чувствителен 
и почна да разказва за действителност 
която непозната бе за мен. 
Разгърна листи с цветни пентаграми 
които са основа за магията 
и каза, че дори и да се криеме 
ще изживеем трупаната карма. 
Посочи ми пределите в астралното 
и втурнахме се в кратко пътешествие 
докоснах се до хората, предшестващи 
и зърнах бъдещето свое тяло. 
Описа после тези ритуали 
които дават власт и тайни знания. 
Не ги запомних. Те са за избраните 
а аз не исках да са ме избрали. 
Говорихме за гарвани и хора 
за силата на предопределеното 
накрая той се върна пак във времето 
а нещо, спящо в мене, се отвори. 

5./Буря 
Небето сгърчи се като змия 
надвисна във враждебно виолетово 
и не посипа празнични конфети 
а шепи страхове и тишина. 
Прорязваха я спорадични гърмове 
и блесваха настръхнали светкавици 
вълните, зажаднели за удавници 
издигаха се във огромни хълмове. 
Вятърът, доскоро укротен 
започна диво да пронизва мачтите 
призраците пъргаво наскачаха 
и метнаха саван от бял сатен. 
Корабът превърна се в мравуняк 
във който всеки поста си бе взел 
и хората, сплотени в свойта цел 
разбираха се без да ползват думи. 
Въжетата свистяха и машините 
ръмжаха със метални гласове 
и цепеха огромното море 
със дързостта, която имат силните. 
Човешка воля и човешка техника 
в борба срещу природните стихии 
накрая бурята се умори и 
небрежно хвърли своите доспехи. 
Слънцето с едно око надникна 
през облаците, бавно се наведе 
и даде знак,че в свършилата битка 
моряците спечелиха победа. 
Наградата бе щедра доза ром 
и мисълта за идващите тропици 
в които палмите забиват копия 
и лятото е верният сезон. 
Прогресът още не е победил 
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и не е всичко хубаво за продан 
жените са с разпуснати коси 
и в тях цветя и младост са забодени. 

Горките, те не знаят,че това 
е просто стара и фалшива приказка 
цивилизацията и войниците 
маршируват вече в този свят. 
Лагуните са складове и докове 
вместо цветя – сега садят картофи 
и пълно е с овце – а те безочливо 
налагат стадната си философия. 
Жените са бездушни проститутки 
разнасят топлина между бедрата си 
по своите утъпкани маршрути – 
от ъглите до стаята с леглата. 
Романтиката просто е застреляна 
а подлият стрелец е още жив 
и зида нови сгради от лъжи 
в извънчовешката си зла империя. 

6./Фройд 
На гости ми дойде и доктор Фройд 
с брадичка, сякаш взета от козел 
със мършаво телце, със поглед смел 
и уморена стойка на герой. 
Разговорът с него беше кратък – 
попита ме дали съм извратен 
дали във всеки клон съзирам член 
и ползвам ли понякога вибратор. 
Усмихнах се и отговорих с “Не” 
което явно доста го раздразни 
но той ми пожела добри оргазми 
и яхна ловко белите коне. 

Нощта го гушна в топлата си пазва 
и лекичко разтвори колене. 

7./Бунт 
Преминаха през много изпитания 
и често в тях късметът бе им спътник 
но живите белязаха ги рани 
и взе морето своя дан от мъртви. 
Омръзна им от непрестанно скитане 
от зачестилите безлюдни острови 
които в картите не са посочени 
и значи досега не са открити. 
Над тях прелитаха незнайни птици 
и странен хлад повяваха крилата им 
а дяволът, завързал здраво вятъра 
мяташе със зара все шестици. 
Корабът претъпкан бе с трофеи 
но свършваха храната и горивото 
и взеха планове за бунт да зреят 
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във мозъците даже на страхливите. 
Събираха се в тъмни, влажни ъгли 
и острите ками за миг проблясваха 
агресията беше още въглен 
но скоро в пламък щеше да прерасне. 
Включиха се даже офицерите 
и своя капитан така предадоха 
защото те не вярваха,че някога 
това, което търсят, ще намерят. 
Логично, тук последва ултиматума – 
парче хартия с няколкото реда 
че всички искат връщане обратно 
със капитана или пък без него. 
Тогава онзи непораснал юнга 
който често викаше в съня си 
и бягаше във себе си, да търси 
спасение от грубостта на другите, 
извика, че той вярва в капитана 
и иска да открива непознатото 
че висша сила тук ги е запратила 
и пътят им изпълнен е с капани 
понеже първо нужна е проверка 
и чак след нея идва откровение… 
Очите му блестяха, разширени 
гласът му беше плътен като в черква 
излъчваше заразен фанатизъм 
кривеше се, красив и отвратителен 
пред своите слушатели и зрители 
докато някой бавно го прониза. 
На пода падна. Почна да издъхва 
и смееше се в своята агония. 
Убиецът се сведе, шапка смъкна 
и взе да пее в хаотични тонове. 
Капитанът влезе, седна до вратата 
от старата си карта сви цигара 
запали я, и чак щом го опари 
я хвърли и безпомощно заплака. 

Това за бунта беше епилога 
напиха се и пиха страшно много 
за да удавят в спирта страховете 
и всички тези мънички тревоги 
които ги превземат неусетно. 
Изядоха последните провизии 
изядоха дори и папагалите 
а после дойде ред и на заспалите 
и кожените ремъци изгризаха. 
С гладуването постепенно свикнаха 
лежаха, пестеливи на движения 
и като стръкчета, у тях поникваха 
бавни и неискани прозрения. 
Измъчваше ги само самотата 
измъчваше най-много капитана 
той свиреше на старото пиано 
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загледан пак напред, в далечината – 
прозрачна и неясно очертана. 

8./Хамлет 
Седиме с Хамлет на беседката 
а той е пак пиян, говедото 
очите му са епруветките 
и ембриони са мезетата, 
от думите му, тъй несвързани 
аз свивам лястовици бели 
напук на хората навъсени 
които плуват във коктейлите. 
Другарски бутам го по рамото 
и казвам :”Стига меланхолия 
защото в до-мажор е гамата 
и ти ще свириш в нея солото. 
Навън жените са разголени 
ловуват тъмнооки принцове 
луната сяда на тополите 
и пие гъстото си вино. 
Клошарите са в коалиция 
за порция китайско пиле 
няма мутри и полиция – 
патрулират самодивите. 
Всичко мръсно е изчистено 
завистта е непотребна 
кожодерите, усмихнати 
раздават кътаните сребърници. 
Живей ти днеска свойто бъдеще 
защото нямат повторение 
веднъж изпуснатите пътища 
и чувствата несподелени.” 
Продължавам аз тирадата 
а Хамлет е заспал, горкият 
край нас Офелия припада 
отрупана с безброй чинии. 
Протягам й ръка да стане 
но тя ръката ми отхвърля 
и скрива с уморени длани 
пола, осеяна със кръпки. 
Хорацио пристига бесен 
подритва падналото тяло 
и псува Шекспир ,че създал е 
свят без никаква човечност. 

9./Финал 
Дали все още плават без кормило 
натам, където тласкат ги вълните 
или сънуват,от вода покрити 
и вдишват кротко синьото мастило? 
Борбата губи всичкия си смисъл 
бъдещето стапя се във мрака 
а някой в настоящето е писал 
че нищо той от никой не очаква. 
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Апатията бавно ги обзема 
и се разпадат минали копнежи 
пространството източва се във време 
а времето конецът им ще среже. 
Но краят има нужда от достойнство – 
един последен опит да се справят 
просто да докажат ,че са хора 
преди да станат жертва на забрава. 
Един последен опит да живеят – 
надигат се, намръщени, изпити 
залитат и се блъскат във дъските 
преди те свойто място да намерят. 
Надеждата им е безумно малка 
надеждата им,всъщност, е нищожна 
но по-добре е битката да сложи 
със свойто безпристрастие финала 
отколкото да гаснат примирени 
без болка и без страст и без усилие 
и да измерват пътя не във мили 
а с капки кръв във бледите си вени. 

Противникът им този път невидим е 
и точно затова е по-опасен 
салютите му, остри като рими 
избухват във звезди и във фугаси. 
Отвръщат плахо техните оръдия 
Снаряди се търкулват във водата 
избиват риби, плашат птиче ято 
но не докосват вражеските съдове. 
Противникът се смее и обсипва ги 
със огън, със метал и безразличие 
моряците умират без молитва 
със кървав цвят гърдите си закичили. 

Умрелите, макар че са умрели 
задават неудобните въпроси 
на своя капитан, а той уцелен 
но още жив подпира своя мостик: 
“Къде отиваш, капитане? 
Пробиха дупки в твоя кораб 
пробиха в тялото ти рани 
избиха всичките ти хора. 
Къде отиваш, капитане?” 
А той мълчи, поел товара си 
на чужди, свои обвинения 
на неуспешните решения 
и на излъганата вяра. 
Потъва корабът във бездната 
и с него капитанът – прав 
и горд във своето изчезване. 
Сбогом, капитан Ахав! 
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* * * 

На жълтия балкон отсреща 
Едно момиче люшва гръд 
Мухите в утрото горещо 
Самоубийствено жужат 
Задрямалата стара слива 
Отпуска мързеливо клони 
Опашка котката извива 
Невидимите мишки гони 
Часовникът тиктака тихо 
Застрелвам го със поглед зъл 
И всяка клетка се прониква 
От полъха, от юг дошъл. 

Безгрижието оживява 
Студения и влажен замък 
Където спомени за слава 
Изпълват с мухъл всеки камък. 
Беседвам с черните доспехи 
И с лицемерните слуги 
Разгръщам томовете вехти 
В които мъдростта стои 
Изпивам чашата с отрова 
Изпробвам своя арбалет 
И слагам гривна от подкова – 
Имам нужда от късмет. 
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НИКОЛА ГАЛЧЕВ –  

АБЕ НАПОСЛЕДЪК УДИ АЛЪН 
 

 *** 

– Абе напоследък Уди Алън 
хич не прави яко кино – 
казваш и отпиваш глътка 
от любимото си диетично 
газирано безалкохолно питие, 
за което те предупреждавам 
всеки път, когато седнем 
в нашето крайноквартално заведение, 
и ти, разбира се, си го поръчваш, 
че то е пълно с оцветители и като цяло 
с доста вредни вещества, 
които никой никога не би посмял да вкара в своя организъм, 
ако осъзнаваше какви ще са последиците в дългосрочен план 
за неговото здраве, 
ала ти, 
въпреки поредния ми опит да те убедя, 
че тази прекомерно сладка течност 
всъщност не е много по-различна 
от чаша с бучинишова отвара, 
и този път реши да я поръчаш 
и дори ми се оплака 
не от друго, 
а от обстоятелството, че са я налели в чаша 
с лого на различно, 
но естествено отново страшно вредно, 
газирано безалкохолно питие 
и веднага след това ми каза 
„Абе напоследък Уди Алън 
хич не прави яко кино“ 
и отпи от тъмната напитка. – 
Хайлайтът на последния му филм например беше 
русата актриса по бельо, 
но това не ми достигна 
даже за една полуерекция. 
Въздъхвам леко и ти отговарям: 
– Но съм сигурен, че ще изгледаш 
и следващия негов филм 
през идната година. 
– Абе Уди Алън си е Уди Алън – 
ми се оправдаваш 
и отпиваш нова глътка 
от газираното си безалкохолно питие. 
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НИКОЛАЙ ПЕТКОВ –  

ТЕОДОРА 
 

При все, че думи като “обич”огорчават 

Обичам Теодора от Катаня, 
не точно по учебник я обичам, 
затова и гоних я до Ачитрецо, 
но бяга като ветровете Теодора 
и ритмите на Пиндар я не стигат, 
и никой мит я не докосва 
ни строфите във формата на гълъб, 
ни камъните на циклопите, 
хитрецът Одисей и лестригоните… 
И думите, с които ù говорех, 
онези бързи думи за луната, 
вечността и утринта и те не я догониха. 

Добрата стара Модика 
завода за барок и курабии 
светците на Рагуза и онзи антипапа – 
Иполит, пред чийто мощи се погледнахме 

  

Сафо приветства Ясмина, по случай двайсет и третия ù рожден ден 

“Ясмина” звучи ми подобно Сафо, 
навярно от древност сестри сме, 
но друга е твоята древност, 
повече ревност отколкото древност, 
защото при тебе е всичко наопък, 
сакаш напук на Сафо си – 
може би, сам – Мефистофел. 
А може би: идилия си ти, Ясмина, 
при все че, думите сега ги няма. 

«Дяволи», «идилии», «кафета» 
«афекти» и «презупции» 
езикът на Сафо не знае, 
безименен сега е Лесбос, 
лесбийките ги още няма, 
единственно – сълзи и ямби, 
чрез тях ти пиша и те сричам. 

Да проговоря искам с теб, 
да стана сапфически стих, 
да вдъхвам думи за Ясмин 
и думи за «съмнение» да вдъхна, 
думи за мътна вода и за младост, 
думи за кеф и за чалга… 
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защото, без тебе, Ясмин, 
Сафо да съм – мисля – не струва. 

  

По природа лудостта е, Теодора; 
че вече сме (по своему) едно, 
едно като митичен хор, 
от дракони, от елфи и от гноми. 
Едно като сънуване безкрайно; 

дори и по-безкрайно е. Отчаяно. 
Подобно сънища на будния човек, 
с клепачи от умората отекли, 
с тревожното очакване, 
с нюанси безконечни 
и с образите – винаги безцветни, 
безфокусно епични като дните. 
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НИКОЛАЙ ФЕНЕРСКИ –  

СЪГЛАСИЕТО НИ Е ДЕКЛАРИРАНО 
 

* * * 

Афиши и плакати 
по стената, позволено им е, 
защото са 
слугинаж на Корпорацията. 
Помощ за зависими. 
Курсове по паневритмия, 
вън от ритъма на Бог. 
В еротик бара млечни жлези 
и кръгли моторетки, 
нарисувани с неон. 
А магазинът на Корпорацията 
приема безконтактни плащания. 
Комплект за пача 
две крачета 
и едно уше 
Нашите свине ни подслушват 
с онлайн бисквитки и гарантирани 
права на избиратели, 
кликването е новият подпис. 
Съгласието ни е декларирано. 
Кук го изяли диваците – 
разменял мъниста. 
Ние сме по-глупави и от тях. 
Нас ни изяжда Корпорацията 
безконтактно. 
Но на Джонката му не дреме 
на шмайзера, 
смуче парцуца отстрани на стълбите, 
подпухнал, 
очите му са зашити. 
Иначе е печен, 
но изглежда сварен. 
Няма здрав вид. 
Джонката е рекламното ѝ лице. 
А Бойко е само един от 
корпулентните корпуси 
на Корпорацията. 

4.1.20 
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СВЕТЛА КАРАЯНЕВА –  

ИЗТРЪГВАНЕ НА ЕВРИДИКА 
 

Гара 

Нищо изключително в пейзажа. 
Охтичава, шета есента. 
И унило смита по паважа 
пожълтели, кашлящи листа. 

Зелки, натъркаляни в лехите, 
сякаш от османски ятаган. 
Мушмула, посърнала в сланите, 
със плода си още необран. 

И последен може би е влакът, 
с който дезертирам в есента. 
Бегълците никой не очаква, 
нито приласкава ги нощта. 

Отзвучава лятото във рими, 
ронени от златен камертон. 
И кръжат душите ни незрими 
със последен хлорофилен стон. 

  

Графика 

В черните клони на зимата 
бяло слънце 
решава ребуси. 

  

Колкото синапено зърно 

Не е религиозна, 
но пали свещица. 
Не е кръстена, 
но вярва: 
Бог има. 
На някое друго небе. 
С планината говори. 

  

*** 

Липата 
хвърля златни монети 
за меда на лятото. 
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Лято 

Морето се киска и в къдрава ризка 
се втурва по детски към мен. 
Талазите бели, русалски дантели 
обвиват ме с порив солен. 

И гларуси – ято, преяло богато, 
се люшка във сън уморен. 
Гмурецът обаче, самотно сираче, 
потъва със писък във мен. 

От старата снимка, от спомена синкав 
баща ми приижда към мен. 
Без кораб и виза в Егея навлиза 
и вече е бог подмладен. 

  

Музей 

Оръжия и оръдия на труда – 
две съседни витрини. 
Мечове, щитове, 
копия, 
върхове на стрели, 
боздугани – 
вече ръждясало минало. 
Сърпове, плуг, 
хромел, 
вила, 
мотика, коса – 
сякаш за малко оставени. 

  

Особености на националната кухня 

„А, аз обичам супа! Чорбата е турско ядене. 
И ние сега повече супа ядем.” 
Бай Ганьо у Иречек 

Кебап и кебапче, 
кюфтета на скара. 
Яхнии, плакии, туршии. 
Мезета с ракия. 
Чомлека, джолана – 
сатърът напреко. 
Чорбата, чорбата 
по-тихичко сърбай… 
Къде без гювеча 
и без зарзавата? 
Кайма за кюфтето, 
каймак за джезвето. 
Кафето, кафето, 
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по-тихичко сърбай… 
Халва, баклава, 
кадаиф и сютляш. 
По пътя – геврека, 
айрана – в шишето. 
Локума, локума, 
по-бавно разтягай… 
Ами пастърмата, 
ами саздърмата, 
суджука на тънко? 
Имамбаялдъто и кьопоолуто? 
Главата на лука – 
наситно, наситно. 
И хляб – 
че без него не може. 

  

Панорама на Филипополис 1881-ва 

де Марица тихо шава 
из Тракийска равнина 

От Небеттепе – Димитър Кавра зад черната камера. 
Върху няколко съединени стъкла, желатин и сребро 
светлината рисува пейзажи. 
Дълга фотография на града с много рождени дни. 
Множество минарета – като свещи върху торта, 
които времето ще духне. 

  

Хълм 

Винаги скъп ми е бил тоз хълм безлюден 
Дж. Леопарди 

От високото 
светът се подрежда хармонично. 
Селото – в подножието на хълма, 
градът е полегнал в полето, 
фабричните комини стърчат на хоризонта. 
Керамична мозайка от къщи 
между цъфнали овошки и лози. 
Вечер, осветен от празнични светлини, 
градът отпътува като лайнер от материка. 
Фабриките отдавна не пушат. 
Тук-таме орат трактори. 
Запустялата земя ухае на бурени. 
Камбанарията на църквата 
се съизмерва с минарето в далечината. 
Извива се гимнастическата лента на реката. 
От билото 
надгробни паметници гледат хоризонта. 
Ято гълъби обикаля 
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в посока на часовника. 
Времето още не е спряло. 

  

Изтръгването на Евридика 

от лирата 
запратена в небето 
вакханките 
и виното в кръвта 
и песента 
на моногамния 
търсете тялото му 
в Хебър 
все някога 
ще стигне плитчините 
студени тръпки 
в мрамора 
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СТАНИМИР ПАНАЙОТОВ –  

BROWN WORLD 
 

we are silent. 
even the end of the world will laugh at us. 
and all things proper will mock after us. and we 
will wait for ourselves to silence what we never were. 

they rise. rise rise rise. 
from the bowels brown people will arise 
and will strip the human noises on the streets, 
and left possessed under the veil of a sonar cry 

well below the unilateral and bloodless skirmish of the sky 
will then the noises be cast ashore, dumped 
in the circles of meticulous decimation and catatonic pangs, 

with their fists embalmed. and we were these fists. 
and the brown people embalmed us, 
and then the shore, and when nothing was left – 
the whole of the living space, 
that mausoleum untimely and indifferent. 

the presidium is still. 
the presidents of the united states of mondialisation 
assiduously sip their third-world black coffee with their 
formerly white bondsmen serving it to them with brown sugar 

that will raise the stake of the pleasures 
that will double the price of the pleasure 
so that once and for all we are all drown in 
oceans withdrawn and abandoned by blood and by honour. 

them in us will panic and thee will 
nestle in the shell of the few left whispers, 
clasping sighs and drools in one hollow, bloodless past. 

there is no wonder. 
under the brown eyebrows of the world we ought not omit 
the remembrance that once it was first them-in-them stuffed, 
and later on them-in-us and, finally, or worse yet, us-in-them 
that were commanded to endlessly sustain the pitiable silence 

of a world done brown, gone brown-eyed, seen brown-drowned 
so that we hear with greater fears and popular enjoyment from 
the brownish regiments of the ruthless and posthumous future 
that the present is not ours, and never was, as we were not. 

and then this brown world, 
after peeing in the larynx of our struggle, with mannish hysteria 
and ferocity of an insanity gone banal, turns into a living room, 
and then a living space, and finally, or better yet, a mausoleum. 
and turns the light of the room. and it turns into enlightenment. 
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and this is only to 
transform itself into extinction with such a murderous eloquence 
that even god is stupefied by light brown, and his guardians vomit 
brownish revelations and his swelly clouds would not urinate until 
his bladder blows up and the savior is saved: he is thus blast open 

and his corpse is shit-slit, 
with that much more grim tinge of darkness ablaze by commonness, 
of darkness shining lightly, of darkness washed ashore in spectacles 
of faithly fires: thus in its middle we are either set afire or we weep 
another ludicrous escape at hand as we are already out of any sight. 

the radio is tumultuous. 
they do not hesitate to squeal, despite the lost fight of ours: 
“ACHTUNG – ACHUTNG, ACHTUNG – ACHTUNG, 
we have an announcement, we have an announcement to make: 

the brown world has gone now overground.” 
its organic silence has now been heard all 
down the coffins of the browns dead and undead. 

and in our prison gowns, 
as we absently listen to the radio, 
fretting in a colourless stupefaction, we hear 
they now pronounce our gone underground, by saying: 
“thee evil people, all thee peopleless, escaped and went away, 
far they ran away, and they run, beyond the shift, beyond the shit.” 

June 30, 2010 
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ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС –  

СПИНОЗА 
 

Ал Хамбра 

От пясъка черен погълнат, 
приветствам гласа на водата – 
за мрамора на кръглата колона, 
в дланите ти – благодатен 
за тези лабиринти през вода 
и през лимони – благодарност, 
за музиката от зехел и любовта 
Прослава за молитвата. 
Към Онзи Бог Самичък е насочена. 
Мерси и за жасмина. 

И сабята напразно… 
пред легиона копия изострени. 
Напразно Благото… 
И още благодарност – за вестта, 
о, страдащи царю! За сладостта… 
И за разделите – мерси! 
И за отказания ключ… 
Че безверният кръст ще закрие луната, 
и че свършва се този следобед… 

  

Някой 

Човек от времето измъчен, 
дори смъртта си не очаква. 
(статистиката само я признава 
кому ще хрумне пример за безсмъртие да стане) 

Човек, привикнал към поклони, 
за скромни подаяния на дните – благодарен: 
за съня и рутината, за водата и вкуса ù; 
за етимология внезапна, 
за стих латински или галски; 
и спомен за жената, 
толкова отдавна отишла си, 
че даже и горчилка не усещаш. 

Човекът не отрича, 
че в бъдното живее, и в забрава; 
че бил неверен и с него са били неверни; 
че някак си внезапно, 
дордето улица пресича 
щастието тайно го връхлита. 
Не идва от надеждите му то. 
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Дали от древната невинност, 
или от свой си корен избуяло, 
дали разпръснато от бога семе, 
не бива в него да се вглежда, 
че има аргументи и от тигри по-свирепи, 
налагащи дълга да си нещастен. 

Ала смирено щастието той приема, 
завинаги в смъртта си ще е с него, 
размеси ли се с пепел пепелта му, 
при корена – така неразгадаем, 
отдето – тихо или буйно – ще поникне 
небето ни самотно…или адът 

  

Шахът 

Играчи в квадрата[1] вглъбени[2], 
фигури придвижват бавно. 
Дъската до зори държи ги, 
гамбита[3] на омразата играят. 

Залог са тръпките[4] магични, 
тόпове[5] пред Троя, белият им кон[6], 
дамата-армада[7], царете под обсада, 
каприз на офицери[8], пешаци[9] безпардонни. 

Когато заминат играчите, 
когато играта я няма, 
ритуал[10] да е тя, си остава. 

От изтока пламна войната[11], 
световна[12] е станала тя; при все, че е 
свършила вече, сега ще е друга – безкрайна. 

ІІ 
Царят – слаб, отвлечен офицерът, беснее[13] дамата, 
топовете – статични[14] и пешките – шпаньоли[15], 
за черните и белите са друмищата смутни[16], 
за дирене и срещи, армади и баталии[17]. 

Не знаят те, че нечия ръка ги движи, 
че просто сенки са, не виждат, 
че твърд[18] и непреклонен е играчът, 
превърнал ги единствено в идеи[19]. 

Само че, играчът е затворник[20], 
(притчата[21] е на Омар) и друга е дъската, 
на черни нощи и на бели дни. 

Придвижва Бог играчите, и фигурите – също, 
Бог[22] зад бог[23]… позициите [24] смесва: 
време с пепел, фантазии[25] – с агонии[26] 
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[1] На исп. “rinkon” – ъгловат, четвъртит 

[2] На исп. “en su grave”, може да означава и в “гроба”. Който също е “ъгловат” и “четвъртит”. 
Вглъбеността като вид умиране може да се открие в много от текстовете на Борхес. 

[3] На исп. “ambito”, или буквално “обхваща”. Думата няма общ корен с “гамбит”. Но фонетичната 
връзка е неслучайна. Заложихме на нея, а не на буквалното значение, при което се разказва за 
омразата на цветовете. Преценихме, че реалността на шаха (респ. гамбита{вариант с жертва в 
началото на партията}) имплицитно предполага два воюващи цвята. Затова не ги споменахме в 
превода 

[4] На исп. “rigores”. От същия корен е и думата “ригоризъм” – нещо, което не търпи компромис 

[5] На исп. “torre homerca”, букв. “Омирови крепости”, но тъй като в шахматния испански език 
думата за топ е “torre”, няма как стенобойните машини пред Троя да не са “топове” 

[6] При Борхес: “ligere caballo”, букв. “светли коне”. Алюзията между “кон”, “светлина” и “кабала” 
няма как да се преведе на български език. Същото важи и за думата “ligere”, от чийто корен, с 
представка “re” е и думата “религия”. Но тъй като в шаха конят може да бъде единствено бял, или 
чер, както и заради мита за падането на Троя (който е средоточие не само на тази поема, но и при 
целия Борхес) залогът  е “белият им кон”. 

[7] На исп. “armada reina”. Но в шахматната терминология на български език е прието да се казва 
“дама”, а не “кралица” 

[8] Шахматният офицер е много странен. Някъде е “епископ”, някъде е “слон”. Точно тук Борхес 
използва думата alfil, като “фил” на арабски и на староиспански е “слон”. Иначе трудно ще се 
разбере значението на думата oblicuo, нещо като “килнат/диагонален път”… или “своенравният 
път на слона” 

[9] На исп. peoenes – пешки, но и пехотинци. Етимологията я има и в българския език. 

[10] Мнозина от преводачите, в духа на Борхес и неговата поетика, са избрали думи като 
“архитип”, “предобраз” или “символ”. Но тъй като в сонета е използвана “rito “, решихме да не я 
променяме превода. 

[11] И при Борхес думата е “война” – guerra. Иначе алюзията с Троянската война не би се 
получила 

[12] В оригинала “чийто амфитеатър е цялата земя”, “cuyo anfiteatro hoy toda la Tierra” 

[13] На исп. encarnizada, букв. “свирепа”, “хищна”, “кръвожадна”. Коренът предполага първично 
значение “в плътта” (ср. ап. Павел и ІІ послание до коринтяни – «даде ми се жило в плътта от 
сатаната, за да ме измъчва и да не превъзнасям прекалено) 

[14] На исп. “torre directa”,  букв. “изправени крепости” (вж. бележка № 5) 

[15] На исп. “ladino”. Явно Борхес говори за конвертираните евреи на Пиринейския полуостров. В 
повечето европейски преводи, думата е cunning, хитър; в руските – пешките са или “знаещи”, или 
“полиглоти”, или “изменчиви”. Ние избрахме “шпаньол” не само заради буквалното сходство с 
“ладино”, но и заради алюзията със съответната порода кучета, умни;  интуитивни, лесно 
приспособими, колкото добри и доверчиви, толкова и трудни за дресиране, (почти) единствената 
порода, която има нюх за трюфелите. И (не последно място) понеже е селектиран като куче за 
лов на бекаси, шпаньолът може да се уподоби на пешка, която трябва да «разбута» позициите на 
противника и да вдигне за острелване фигурите му 

[16] Думата “смутни” е моя приумица. При Борхес я няма. 

[17] В оригинала “batalla” е прилагателно, епитет към “армада” 

[18] Думата за “твърд” е “rigor”, същата която в първия сонет преведохме като “тръпка” (вж. бел 
№4) 

[19] В оригинала: “в предмет на волята си” 
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[20] При Борхес е същата дума: “prisonero” 

[21] В испанския текст не е “притча”, а “сентенция” (и при него фразата е в скоби) 

[22] В оригинала:  “Que Dios detras de Dios” 

[23] При Борхес  (вж. Бел №21) думата “Dios“ и в двата случая е изписана с главна буква. 

[24] Думата “trama” при Борхес, в оригинала, етимологически води към “вътък” или “кросно”. Тази 
алюзия с тъкането не е трудно да се открие и в корена на думата “текст” 

[25] В исп. “sueno”, мечти 

[26] Думата “агония” (при Борхес е същата.) Етимологически, първото ù значение е «борба» 

  

 

Предели 

Из тези улици, потъващи на запад 
Ще има – зная ли коя – 
нехайно я преминах, 
тази, дето е последна; 

трасирана от норми всемогъщи, 
от мяра, тайнствена и строга, 
от сенки, сънища и форми, 
които дните ни тъкат и разтъкават. 

Но ако срокът е известен и курсът е указан, 
последно има ли, и никога, а също и забрава, 
с кого от тази къща се разделяш, 
кому си казал: “сбогом”, без да си усетил. 

Зад сивия кристал нощта се спира 
и купища от книги – през ключалката, 
разстилат се в неясна маса, 
една от тях аз никога не ще разлистя. 

На юг, зад портата прогнила, 
при урни и при зидове старинни, 
за мен е забранено да пристъпя, 
нали съм литография изтрита. 

Зад теб една врата навеки се затваря 
и огледалото пред погледа е празно, 
при все, че кръстопътят ти – изглеждаше, 
открит е; Янус запрети го – многоликият. 

От спомените някои остават, 
изгубени така непоправимо, 
при извора не ще те забележат, 
ни слънце – бяло,  ни – луната. 

Не ще се върне онзи глас персийски, 
положил птиците и розите в езика ти, 
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когато заникът във полумрак прелива, 
слова незабравими да разкажеш, пожела. 

Неспиращата Рона, езерата, 
моето “преди”, с което се склонявах[1], 
подобно Картаген навеки ще го няма, 
латинецът[2] пожар и жупел им отрежда. 

Че просветлява се приятно, замечтах се 
но милите ми множества полека си отиват, 
които ме ценяха и забравиха отдавна – 
пространство, време, Борхес ме напускат. 

 

[1] Испанският глагол inclino и съществителното declinacio (склонение) са от един и същи корен. 
Затова и българският глагол “склонявах” е сроден със “склонение” 

[2] По силата на предишната бележка – още повече, че Борхес използва думата el latino – 
подлогът в изречението е не “Рим”, а “латинецът” 

  

На някой си поет от антологията 

Къде е паметта за дните – 
перипетиите твои земни – 
трепети и мъки – целия ти свят. 

Реката, отброена на годините 
отнесе ги. Сега си дума в индекса. 

С безкрайна чест дариха други боговете – 
титли, звания, и монументи, прецизни хроникьори… 

За теб се знае само, тайни друже – 
че някой си следобед славея си слушал. 

При асфоделии, сред сенки – суетната ти сянка 
си помисли, че алчни бяха боговете. 

А дните са изплетени от тривиалност. 
И що е по-добро от пепелта, 
щом ражда се от нея и забравата. 

Подхвърлиха на други боговете 
неумолимата пресветла слава, 
че стига тя до глъбините 
и всяка празнина открива; 
славата, в която розата изсъхва, щом я срещне 

Но ти си късметлия, брате – 
в екстаз, при залеза, когато нито вечер, нито нощ е, 
гласа на Теокритовия славей слушаш… 

Опит за преразказ на сонет 
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“Фактът, че мнозина от вас не знаят испански, ще направи този сонет по-хубав. 
Както казах няколко пъти – значението не е важно. Важната е една определена 
музика, определен начин да се казват нещата. И може би ако музиката я няма, 
вие ще я усетите. Или, по-скоро, тъй като сте много мили, ще я измислите, за да 
ме зарадвате. Ето го сонета: 

(Хорхе Луис Борхес, финалът на шестата (и последна) Нортънова лекция) 

Спиноза 

Юдейските ръце полупрозрачни[1] 
шлифоват в полумрак кристали. 
Страх и студ по икендиите[2] сумрачни[3], 
след-обеди, след-обеди… едва ли 
ръцете и местата хиацинтови[4], 
бледнеещи на Гетото по края 
ще зърне клетият човек. Почти го няма. 
Че той сънува ясни[5] лабиринти. 

И славата го не смущава – отблясък[6] 
на съня през сън на огледало, 
ни плахата любов моминска. 

Свободен от метафората и мита[7] 
надниква в трудния кристал –  безкрая, 
на Онзи – карта, Който е звездите си. 

 

[1] В оригинала  Las traslucidas. Избрахме прилагателното “полупрозрачен” заради алюзията с 
една от разновидностите на циркона – хиацинтът. Обикновено жълточервен, или червенокафяв, 
понякога този камък е прозрачен и безцветен. Използва се като заместител на диаманта. 

[2] В оригинала tarde. Думата “икиндия” (от турското ikindia) е избрана не само, за да внесе 
семитско-сарацински нюанс, но и защото в онзи географски и културен свят, откъдето идват 
Спиноза и Борхес, времето след два часа на обяд е време не за труд, а за сън 

[3] Букв. “Умиращият следобед – Y la tarde que muere”. Не е невъзможно да се осмисли и като 
“обедна почивка, която неусетно се превръща в нощен сън” 

[4] Виж предишната бележка. Но не е невъзможно местата ( букв. – “пространствата” – espacio) 
хиацинтови да са алюзия и към стих 15 и 16 от 102 псалом  – “Защото дните на човека са като 
трева, като полски цвят, тъй цъфти той. Понесе се над него вятърът и мястото му го не познава”. 
Изобразявайки окаяността на човешкия живот, те се четат (при изгасени лампи и свещи) не само 
във времето на шестопсалмието, но и във всички чинове на погребение. Тази амбивалентост на 
образа се опитахме да предадем чрез прилагателното “полупрозарачен” от първия стих 

[5] В оригинала “claro” .  Логично би било да се преведе със “светъл”. Избрах “ясен”, не само 
заради ясните и отчетливи идеи на Декарт, но и заради един разказ на самия Борхес. Във финала 
на “Смърт и компас”, детективът Льонрот, “след като за последен път анализира загадката със 
симетричните и периодично повтарящи се убийства”, признава: “знам един гръцки лабиринт, 
който се състои от една единствена права линия. Толкова много философи са се заблудили и 
изгубили по тази единствена права линия, че на обикновен детектив като мен, би трябвало да му 

е простено, ако се е залутал”. Чувайки тези думи, убиецът обещава “Следвият път, когато ви 

убивам, обещавам лабиринтът да се състои от една единствена права линия – невидима и 
безкрайна” 
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[6] В оригинала reflejo. “Естествената” връзка с “рефлекс” има своите езикови, логически и дори 
чисто физиологически основания, но избрахме “отблясък”, заради явната алюзия с Платоновия 
мит ( “Държавата” 514 а – 519 b) за пещерата и заради «сюжетното сцепление» с финалните три 
стиха. 

[7] Виж предишната бележка. И чрез нея аргументите на Сократ (“Федон” 114 d, “Закони” 903 a-b, 
“Хармид” 156 b – 157 c, “Евтидем” 289 е- 290 а), че “митовете омагьосват и така придобиват 
силата да убеждават”. 

Превод от испански Николай Петков 

  

списание „Нова социална поезия“, бр. 20, януари, 2020, ISSN 2603-543X 
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ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА –  

ДНЕВНИК НА ЕДНО ПЪТУВАНЕ 
 

Солидният германски аутобан с шест платна 
Сега е в услуга на придвижването на десетките хиляди южни хора, говорещи 
всички славянски и тюркски езици 
Колони от луксозни германски автомобили, пълни със семействата им 
Работната ръка на империята се готви за празниците 
Дисциплинирани, стриктни в правилата за далечна дистанция 
Не премигват, не бибиткат, не притискат, не се бутат, не нахалстват 
Не изискват и не търсят своето 
Жертвените агнеци на децата си 
Рождественската звезда преминава над керваните им 
С мигащите светлини на бързо прелитащ боинг 

 *** 

Границата е поглъщащо гърло 
Майки, бащи и деца, влюбени двойки, в клетки 
Доброволно отдаващи се на 
Блясъка на плътно очертаната бяла линия – 
Единственото сигурно нещо в поток 
Без край и начало, без време, без нощ и ден – 
Незаменим водач – 
На валящия из ведро нескончаем дъжд 
На здрача, спуснал се още в 4 
На добре просмукания с умора малък час 
На калта, лепнеща навсякъде извън богато положения асфалт 
На пълно 24-часово разположение 

 *** 

Посред калта деца 
Стотици, хиляди 
Прекарват ги от чуждите места към вече чуждите свои 
В двойни и тройни колони без спиране 
Без топли завивки и меки възглавници 
Спят по колите пишкат в канавките 
Говорят развалени езици 
По-ученолюбивите пооправят езиците 
И няма излизане от общото от общото 
Лягане и ставане 
И няма измъкване от общото от общото 
Платно 
Нито бързане 
Нито забавяне 

 *** 

Линц 
Пасау 
Тройка в квадрат 
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Поток в магистралата 
Магистрала в мрака и 
Мрак не я обзема 
Песента е Стълба към небето 
Тройката води към яслата 
Тройка е пътеводната звезда 

 *** 

Светещи в червено километри неспирно 
Отстрани и отгоре следвани красиви са на дъжд 
Размити далечните перспективи на киароскуро 
Разхвърлят светлосенките 

Бяха ли вече нидерландските майстори почетни и достопочтени граждани от 
задругата на занаятчийте 
Бяха ли вече подредени широкополите им шапки 
Драматично пресичащи светлината 
В строга черна линия с порядъчни върхове 
Бяха ли вече 
Почитаемите свободни граждани 

Били ли са? 

Сега ли са майсторите 
С жълти нидерландски номера на 
Високоскоростните автомобили с бонбонено-станиолени цветове – нощем 
призрачни отражения – 
Сега ли са с бръснати глави под ниско нахлупените черни безформени шапки 
Без драмата на ослепителната светлина изотзад 
Без перспектива 
Без почитаемост 
Без свобода 
Без гражданственост 
(За да работиш ти е достатъчен резиденс пърмит) 

Дали са? 
Постоянно пребиваващите свободни 
И трябва ли да бъдат 
Свободата в гласоподаването ли е или в местоположението на секцията за 
гласоподаване 
Електронното гласуване не отнема местоположението 

Наследствените граждани сега ли са 
Без широкополи шапки с порядъчни върхове 
Без строга линия 
Без светлина 
Без достопочтеност 
Безстрастни магьосници на банковите операции с универсални решения ли са 
Безмилостни 
С елегантни костюми 
Дяволът в детайла на сървиса им ли е 
И парите (техният service fee), изкарани от урината, както при цезаря 
Продължават ли да не миришат? 
Получаването и вземането строго в законова рамка 
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(Размирише ли се, минават на ваучери) 
Неумолимо в наследената рамка на благоприличието 
Щедростта на индивидуалния човек срещу скъперничеството като минимална 
щедрост на обслужващата система 
Зададеното от нечовешка ръка преминава (с лека трудност и сравнително бавно) 
през потока, задръстен от отпадъците на сътвореното от човешката 

Вие, приходящите майстори на връщане – на тумби 
В километрични опашки за винетки по границите нощем 
Премигвате и мръзнете 
На път преди Рождество за родините си 
Звездата ли ви води или 
На заник е знакът 
Тройката е неизменна в квадрата 
Майстори ли сте в 
Старите нидерландски градове на каквото ние не знаем 
Момчета ли сте с черните и бели Sillitoe Tartan от корпуса на хакерите или 
Авангардът на червените шапки не е за вас 
Млади легионери на бързите гешефти ли 
Безскрупулни, груби, полуживи-полуумрели ли 
Полусенки и подобия ли 
Хора и животни ли 
Вие не си ли правите превантивни профилактични прегледи в есенския център за 
отличници Превентикум 
С 3360 евро накуп не разполагате ли, или само ги изкарвате и изпращате 
А до Messe Essen излизате ли наесен? 

Високите черни шапки на 
Скуолата, създадена като 
Взаимоспомагателна каса и 
Задруга на 
Свободните граждани срещу чумата 

Братства и гилдии на 
Делфт, Амстердам и Сан Роко от Венеция 
Зала на хотела на Scuola Grande, където привилегированите от свободните 
провеждат съвещанията си под 
Разпятието 5х12 метра, изпълнено с шемета на венецианския майстор 
Serenissima Respublica 
Нейна светлост и най-светлият й 
Окичени с константинополската корона по време на 
Шествието до църквата на светеца-патрон – 
Суверенност на таласокрацията 
Републиката като олигархия от търговци и аристократи 
Венецианския дож и венецианския дукат – царе на киароскурото 
И мълвата за венецианския търговец ще се носи по вода и суша и 
Славата му не ще има край 
Дори и след изтощението на седемте османо-венециански войни 
Конски задници и предници, чалми, червени ризи и доспехи 
Римските войници, поругаващи юдейския цар, с чалми на главите 
(Изминал е вече век и половина от тристолетните им битки за вътрешното ни 
море 
Пет века от балканизираните Балкани ще събират еничарчета за великолепните 
армии на Sultan Solyman 
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Елитният турски корпус говори славянски езици 
Свещената лига на папите и Хабсбургите работи) 
1565 – в самия разгар на действията шеметният рисува залите на скуолата 
Случила се е първата обсада на Виена и предстои битката при Лепанто 
Türkennot и Türkenfurcht витаят в сънищата на немскоговорящите 
Реформацията е с пълна сила в земите по-насевер с 
Инструменти за нарязване, пробиване, увисване 
Две стълби – легнала и вдигната 
Leiter zum Himmel 
Триъгълник в центъра 
(Тройката води към дома) 
Третата е само кръст 
На стената над тежката махагонова маса в залата на албергото за заседания на 
скуолата с масивна ламперия с най-изящна дърворезба 
Виси платното с 
Френетичните клъстери на тълпите под кръста 

Отомански конквистадори в Европа 
Sacra Ligua запази Унгария 
България отдавна беше изгубена 

Сега станиолените опаковки на четири гуми са расовите им коне 
Пак пропява Stairway to Heaven по радиото в колата 
И едно са тържествените шествия на дожа до църквата на светеца на патронния 
му празник 
И друго – пилигримството през континента за почивките 
Привилегии на задругите от републиката 
Насочилите се към Изхода няма как да бъдат 
Guardian Grando 
Викарий 
Ковчежник 
Първи или втори декан 
Първи или втори синдик 
Първи, втори или трети прокуратор на църквата 
Дори най-ниския по ранг от тримата помощници няма да бъдат 

Опасващ фриз с керубини, гирлянди, цветя и плодове 
В долната линия гербове 
Оригиналните ослепителни цветове 

Третата Стълба към небето отсъства от картината 
Слезте фигури от тавана 
Излезте от яркото заслепяващо небе 

Глас звучи, като от машина – щом 
Има дом, затова не е толкова силно изявено въображението 
Той е там и се изпуска и запълва цялата стая 
А нея срещаш на улицата и 
Няма да можеш да се отлепиш от високото й слабо кокалесто тяло 
Опитваш се да скриваш плача си 
И тя разбира се усеща затоплящото повдигане отвътре и те 
Прегръща нежно 

 *** 
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На другата сутрин 
Австрийска газирана вода от Маутхаузен 
Както и да го преизчислява джипиесът на 4,5 км околовръст 
Всички прилежащи концентрационни лагери от южна Германия и северна Австрия 
над Линц 
Диша се въздухът им 
Местните пият и водите им 
Заразата е плъзнала сигурно 
Учестеният пулс на половинвековните им сърца (едва минавайки покрая им) 
Тропа по тази имитираща старинността врата на страноприемницата 
Събудена в 3 нощес, собственичката не търси да овладее надзирателския си 
нрав 
Отсечени команди 
Тон недопускащ възражения 
Кафяви възглавници 
Масленозелена маса 
Сиви пердета 
Забрани на прозорците 
Bitte nicht öffnen 

Светлото австрийче се учи да брои 
На прекалено висок глас за тукашните децибелни граници на приличието 
Eins, zwei, drei 
Später 

 *** 

В подстъпа към Виена 
Дъждът ръми и бавно измива последните три дена 
Всички обичат хотдог Австрия с горчица и цяла шепа накълцан лук 
Леберкез и най-новия Ritter с марципан, пуснат специално за адвента 
Бензиностанциите пълни с фамилиите косовари, с които в пакет се придвижваме 
от А3 по А1 
Втори ден от момента на стълпотворението за винетки на германо-австрийската 
граница в 1 ч. през нощта 
Радио Arabella пуска американски коледни песни от 70-те 
Капучиното е от машина, кроасаните с шоколад са от вчера 
Бензиностанциите по магистралата обслужват второразредните си клиенти 
С безотказната австрийско-немска акуратност, зададена като стандарт на 
поведение на славянските касиерки 
Паралелна пътна мрежа с обози за транзитно безпроблемно преминаване на 
обслужващия персонал 
Конвейер по господарските земи 
Без отклоненията и изкушенията на Адвентмаркта на Карлсплац 
1040 Виена 

 *** 

Пак нощта 
Пълзи инфрачервеното влечуго изпуска 
Фотони от възбудени йони изстрелва 
Раздвоен език охлажда напрежението на дъжда под табелите където 
Будапеща и Братислава се разделят 
Серпентът вече е двуглав и люспите са 
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Нажежено-огнени огнено-дишащи 
Бълващи очи, уши, разкрита паст 
Нощта е хорда 
Следващата бензиностанция е за челюстоноги и вдлъбнаточели 
Керванът спира, смокът се увива и почива 
Групи сенки по тройки, по четворки, многобройни 
Плъзват по плаца между автоколонките и напосоки спират автомобилите 
Нощ, мрак, студ, квазиизвънредно положение, мним форсмажор 
Непредугадимо 
Непреодолимо 
Непредсказуемо 
Гадещо 
Стълпотворение на vertebrata 

Без излизане, без отделяне 
Изходът е тесен и отчаяно дълго стигаш до него, ако стигаш 
Кълбото е затворено – минимодел на земното 

Няма следа от поствоенното желание за безгрижен живот 
Няма война 
Няма желание 

 *** 

Като в хубавите домашни сериали 
Беше момент, когато си пожелавахме лека нощ 
Лека нощ 
Изход 
Е времето отвъд нощта и деня 
И денят е нощ и нощта ден 
Лека нощ, мили дами 
Лека нощ, лека нощ 

 *** 

Пъпли гъсеницата 
Посоката е една 
Изход 
Бариерите я накъсват 
Спящото стадо от тирове в чудовищни кошари уморено се скупчва 
Оток в туловището на звяра – 
После си възвръща целостта 
Гигантски мощна 
Пресича просторните континентални реки 
Мъхестите й страни са задните седалки със столчета 
Хиляди 
Цялата мига с невръстни очи 
Хиляди 
Мека е като пух от детски ръце и шарени шапки с пискюли върху златни къдрици 
Хиляди 
Крачетата й са обути с червени ботушки малки номерца 
Хиляди  

*** 
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Висиш на кръста в Сегед на 
Метални корди в четирите посоки, които те държат във въздуха изправен 
Под бронзираните ти очи има торбички на умората или сълзи – трудно е да се 
разбере отдалече 
Над тебе гълъбът с бели разперени крила, стилизиран по византийски 
Изпраща буквален лъч светлина с една кръгла лампичка, монтирана на него 
Торбичките под очите ти светят повече от короната 

Външното ухо на безкракия гущер 
Барабани отмерено като клепач от механизъм на кукла 
Детето я проучва вече повече от час 

 *** 

За Суботица се тръгва по А1 по всяко друго време 
В извънредно положение – граничен пункт Тисасигет 
Оттам изходът е по червената линия през Чока и Кикинда 
Път 11 

До Виена по-лесно ще стигнеш сега по вело-алея 
По пътя към София трудно ще намериш такива 

  

*** 

Показваш ми как се удря топката 
На крикет ли е или друга игра, не знам 
С първия удар, неуправлявайки силата си, и нейната способност 
Топката се изстрелва надалече отвъд поляната 
И хуквам да гоня бялата не много голяма, но не и малка, гумена топка 
Първо като дете 
Гоня я надолу по земния път, а тя се ускорява още повече 
Прескача неравности, камъни, препятствия покрай брега 
Изведнъж влиза в реката и продължава по нея заедно с баржи и други 
складирани товари 
Вече голяма 
Качвам се на колата и натискам до край газта 
С пределна скорост колата хвърчи по шосето, успоредно на пристанището 
Търся бялата точка 
Продължавам напред без да я виждам, вече само си представям къде би могла 
да е 
Изведнъж гледам баба с деца да се къпят в реката и 
Едното дете я хваща 
Много далече от мен 
Мъча се да не изпусна детето от поглед 
С все сили се насочвам към изхода, за да взема своето от 
Спасителя 

18.1.20 
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ИВО БАЛЕВ –  

ЯНУАРИ – ГЕШЕВ 
 

Из календара на ПРАС-ПРЕС 2020 

  

Януари – Гешев 

Хубаво си, мое Шиши, 
миришеш на радост, 
Ма как па можа в сърцата ни 
да изакаш тая гадост! 

Който веднъж целуне на 
прокурор Кешев подметките – 
да беше целунал пръстена, 
да беше опазил сметките. 

А комуто стане нужда 
Кешев да го загрее, 
среднощем ще се събужда, 
вечно ще да жалее 

Хубаво е, направо готово, 
ето че и Радев подписа. 
Земи това свободно слово – 
за всички има и ще хартиса. 

Хайде, братя българи! 
Хай, всеки да поразкеши! 
На протест с пици и бургери 
да повикаме – Геши-Геши… 

Да станем като една гора – 
батки, расисти и братя цигани; 
Да стърчим в центъра на града – 
като Кешев остригани. 

  

Февруари Дани Кирилов 

Засукана косматичка мома 
засукала партийната кърма 
оттук-оттам, където хване вимето, 
на партията само сменя името. 

По милостта на бога и съдбата 
със своите отворени валенции 
момата като параграф се мята 
и пръцка юридически сентенции. 
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Във гащите си пъха преференции – 
и стига толкоз граждански претенции! 

Във древността пророкът Данаил 
останал жив при лъвовете в ямата, 
от зверовете някак се спасил – 
така го пише в книгата голямата. 

А в наши дни партийният номад 
от свински цицки суче благодат. 

  

Март – Цацаров 

Сотир достигна абсолютен връх 
във своята изтъкната професия; 
на стола си покара като мъх 
и после го отдаде на концесия. 

Могъща Цаца ляга на дивана 
и се вари със КОНПИр под юргана. 

  

Април Цветан Цветанов 

Цветанов е човекът-досие 
(на френски dossier си значи папка). 
Той гледа те с усмихнато лице 
и в същия момент крои ти шапка. 

Недейте подценява Цецерон 
и неговия мозъчен регистър. 
Той подковава белия си кон, 
сънува, че е премиер-министър. 

В архивите му има информация 
за всеки в тази наша малка нация; 
и всеки гербер е с едно наум, 
че Цецо е на партията кум. 

  

МАЙ – Корни 

Корнела Хунияди 
оставка все да вади. 
Дърпа и напъва 
все едно ще ражда. 
Плаче и се спъва – 
оставка не изважда! 

Викнаха Свинаря Гергов. 



124 
 

Свинаря се захвана, 
Корнелия обхвана, 
взе да я усуква, 
гръбнакът ѝ пропуква, 
на Кремъл я обажда, 
оставката изражда – 
тя се не изважда! 

Викнаха Мишлето Станишко 

Станишко взе да съска: 
– Корнело, мари гъска, 
вади я таз оставка, 
дърта кукумявка! 
Оставката се клати 
като едно дърво 
във Южните карпати 
по зарево; 
ама не излиза – 
явно няма виза! 

Викнаха Бай Фън Шуй 

Бай Фън Шуй погледна, 
отпи от бардучето, 
изпъшка и седна, 
и рече на внучето: 

– Не е страшно да си дедо 
в Барселона и Толедо. 
Страшно е да спиш с баби 
като баобаби! 
Една оставка не може 
да подаде кат хората 
и пак ще се изложи 
пред Конгреса и Агората! 

Викнаха накрая Сър Стенли Ройс! 

Хвана се сър Стенли 
все едно на Уембли. 
Дърпа и опъва, 
Корнелия прегъва, 
вика ѝ в ухото: 
– Вади я таз оставка! 
Вади ми я навънка! 
И ми ела на спявка 
да чуйш как боба дрънка! 

Тъй си остана оставката неизвадена 
и приказката излезе недоизгладена. 

  

Юни – Горанов 
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Имам страх от земетресения 
по високите властови етажи 
Имам пост на силно течение 
и заплатата хич не вАжи. 

Беден, дрипав, бездомен живея 
на чуждо място, при Кръстника. 
Всички набори ми се смеят, 
а мене жестоко ме бо́ли предника. 

  

Юли – Шиши 

Дубайската принцеса Корпуленция 
със цици мачка всяка конкуренция 
и произвежда медийна деменция. 

Когато пръдне – банка разпилява. 
когато кихне – криза се задава. 
Когато метне мазния сопол, 
постига на пазара монопол. 

И не че ний сме някви тъпанари, а 
премного притежаваме пара́ 
Богата е държавата България, 
щом може да си позволи ТОВА. 

  

Август Ангелкова 

Отечество любезно, как скъпо си ми ти! 
Как чудно се живее във Шабла, в Симитли… 
Отечество красиво – ти цялото си дом, 
от Ком до Емине и от Резово до Лом. 

Отечество крайбрежно – стабилно на бетон, 
на всяка дюна нови – по-нови висоти! 
Отечество велико – като лице на кон… 
Със свинската опашка, ела ме завържи! 

Отечество на Живков, Ангелкова и Цецо, 
и на Борисов също – а и на всички нас! 
Отечество на Вазов, на Александър-Спас… 
Отечество, не давай предимство на подлеца. 

  

Септември Беновска 

О, принце, не ме гледай, че съм жаба, 
квак! 
Аз нося само маркови калцуни 
и ако ми направиш цуни-гуни, 
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ще видиш как 
ще се превърна във красива баба. 

Ще ти покажа медийна любов. 
Ще ти разкажа приказка за Тръмп. 
Ще те замеря с ябълка. Fuck off! 
Защо ме зяпаш като някой пън! 

  

Октомври Иван Тотев 

Аз зная стара българска легенда – 
разкопаш ли града, намираш злато! 
Обсъдих я със Кешев и със Менда 
и те ме инструктираха богато. 

Със пловдивските кебапчийски мачки 
за кой ли път ще цункаме кебапчето. 
О, Боже, малтретират ме със пачки!… 
Кешбекът съхранява се в долапчето. 

Град Пловдив е осеян със окопи 
и може дълго да се отбранява. 
Отбиваме атаките на КОНПИ, 
расте панаирджийската ни слава. 

  

Ноември – Дариткова 

Дариткова е печена мома 
на дълги изчаквателни позиции; 
не прави тя момински номера 
на правилните гербави патриции. 

Достоен удължител на Цветан – 
и даже малко нещо разклонител; 
гласът ѝ е красиво овладян 
и радост е да бъдеш неин зрител. 

Напусна парламента Цецерон, 
но там остана неговата сянка 
и сянката със сила на закон 
държи в юмрук пленарната седянка. 

  

Кошлуков 

Ела да ми оправиш телевизора, 
че нещо не показва както трябва. 
Недей ме кара да отварям фризера – 
мисли си за хайвера и за хляба. 
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На плазмата или пък във кутия 
аз искам да се чува моя хор. 
Спомни си пак за нашата килия 
във старозагорския затвор. 

Когато те подпира среден пръст – 
и ти го покажи на тия хора! 
Целувам те като Кубрат – със хъс – 
и тичай да ми преметеш на двора. 

 

Публикува се с любезното съгласие на сп. „ПРАС-ПРЕС“ 
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МИЛЕН ПЕНЕВ –  

СЛЕДНОВОГОДИШНА ПРИКАЗКА ЗА 

ДЕМОКРАЦИЯТА 
 

Изразените в публикацията тези и позиции са на техните автори. 
Сп. Нова социална поезия не поема отговорност за коректността им (бел. ред.). 

  

Едно време неканени гости дошли в Афганистан, почнали да притесняват хората, 
да ги избиват и да ги тормозят. Демокрацията се загрижила за афганистанците, 
пратила им оръжие и ги обучила как да стрелят с ракети и да режат глави.  Така 
неканените гости се  принудили да си отидат, и същевременно се родило 
прекрасното дете на демокрацията, наречено Ал-Кайда. 

Долу-горе по същото време две държави, Иран и Ирак воювали. Демокрацията 
подкрепяла официално Ирак, а неофициално продавала оръжие на Иран чрез 
прословутата сделка Иран-контри. Някой би определил това като брутално 
лицемерие, но нищо не може да опетни имиджа на демокрацията. Малко по-
късно Ирак се възгордели и решили да нападнат Кувейт. Тогава изведнъж 
демокрацията гръмко обявила, че ръководителят на Ирак – Саддам, когото до 
сега подкрепяла, е всъщност най-големият световен злодей и почнала война 
срещу него. Стотици хиляди зли иракчани били избити от демократичните 
самолети и ракети, но демокрацията решила да спре да си почине. 

След десетина години демокрацията решила да продължи 
започнатото.  Прекрасното й дете Ал-Кайда изведнъж се оказало поредният 
голям злодей и демокрацията тръгнала да освобождава Афганистан. След 
поредните избити жертви в Афганистан се възцарила демокрацията. Едни 
муджахидини заменили други муджахидини, жените продължили да ходят да 
ходят като пингвини и да са лишени от всякакви права, а момченцата 
продължили да ги изнасилват масово като културна особеност. В същото време 
се увеличил многократно добивът на хероин, което само свидетелства за 
икономическите успехи на демокрацията. 

Демокрацията обаче продължила нататък, тя искала да възцари над целия свят. 
Довършила работата си в Ирак, унищожила държавата и обесила Саддам, който 
безспорно бил идиот и диктатор.  При идиотът Саддам обаче ислямистите били 
държани под контрол и по-голямата част от населението живеела прилично, поне 
преди налагането на демократичните санкции. При демокрацията държавата вече 
не съществувала, хората се избивали и тероризмът процъфтявал.  Част от 
иракските жени и мъже били затваряни в демократични центрове от типа на Абу-
Гариб, където били демократично убивани, изтезавани и изнасилвани. В интерес 
на справедливостта демокрацията много се притеснила от станалото в Абу-Гариб 
и след като го отричала няколко години, накрая осъдила цели 7-8 човека на 
огромни присъди от по няколко месеца затвор. 

Демокрацията не се спирала, организирала демократични пролети в няколко 
арабски държави, при които чудно защо в крайна сметка на власт все идвали 
ислямисти. После демокрацията се задействала в Либия, държавата била 
унищожена като при Ирак и Либия се върнала на нивото на племенната общност. 



129 
 

Идиотът и диктатор Кадафи били публично линчуван. При идиотът Кадафи обаче 
либийците имали много приличен жизнен стандарт и функционираща държава, и 
ислямистите също били мачкани и държани под контрол, както при другия 
диктатор, Саддам. 

След унищожаването на държавите Либия и Ирак под нежните грижи на 
демокрацията се родило ново нейно прекрасно дете – ИДИЛ. Демократите от 
ИДИЛ заедно с други още по-демократични умерени патриоти тръгнали да 
установяват демокрация в Сирия и да я водят по пътя на Либия и Ирак. Засега 
установяването на демокрацията в Сирия се отлага поради пристигането на 
гости, този път канени за разлика от случая в Афганистан. Но за последните 
години прекрасното дете ИДИЛ и неговите умерени братчета и сестричета успели 
да унищожат стотици хиляди сирийци и почти да заличат лошите християни в 
Сирия в името на демокрацията. 

Демокрацията продължава своето шествие, сега се е устремила към Иран. 
Няколко милиона нови жертви не са нищо в името на демокрацията. Когато някои 
държави водят политика, невписваща се в генералната демократична 
рамка,  и/или са натрупали природни богатства, които съвсем егоистично не искат 
да споделят с демократичния свят, демокрацията идва и балансира тези 
отклонения от демократичното статукво. 
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ПОЛ БЕАТРИС ПРЕСИАДО –  

КОЙ ЗАЩИТАВА КУИЪР ДЕТЕТО? 
  

Изразените в публикацията тези и позиции са на техните автори. 
Сп. Нова социална поезия не поема отговорност за коректността им (бел. ред.). 

  

Въпреки определящото им значение за човешкия опит, рядко разглеждаме 
политически въпроси през категории като социален пол и сексуалност. Често 
чуваме и отляво, и отдясно, че други въпроси са по-важни, че се занимаваме с 
„незначителни“ неща, че сме „снежинки“, които спорят за думички… В същото 
време в публичното пространство биват пренебрегвани „половите“ 
характеристики на различни социални и трудови мобилизации, от майките на 
деца с увреждания до медицинските сестри. Не само се проваляме в 
изграждането на смели заявки за женско и куиър освобождение; много често не 
успяваме дори да посочим огромните полови неравенства в ежедневието. 

От другата страна на барикадата крайнодесните отдавна считат 
въпросите на пола и сексуалността за централни. Противоположно на 
еманципаторския дух, те залагат на тоталитаризация на репродуктивните 
права, изразяването на пола, сексуалната ориентация и половата 
идентичност – чрез подчиняването им на строги, наложени от тях норми, 
задължителна полова бинарност, контрол над телата на жените и транс 
хората и пр. Свидетели сме на най-хомофобната изборна кампания в 
България, в която Прайдът е превърнат в страшилището, което да донесе 
гласове. Няколко кампании срещу абортите отминаха от началото на 
годината. 

На фона на всичко това продължава да се разразява драмата с довелата до 
истерия Стратегия за детето. Липсата на истински, честен и 
конструктивен разговор за статута на детето в съвременното българско 
общество даде поле на крайни реакционери, които необезпокоявано 
разпространяваха пропагандата си (и продължават да го правят). Целта: 
пълен контрол върху децата от страна на родители, които да ги 
„възпитават“ по начини, които считат за уместни, без обществен контрол, 
без последици за упражнено насилие, без каквито и да е гаранции за защита на 
правата, изборите и идентичността на всяко дете. Във връзка със 
случващото се Ви предлагаме един текст, който, макар и писан в контекста 
на хомофобски протести във Франция през 2013 г., звучи изключително 
актуално на фона на развихрящите се ултраконсервативни кампании у нас. 
Преводът е на Марко Видал, а авторът е Пол Беатрис Пресиадо – 
трансджендър философ и феминист, който работи с теми, свързани с 
идентичност, социален пол, сексуалност, биополитика и куиър теория. 

Стойо Тетевенски 
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Кой защитава куиър детето? 

Пол Беатрис Пресиадо 

Противниците на предложеното за изменение на Закона за легализиране на 
еднополовите бракове, както и за осиновяването и правото на изкуствено 
оплождане за хомосексуални двойки, излязоха масово на протест във Франция на 
13 януари – повече от 600 000 човека са решили да отидат на протест, за да 
опазят политическo-сексуалната си хегемония. Това беше най-големият outing[1] 
на хетерократи. Католици, евреи и мюсюлмани – фундаменталисти, уж 
прогресивни католици, представлявани от Фрижит Баржо[2], десницата, водена от 
Франсоа Копе, едипичните психотерапевти, социалистите, вярващи в 
биологичното предопределяне на пола, и голяма част от радикалната левица се 
съгласиха миналата неделя да превърнат правото на детето да има майка и 
баща в основен аргумент, който оправдава ограничаването на правата на 
хомосексуалните. 

Последните им публични изяви бяха характеризирани с клеветнически лозунги и 
с насилие от страна на органите на реда. Не е учудващо това, че защитават 
привилегиите си с оръжие в ръка. Фактът, който се оказва философски и 
политически проблематичен, е, че това го правят в името на защитата на 
детството. Но е недопустимо да карат децата да използват същото това 
патриархално оръжие, с което те си служат.  

Детето, което Фрижит Баржо иска да защитава, не съществува. Защитниците на 
детството и на семейството се позовават на политическата фигура на едно дете, 
което те предварително определят като хетеросексуално и принадлежащо към 
бинарната полова система. Дете, лишено от енергията на съпротивата и от 
способността да използва свободно и колективно тялото си, органите си и 
половите си течности. Детството, което уж претендират да защитават, е пълно с 
потисничество, терор и смърт. 

Фрижит Баржо има предимството, че детето не е считано за субект, способен да 
се изправи и да се бунтува срещу дискурса на възрастните – детето продължава 
да бъде считано като субект с тяло, без право да го управлява. Позволете ми да 
създам ретроспективно „сцена на изричането“[3] и да отговарям като 
контролираното дете, което някога самият аз бях, и да предложа друга форма на 
отглеждане на децата, които не са като останалите. 

В миналото бях онова дете, което Фрижит Баржо претендира да защитава. И сега 
аз подтиквам към бунт в името на всички деца, към които се обръща лъжливият ѝ 
дискурс. Кой защитава правата на различните деца? Правата на момчето, което 
обича да се облича в розово? На момичето, което мечтае да се ожени за най-
добрата си приятелка? На хомосексуалното и транссексуалното дете? И на 
трансджендър децата? Кой защитава правата на детето да смени социалния си 
пол (ако то така поиска)? Кой защитава правата на детето да самоопредели 
биологичния и социалния си пол? Кой защитава правата на детето да израсне в 
свят без насилие въз основа на биологичния и социалния пол? 

Инвазивният дискурс на Фрижит Баржо и на защитниците на „правото на детето 
да има майка и баща“ скръбно ме връща към начина на изразяване на национал-
католицизма[4] от детството ми. Израснах в Испания по времето на Франко и 
също така израснах в едно хетеросексуално, католическо и дясно семейство. 
Едно образцово семейство, което най-големите традиционалисти, 
представлявани от Франсоа Копе, биха могли да издигнат като пример за 
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морална добродетел. Имах родители, които изпълняваха добродетелно 
функциите си в хетеросексуалния режим на домашно ниво. 

В настоящите френски дискурси против гей браковете и правото на 
хомосексуалните да осиновяват и правото на изкуствено оплождане разпознавам 
идеите и аргументите на баща ми. В интимността на домашното пространство 
баща ми прилагаше на практика силогизъм, който се позоваваше на природата и 
на моралния закон и в крайна сметка оправдаваше изключването, насилието и 
дори смъртта на хомосексуалните, травеститите и транссексуалните. Обикновено 
започваше така: „Мъжът трябва да е мъж, жената – жена. Така Бог е пожелал“. 
Продължаваше и със следното изказване „Естественото е съединението на мъж 
и жена, затова хомосексуалните са безплодни“. И накрая следваше 
непреклонното заключение: „Ако детето ми се окаже педераст, ще го убия“. И 
това дете бях аз. 

Детето, което Фрижит Баржо претендира да защитава, е продуктът на едно 
лукаво педагогическо устройство, мястото, където се прожектират всички 
призраци, алибито, което позволява на възрастния човек да натурализира 
нормата. Биополитиката е живораждаща и педофилска. Бъдещето на 
хетеросексуалната нация е поставено на карта. Детето е биополитическо 
съоръжение, което позволява на възрастния човек да се нормализира. Джендър 
полицията наблюдава детските люлки за да превърне всички тела в 
хетеросексуални деца. Ако не си хетеросексуален, те чака смърт. Нормата 
наблюдава новородените, изисква женски качества за момичетата и мъжки – за 
момчетата. Нормата моделира телата и жестовете, докато не моделират 
допълнителни сексуални органи. Подготвя и индустриализира репродукцията, от 
училището до Парламента. Детето, което Фрижит Баржо претендира да 
защитава, е детето на деспотичната машина: миниатюризиран натуралист, 
провеждащ кампания за смъртта в името на защитата на живота. 

Спомням си деня, в който в моето религиозно училище[5] монахинията Пилар ни 
помоли да нарисуваме семейството си в бъдещето. Тогава бях на седем години. 
Нарисувах себе си и най-добрата си приятелка. Марта, три деца и няколко котки и 
кучета. Аз бях проектирала собствената си сексуална утопия, със свободна 
любов и колективно размножаване, в която животните имат същите права като 
хората. Няколко дни след това, училището изпрати писмо до моите родители, в 
което ги съветваха да ме заведат на психиатър, за да разрешим възможно най-
скоро един проблем, свързан със сексуалната ми идентичност. Посещението при 
психиатър беше придружено със силна репресия. От презрението на баща ми и 
срама и виновността на майка ми. Из училището се разпространи идеята, че съм 
лесбийка. Протест на традиционализма и на поддръжниците на идеите на Фрижит 
Баржо ме чакаше всеки ден на излизане. „Гадна и мръсна лесбийка“ ми викаха. 
„Ще те изнасилваме и ще те научим как да се чукаш добре“. Имах майка и баща, 
но те не бяха в състояние да ме защитават от репресията, безчестието, 
изключването и насилието. Това, което майка ми и баща ми защитаваха, не бяха 
правата ми на „дете“, а сексуалните норми, основани на пол, които самите бяха 
научили с болка в една социална и образователна система, наказваща всички 
форми на разногласие със страх, заплашване и дори смърт. Имах майка и баща, 
но нито един от тях не успя да защити правото ми на самоопределение въз 
основа на социален и биологичен пол. Аз избягах от тези родители, които Фрижит 
Баржо би искала за мен, защото от това зависеше оцеляването ми. Тоест, макар 
че имах родители, идеологията на сексуалното различие и на нормативната 
хетеросексуалност ме лиши от тях. Баща ми беше сведен до репресивен 
представител на джендър закона. Майка ми беше лишена от всяка функция, 
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която надминава тази на бременна матка и възпроизводителка на сексуалната 
норма. Идеологията на Фрижит Баржо (тогава представлявана от национал-
католицизмът на Франко) ме лиши от правото да имам майка и баща, които да ме 
обичат и да ме защитават. Много години, караници и сълзи ни коства да 
преодолеем това насилие. Когато социалистическото правителство на Сапатеро 
предложи през 2005 г. закона за узаконяване на гей браковете, моите родители, 
които до ден днешен продължават да бъдат католици и с десни убеждения, 
гласуваха за социалистите за първи път в живота си. Не гласуваха така само за 
да защитят правата ми, а заради правото си да бъдат родители на 
нехетеросексуално дете. За правото си да бъдат родители на дете, независимо 
от пола или сексуалната ориентация. Майка ми признава, че тя е убедила баща 
ми да отиде на протест и след това до урните. Тя ми каза: „И ние имаме право да 
бъдем твои родители“.  

Да не се заблуждаваме. Протестиращите на 13 януари не защитават правата на 
детето. Защитават правото си да възпитават децата си в нормата въз основа на 
социален и биологичен пол като предполагаеми хетеросексуални, като си дават 
правото да дискриминират всяка форма на разногласие или отклонение. Това, 
което трябва да защитим, е правото на всяко тяло на самоопределение въз 
основа на социален и биологичен пол, независимо от възрастта, сексуалните и 
репродуктивни органи и полови течности. Правото на всяко тяло да не бъде 
възпитано изключително и само за да се превърне в работническа или 
репродуктивна сила. Необходимо е да защитим правото на децата да бъдат 
считани за политически субекти, без да бъдат свеждани единствено до някаква 
полова, сексуална или расова идентичност.  

Париж, 13 януари 2013 г. 

Превод от испански Марко Видал. Всички права на статията са собственост 
на автора. 

 

[1] Изява 

[2] Известна френска активистка, която е водила протестите против правата на гейовете да 
сключват брак. 
[3] Букв. пр. от френски – scène d’énonciation. Понятието е въведено от френския лингвист 
Dominique Maingueneau. 
[4] Идеологията на франкизма се нарича и национал-католицизъм. Спазването на стриктните 
католически правила е причислено от публичните власти към целите на социалния строй, 
налагани най-вече с помощта на закона. 
[5] По време на диктатурата на Франко всички училища били религиозни и било задължително да 
се учи християнската религия. Учениците трябвало да се молят в началото на всеки час. 
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АЛЕКСАНДЪР ЙОСИФОВ –  

ЗА ТИГРИТЕ И ХОРАТА 
 

Тигърът лежеше сред покритите с бурени руини на древния град и дремеше. 
Главата му, голяма и четвъртита, покрита с мека червеникава козина на черни 
ивици, почиваше, подпряна на огромните му, ноктести лапи. Гърбът му блестеше 
като чисто злато от лъчите на залязващото зад дърветата слънце. 
Той обаче не спеше, не – тигърът само се преструваше на задрямал и инертен и 
през полупритворените си, хищни очи дебнеше поредната си жертва. 
Откъде ли щеше да се появи този път? Към останките от античния град водеха 
стотици пътеки, една от друга по-диви, по-стръмни и каменисти. И въпреки това, 
въпреки черните тръни, които се забиваха в изранените от сипеите крака на 
пътника, въпреки непосилните многодневни преходи и почти отвесните скали, 
които трябваше да изскачат, заблудени хорица от близо и далеч редовно 
посещаваха това диво място. Те може би се опитваха да разгадаят миналото му. 
Навярно се чудеха какви хора са живели там, където днес вилнееха на воля 
бурните ветрове на безнадеждността и омерзението. Тези загубили своята 
посока изследователи на човешката природа съставляваха над 90% от менюто 
на местните месоядни твари. Над скалите кръжаха стотици лешояди и се хранеха 
с труповете на жертвите на многобройните разбойници, които се скитаха наоколо. 
Какви разбойници, ще попитате вие. Ала тяхното присъствие не ви изненадва, 
нали? Е, това бяха люде безмилостни и отчаяни. Те бяха загубили всичко, което 
някога са обичали на този свят, независимо дали дом, семейство, любима, скъп 
приятел, идеал или други подобни. Те бяха преживели дни на тежки изпитания. 
Те бяха изпитали на гърба си всичкото лицемерие на обществото. 
Защото, както всички добре знаем, всеки един в нашето прехвалено време по 
някаква странна прищявка на съдбата е длъжен да носи маска и да играе някаква 
роля в театъра, наречен човешки взаимоотношения – била тя ролята на изпечен 
мошеник, простодушен човечец или просто кръгъл глупак. Всеки е длъжен да 
спазва задръжките и условностите на епохата, в която живее, и да почита 
нейните посребрени и даже позлатени кумири и моди . Колкото и безсмислени 
или зомбиращи да са те. Така сред нас властват измамата, нагаждачеството и 
фалшът или, с две думи – добрата актьорска игра. 
Ала в моменти на скръб и отчаяние всичко това по най-бързия възможен начин те 
изоставя. Всички мостове зад гърба ти са изгорели. В сърцето ти е останала само 
една натрапчива празнота, един всепоглъщащ мрак, една, не, хиляди, бездънни 
пропасти, издълбани като лунни кратери в душата ти. И тогава за мнозина идва 
Видовден. 
Особено за ония, които нямат страст, на която да се посветят – била тя събиране 
на марки, гледане на котки или каквото ви хрумне още. В нея навярно бих могли 
да потърсят отговори на натрапчивия въпрос : „Защо, по дяволите (стана така)? С 
какво съм го заслужил?“. Но отговори няма и затова ти остава само злото да те 
крепи на този свят. 
Тогава човек е способен да извърши нечувани мерзости, да причинява отново и 
отново ужасна болка и страдания (и чисто физически, и по-гадните – душевни) на 
хората около себе си – и всичко това само защото и той страда, само защото и 
него го боли. „Тия копелета трябва да си го получат.“ – както обичаше да се 
изразява героят на настоящия разказ. Той говореше така в онези отдавна 
отминали дни, когато в гърдите му още туптеше човешко сърце… 
И въпреки всичко това заблудени от близо и далеч идваха да видят 
буренясалите, заличени от времето руини и да се опитат да разгадаят историята 
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им. Глупаците се опитваха да разберат какви хора са живели там и какво ги бе 
накарало да изоставят цветущите си домове и плодородните си земи на 
разрухата и тлението, да загърбят всичко, което някога са обичали и да заживеят 
безрадостния живот на скитници – без род и родина, без минало, без надежда, 
без бъдеще. 
Може би дори някои от местните хора бяха потомци на тези бегълци и може би те 
още носеха болката им в душите си – сподавена мъка и ярост от униженията, 
предавани с кръвта от поколение на поколение, от майка на дъщеря, от баба на 
внуче, от баща на син и от век на век. И може би тяхната злоба те пазеха в 
сърцата си . Може би по тази причина те посрещаха всеки случаен пътник в 
техните земи с кучета, сопи и заредени пушки. И може би всъщност това беше 
онази неспокойна сила, която нощем превръщаше хората във вълци, тигри и 
пантери – верни стражи и зорки пазители на мъртвия град. А денем те отново си 
връщаха човешкия облик, па макар и да бяха озверели, оскотели и смазани от 
скапания си, кучешки живот. 
Във всеки случай за тигъра това нямаше никакво значение. Той отдавна беше 
захвърлил човешката си обвивка като стара и ненужна дрипа, която даже не му 
беше по мярка (тясна бе тя за несносната му мъка). Да, и той някога беше бил 
личност и бе имал своите простички радости в живота – малка, течаща от всички 
ъгли гарсониерка, семейство, което той бе обожавал и за което би дал живота си 
– жена, а също даже май и деца . Ала това бе много отдавна, „преди сто лета“ ( 
както се казваше в една стара песничка). А може би изобщо никога не бе имал 
такива неща – защо просто да не ги бе сънувал в някой от многобройните дневни 
кошмари, които твърде често взеха да го спохождат напоследък. Но все едно… 
После огънят, подпален от платена злодейска ръка, му отне всичко и го остави 
сам и празен – и отвътре, и отвън. Болката бе горяла в черните му като нощта 
очи, ала така и не бе изтляла. Поне да беше отмъстил на виновниците, на 
поръчителите на позорното дело – ала той нито ги знаеше кои са, нито пък имаше 
волята да се бори с тях. „Бог високо, цар далеко, па и двамата замесени – остави 
се! Какво мога да направя аз, обикновения човек?“ – обичаше да си повтаря със 
сардонична гримаса той. Започна да граби и убива, да пали вилите на народните 
изедници и мъчители, ала и обикновените хора не щадеше. Целият свят 
трябваше да си плати – беше си го заслужил с хиляди вини. 
И когато последните остатъци от човека в него си отидоха безвъзвратно, 
нещастникът се отказа от лицето си и се превърна в обикновен хищник, в звяр, не 
знаещ що е милост, пощада и прошка. Те не го заслужаваха. Той дебнеше 
жертвите си по кръстопътищата или в останките, нападаше ги от засада и ги 
убиваше хладнокръвно и с известно садистично удоволствие. После разкъсваше 
топлата им плът с някаква тържествуваща, от столетия сподавяна ярост в 
пламтящите си очи и диво се опиваше от изтичащата им кръв.  

**** 

И днес той чакаше поредния заблуден да влезе в капана му – все пак беше време 
да се нахрани като хората най-сетне. 
„Къде се е дянал оня малоумник, да пукне дано?! – изръмжа тихо тигърът – 
Проследих го чак от Черните скали и оня със сигурност идваше насам. Ама къде 
се бави, хайлазинът му с хайлазин?! Да не се е загубил в гората? Само туй 
оставаше!“ 
При тази мисъл той вдигна неспокойно глава и подуши въздуха. Внимателно се 
огледа и ослуша, но нищо не долавяше. 

„Само туй оставаше – повтори яростно той – да вземе да стане нечия друга 
плячка! Тая няма да я бъде! От три дена го дебна и няма да позволя на някакви 
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си там готованци да ми вземат залъка от устата!“ – и, сипейки най-сочни 
попръжни (доколкото един тигър може да проклина, а този си го биваше в тая 
работа, повярвайте ми), хищникът сърдито се изправи на крака и с бърза, 
грациозна стъпка пое по просеката вдясно от него. 
Той стъпваше безшумно. Меките му, широки лапи едва докосваха земята и 
внимателно избягваха шумата и сухите клонки, чието изпукване би могло да 
издаде присъствието му. Още една крачка и щеше да излезе на пътеката за 
Скалите… 
Изведнъж от храсталака зад гърба му прозвуча изстрел и ушите на наивния 
тигър, смътно доловиха някакво изжужаване във въздуха, като че пчела кръжеше 
над главата му. В същия миг остра болка го прониза между плешките и той 
залитна, неспособен да се държи на краката си. Строполи се по корем на земята 
и целият свят се разми пред очите му. 
„Какво става, по дяволите?!“ – питаше се той. 
В помръкналото му съзнание, обикновено огласяно от натрапчивите мелодийки 
на полузабравени популярни песнички (например „Я елате, пиленца, при 
батко…“), сега с непозната яснота прозвуча един самотен вик – някаква странна 
смесица от ужас, негодувание и унищожителна ирония : „Ловеец!“ 
„Аха, ясно…. Поредният идиот… Като мене…Мътните ни взели нас двамата и 
всички ония, дето ни докараха дотук… Ох, опустошение, до гуша ми дойде от 
всичко това …“ – мислеше си тигърът, а животът бавно и болезнено го 
напускаше. 
След четвърт час на страшна агония най-накрая, както казва поетът, „смъртта му 
забули очите“.  

**** 

Ловецът смаяно се наведе над трупа. 
„Но това е… човек?! Ама как… “ 
По навик провери пулса му и безсмислено констатира : 
– Отишъл си е. 
После, обхванат от някакво странно, жестоко любопитство, някак си промъкнало 
се из дебрите на учуденото му и изплашено до смърт съзнание, той обърна 
тялото, за да види лицето на жертвата си. 
То беше на човек на средна възраст, с побелели от грижи коси и празни, черни 
като маслини очи. Погледът на умрелия беше безизразен, само една лека, 
подигравателна усмивка беше застинала на устните му. 
– Човек?! – повтори изуменият убиец на глас. 
А мъртвият сякаш отвръщаше на думите му с безгласната си, примирена 
усмивка. На живия му се стори, че тя говореше.. С мълчанието си човекът-тигър 
изказа онази натрапчива мисъл, която отдавна като някакъв особено упорит 
дървояд дълбаеше своите потайни ходове из умовете на хиляди хора по света : 
– Ами човек я! Ти какво очакваше – звяр ли? 
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ЛЕА КОЕН –  

ПО ГРАФА 
 

Шекспира 

Едната му ръка висеше като изсъхнал клон, парализата беше изкривила и крака, 
който като че ли търсеше да застане вертикално, но все не успяваше. Минаваше 
с мъка между масите с протегната ръка като издаваше неразбираемо мучене 
вместо говор. Притеснена, започнах да ровя в чантата си, докато сакатият 
търпеливо чакаше. 
Подадох му десет лева, а приятелят ми до мен се усмихна снизходително. 
Приготвих се да му произнеса кратка тирада за необходимата взаимопомощ, но 
той само ме побутна и посочи с глава. С бодра крачка и без смущение сакатият 
се отправи към маса в кафенето, където го чакаха вече други двама. 
– Браво, Шекспире, много си добър – каза единият от тях. 
Ядосах се от тази наглост, станах, приближих се до тримата и рекох: 
– За десет лева можех да гледам „Ричард Трети“. 
Сакатият ме изгледа внимателно и отговори : 
– Точно него играх последно в Пернишкия театър, преди да ме съкратят. 
После поръча три бири. 

  

За една спирка 

Момичето в трамвая стана от мястото си, оправи полата си и внимателно остави 
продупчения си билет на седалката. 
Възрастният мъж срещу нея грабна билета, смачка го на топче, запокити го на 
пода и поясни високо жеста си: 
– Няма да оставим паразитите да се возят гратис. И без това живеят на гърба ни. 
Направи изразително движение с глава към мургав младеж, който се беше 
надигнал от мястото си. 
От кабината на ватманката излезе симпатична дебелана, сложи на врата си 
контрольорска карта и прикани пътниците за проверка на билети и карти. 
Възрастният бръкна в джоба си и замръзна на място: беше забравил вкъщи 
портофейла си. 
– Аз съм отдавна пенсионер – изскимтя той на контрольорката – Забравил съм си 
картата. 
– Значи пътувате гратис – установи положението тя. 
– Какво говорите? – уплашено възкликна той. 
– Имам билет – внезапно се сети възрастният и затърси с очи смачканият преди 
малко от него самия билет. 
– Този ли е? – попита мургавото момче и му подаде чисто нов билет. 
– Да – излъга старецът и взе билета. 
Стигнаха спирката, той припряно се завтече към изхода, контрольорката също 
понечи да слезе. 
– Чакай, госпожа, намерих нещо на пода – спря я младежът. – Старият си е 
изтървал портофейла. 
Симпатичната дебелана го изгледа изпитателно, дръпна портофейла от ръката 
му и каза полусърдито, полувесело: 
– Ама и вие сте едни. Няма оправия с вас! 
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В отговор младежът се засмя с всичките си бели зъби, каза “Чао” и слезе 
пъргаво. Извади нещо от джоба си и го ритна с крак. Беше малко хартиено топче, 
което много приличаше на смачкан трамваен билет. 

  

Легло за двама 

– Къде ми е картонът? – каза единият просяк на другия. 
Деляха един и същи тротоар. 
– Казах ти сто пъти. Имаме правила: всеки си знае торбата и картона – настоя 
отново той. 
Другият продължаваше да мълчи. 
Обърнаха се като един към момченцето, което притича до тях. 
– Чичко, мама се съгласи. Ше вземем две кученца, а другите три ще раздадем. 
– Добре, малкият, но донеси обратно картона, че приятелят ми няма къде да спи. 
– Добре де, защо не му даде своя картон за кученцата, а даде моя? – попита 
първият. 
– Моят е по-голям – ухили се другият. – Щеше да стигне за двама ни. 

  

22 карата 

Жената влезе в златарския магазин и се огледа. Беше на прилична възраст и 
носеше елегантна, макар и излязла от мода шапка. 
Вътре бяха двама. Единият стоеше прав зад тезгяха, а другият, седнал зад ниска 
преграда, разглеждаше нещо със златарска лупа. Млади, нахакани, видимо не си 
поплюваха. Обичаха много златото, ако се съдеше по онова, което носеха върху 
себе си: вериги, ланци, кръстове, пръстени, цяла витрина. 
Жената се приближи до мъжа на тезгяха, но той само й хвърли бегъл поглед и 
продължи да чопли с малък инструмент нещо, което блестеше в ръката му и от 
което на тезгяха се сипеше ситен бял прашец. 
– Едно време правеха мостовете за зъби от истинско злато и много здрави – каза 
жената, за да привлече вниманието му. – Бяха трайни, както се казва, до гроб. 
Мъжът остави инструмента и я изгледа начумерено. Какво намекваше? 
– Злато с висок карат, мисля 22 – продължи невъзмутимо тя. 
– Какво обичате, госпожа? – попита недружелюбно мъжът и прибра и парчето 
злато, и инструмента в чекмеджето пред себе си. 
– Може ли да разгледам? – попита жената и се отправи към витрина, в която бяха 
сложени стар златен джобен часовник, който не работеше, филигранна гривна 
без особена стойност, няколко халки, пръстенче с две бисерчета и малко 
диамантче между тях. Набиваше се в очи обаче едър мъжки пръстен с огромен 
прозрачен камък. 
– Да нямате нещо за продан? – полюбопитства мъжът . 
– Имам разни стари неща, но не знам дали имат стойност – въздъхна тя. 
– Е ние тук сме за това – додаде и вторият, който напусна мястото зад паравана и 
се приближи. 
– Приличат на тия боклуци, дето сте изложили тук – продължи жената. 
– Как боклуци, госпожа? Я вижте колко струват. Били са все на възрастни жени 
като вас, на които вече не им трябват, а парите ще им свършат работа. 
Занимаваме се само с истинска бижутерия – идва от Париж, от Виена. 
– И от Цариград – добави тихо жената. 
– Ето този големият диамант например – мъжът посочи пръстена – струва много 
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пари. 
– Не се съмнявам, щом го продавате за осем хиляди. 
– Е, и ние имаме разходи, данъци, как си мислите тия работи. Ако имате нещо за 
носене, вие или ваши приятелки, не се колебайте, давайте. 
Жената излезе навън, извади мобилния си телефон, звънна от него и каза: 
– Може да стане работата, кажи на момичетата да приготвят, каквото имат. 
Тази вечер в старческия дом „Тиха обител“ жените отвориха две бутилки вино и 
си пуснаха песни от Шарл Азнавур. 

Минаха шест месеца. Жена на прилична възраст с елегантна, но излязла вече от 
мода шапка седна на масичка в кафенето и си поръча капучино. 
– Миличка – обърна се тя към сервитьорката. – Какво стана със златарите 
отсреща? Гледам магазинът е затворен и изоставен. 
– А! Бяха едни мутри, които искаха да забогатеят бързо. Започнали да купуват от 
възрастни хора стари бижута, като всички се оказали с фалшиви камъни. 
Фалираха и ги изгониха от магазина. 
– Жалко! Бях си харесала един мъжки пръстен с голям диамант, исках да го купя, 
защото изглеждаше съвсем като истински. 
Сервитьорката я погледна учудена, но жената допи кафето си и стана, като не 
забрави да остави голям бакшиш. 
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НИКОЛАЙ ФЕНЕРСКИ –  

МАНЧО 
 

Не ви ли се е случвало да видите по пътя си някоя стара междуселска или 
крайградска спирка, на която отдавна никой никого и нищо не е чакал? И не ви ли 
се е случвало да поискате да застанете на нея и да чакате? Да поседите един 
час, независимо дали е зима, лято, пролет, есен. Да постоите, да пристъпвате от 
крак на крак и да се взирате с надежда в едната посока, откъдето чакате да 
дойде вашият автобус? Три часа. Четири часа. Времето е ценно. Скъпоценно. 
Трябва да се разхищава внимателно. 

            Автобус, разбира се, няма да дойде, но и това не е целта. В никакъв 
случай. 

            Много обичам да поседя, да постоя, да почакам, да поразмишлявам и 
после да си тръгна успокоен, че и на тази тъжна спирка съм чакал някога в 
краткия си живот. Защото е тъжно да има такива спирки, на които вече никой не 
чака. Стърчат си празни в средата на нищото, кухи, глухи и пусти на вятъра и 
дъжда, дъските им изгниват, ламарините им ръждясват, проскърцват и никой 
вече не лепи некролози по тях. Нито скръбна вест. Нито тъжен помен. 

            Опитайте, застанете на някоя такава спирка за малко, няма да се 
разочаровате. Това поне е лесно, не е като да съжалявате после за нещо по-
голямо, че не сте научили грузински език, не сте изиграли Хамлет никога и не сте 
имали свой кон, който да яздите всяка седмица по горите. И да го потупвате по 
шията приятелски. А той да изпръхтява в отговор и да ви гледа с големи очи. 

 А аз преди месец минавах с колата за кой ли път покрай Мъглиж. И си викам на 
тъпата глава никога не съм ходил в този град, не съм виждал хората и улиците 
му, не съм се разхождал в центъра му, нито през циганската махала съм крачел, 
винаги само транзит съм пътувал покрай него. И що не взема сега да дам десен 
мигач, да завия и да отида право там насред махалата, където циганите слушат 
музика и пият бира. Ще спра наблизо край тях и ще ги попитам за Манчо, че не 
съм го виждал отдавна ще им кажа. Кой е Манчо нямам никаква идея. Но все е 
някой, нали. 

            Карам едно старо японско комби, което не направи впечатление на никого. 
Натиснах спирачки край първата маса пред магазина, който им служеше и като 
кръчма. Тримата цигани спряха да си говорят и ме погледнаха с леко 
любопитство, съвсем леко. Иначе им бях безразличен. 

            

            – Добър ден. Манчо търся. 

            – Кой Манчо, бате?    

            – Оня, дето бачкаше в София. Оттам се познаваме. Отдавна не сме се 
виждали с него. 

            – Глей ся, има тука един Манчо, ама той в Костинброд беше. Не в София 

            – Същият е. 
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            – Карай направо още две пресечки. После наляво и ще видиш от лявата 
страна една жълта къща на един етаж. Там живее, не знам сега дали си е в тях. 

            – В тях трябва да си е – рече вторият циганин. 

            – Благодаря. – Натиснах копчето на автоматичния прозорец и включих на 
първа скорост. Циганите спряха да ме зяпат и си продължиха обсъждането на 
нещо циганско. 

            

            Стигнах до жълтата къща, слязох от колата и натиснах външния звънец на 
портичката. Никой. Натиснах втори път по-дълго. Отвътре се чу раздвижване и на 
стълбите се показа рошав дебел циганин на около петдесет. Но те циганите 
могат да изглеждат на колкото си поискат, нищо чудно Манчо да беше на трийсет 
и пет или на шейсет. Точно такъв си го бях представял и се зарадвах на 
предвидимостта на този свят. 

            

            – Манчо, ти ли си? 

            – Аз съм бе. Какво искаш? – стоеше си все така горе на стълбището и не 
слизаше, деляха ни пет метра. 

            – Ела да се видим бе, човек. Отдавна не сме се виждали. Не ме ли 
помниш? 

            – Не бе. Кой си ти? 

            – Иван бе. Иван. Заедно работихме с тебе в София преди години. Сещаш 
ли се? 

            – Кой Иван бе… Не те познавам. На строежа край Костинброд ли? Много 
народ имаше там, не ги помня всички. 

            – Да бе, на строежа. И Пешо беше с нас. Пешо от Дулово, него трябва да 
го помниш. Ей, голям образ беше. Хубави години бяха. 

            – Пешо беше от Силистра, ако говорим за същия. 

            – Да бе, Силистра. И аз съм забравил. Мина време.          

            – Е? Какво искаш? – Манчо не омекна, напротив. Само слезе две крачки 
надолу и ме загледа втренчено. 

            – Манчо, ти тогава ми поиска веднъж триста лева назаем. Дадох ти. Каза, 
че много ти трябват. Ама после тръгнахме на различни страни и така и не ми ги 
върна. 

            – Ах, гадино ти, това ли било! Сега ще ти върна аз на тебе не триста. 
Хиляда и триста! Чакай да вляза да ги взема. Сега се връщам. 
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            Манчо се завъртя бързо и щеше да си влезе вкъщи, а след това да излезе 
с ловна пушка или нож в черните си космати ръце. Обаче му извиках с отчаяние в 
гласа: 

  

            – Недей бе, Манчо, не се сърди! Ако нямаш, нямаш, тръгвам си. Обаче 
тогава ми ги поиска, щото някой в семейството ти се беше разболял и ти 
трябваха спешно, а шефовете ни бавеха заплатите. Манчо! 

  

            Манчо се спря. Завъртя се бавно към мен. И ме загледа изпитателно. 
Сигурно вече искаше да ме убие. Но не съжалих и за миг, че бях дошъл дотук. 
Какво като умреш в Мъглиж? Нали все някъде трябва да умреш. 

  

            – Иване, нали Иван беше, аз пари назаем никога не взимам. 

            – Що да те лъжа бе, Манчо? Сега аз съм на зор, нямам за бензин да се 
прибера до Вълчедръм. Ама като нямаш – нямаш. Какво да се прави. 

            – Чакай. Триста лева нямам. Ама читав човек ми се виждаш. Не те помня. 
Ама знам ли вече, остарях. Ето ти тук двайсет лева да имаш за пътя, да се 
прибереш. Айде, жив и здрав! 

Манчо ми подаде банкнотата и потъна обратно в жълтата си къща. Аз палнах 
нисана и потеглих. Излязох от Мъглиж успокоен. Вече и тук бях идвал. И с Манчо 
си бях говорил. Че и двайсет кинта ми даде отгоре на всичко. Не съм на загуба, 
искам да кажа. Нито един ден не съм бил на загуба. 
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РУЖА ВЕЛЧЕВА –  

КЪРТИЧЕТО И ЖИТЕНАТА ПИТКА 
 

Къртичето лакомо поглъщаше аромата на пресните закуски, подредени на 
тезгяха. Всички бяха толкова примамливи, но очите му все се спираха на питката 
в края на редичката. Напомняше му за питките, които някога баба му печеше на 
старата печка в кухнята. 

Бяха такива прекрасни спомени!… Преглътна с мъка и очите му се скриха в 
предателска влага. Не познаваше баща си, а майка му преди 3 години се изгуби 
някъде из магистралите на Германия. Остана сам с баба си. За него тя беше 
всичко – баща, майка, приятел… С малката й пенсия все някак преживяваха, но 
имаше и истински празници, когато баба му омесваше малка дъхава питка. Вече 
изпечена, тя я завиваше в дебел памучен месал и прошепваше загадъчно: „да я 
оставим да си обиколи нивката“. Тогава го обгръщаше нежно и му разказваше 
приказката за житената питка. Тези мигове завинаги се запечатаха в крехката му 
душица. Това най-много му липсва сега, защото от година баба му се пресели на 
небето и сега сигурно пече житени питки на Дядо Господ, а той остана на 
улицата… 

Къртичето предпазливо се огледа, издебна удобния момент, когато продавачът 
увиваше една голяма покупка, грабна мечтаната питка и я пъхна под ризката си. 
Побягна с колкото сили бяха му останали, но все се ослушваше дали продавачът 
не го следва. Малките му крачета, обути в две разноцветни гуменки, топуркаха 
бързо-бързо към подлеза на ж. п. гарата. Едва когато се спусна под земята, 
Къртичето си отдъхна и забави крачката. Не искаше момчетиите от уличната 
банда да разберат, че има нещо за ядене под ризката си. Страхуваше се от тях, 
подигравките им му причиняваха болка. Те му измислиха и прякора „Къртичето“- 
заради смуглото остро личице, рошавата, несресана коса и това, че живееше под 
земята, в подлеза. 

Някога си имаше име, Боян, но вече почти го беше забравил. 

Най-после се добра до своята ниша. Поне с нея имаше късмет – явно наблизо 
минаваше паропроводът и в нея беше топло. Отпусна се на шареното одеалце, 
единствен спомен от бабината къща и се усмихна, усещайки топлината на 
питката до гърдите си. И все пак нещо липсваше. Нямаше кой да му разкаже 
приказката. Тъгата отново погали смуглото му личице. 

И изведнъж се сети. Старецът, старецът от нишата в другия ръкав на подлеза. 
Беше го виждал да чете книги, изровени от контейнерите. Той сигурно знае и 
приказки. Момчетата от бандата казваха, бе някога е бил учител. 

Къртичето се запровира между пътниците, слезли от поредния влак. Скоро откри 
дядото. Беше разгърнал някаква книга и се мъчеше да чете на мъждивата 
светлина в подлеза. 

– Здравей, дядо! Заменям половин топла питка срещу приказка, приказката за 
житната питка. Знаеш ли я? 
– Зная я, как да не я зная. И без половин питка мога да ти я разкажа. Сядай! 
– Не, мъжка дума, имаш половин питка от мен! 
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Къртичето се настани до стареца и извади питката. 

Разполови я и двамата мълчаливо се насладиха на мечтаната вкусотия. После 
старецът прегърна момченцето, загърна го с вехтия си балтон и скоро приказката 
озари тъмнината на подлеза: „Разровила баба огнището скришом, извадила 
питката и я потулила някъде. Ваню и Кунето претършуваха кътовете, пъхаха 
главичките си под леглото, ровиха се в долапа, гледаха повторно в пещта — няма 
я…“ 
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ПЕТЪР ПЕЙЧЕВ ЩУРМАНА –  

ЕТНА 
 

“…истинските страшни и тъжни кораби откриват Америка…“ 

  

Не, не ще настъпи празникът и този път, дали напускаш пожълтялата си стая, на 
път за „Люлин“, или влизаш в пристанището, където гърмежът  на чуковете 
сковава широки проходи към борда, намества стените на яслите, огражда балите 
сено, довежда прясната вода до устата на полуделите телета,  подкарвани с 
електрически бичове, се хлъзгат и катерят на палубата, реват ужасени, 
разкрачват се, покриват метала с фъшкии. Не ще се стъкми празнично корабът, 
няма да прибере разперените ръце, бимси и капорти, люковете на хамбарите ще 
останат отворени за да дишат невинните с насълзени от учудване и вятър очи. 
Корабът с името и  малко бюстче на поета   ще бъде беззащитен. Сега ще се 
потопиш в метрото на малка дълбочина, и ще достигнеш Търговския център с 
нелепа часовникова куличка, там не ще те чака Вики (инж. канд. на хим. н.) зад 
сергията с кичозни иконки и шоколадови великденски яйца:  „Можеш да ме 
целунеш само като приятел.“ Аз съм приятелХприятелХприятел = приятел на куб 
и раздавам приятелски целувки повдигнати на трета степен. Полегато спускане с 
лек десен вираж покрай пункта за вторични суровини – място за отърване от 
изданията на „Парт и Профиздат“ и ровене в изхвърлените книги, ритуална 
размяна на банкнота от 1000 лева – когато предложих бартер – тегло срещу тегло 
– „Изкуството си е изкуство, парите са си   пари!“ – „Империя на слънцето“ срещу 
„Процесът в Токио“. Минаваш покрай градината с катерушката, където витаят 
душите на погубените ти по разни мазета книги – къпиновият храст е изкоренен и 
повече няма да чуеш глас от него, лозата около балкона на бившия ти дом е 
отрязана от грижлива ръка, а Captain Дюк предлага да наемем някой old tramp и с 
неколцина приятели да поскитаме из разни закътани краища на света с подходящ 
товар от огнена вода и цигари. „Quelle homme, quelle homme“ пее la mome, Дюк 
отпива от черния Джони и фалцетно се смее –  в експреса на път от Лион за 
Марсилия, възрастен французин като чува името му, казва, че старият Дюк 
свалил неговия „Нюпор“ на Солунския фронт в 1918. Дюк твърди, че Рихтхофен е 
бил инструктор на баща му, но не е така – друг летец от ескадрилата на Червения 
дявол е обучавал българските пилоти. Подготвям картите за рейса, радистът 
загрижено ми показва щормовите предупреждения, а Стария ни събира в салета 
и ядосано заповядва помощниците да поемат руля – поетът няма автопилот, а 
всички останали ще са на палубата – да се грижат за живия товар. Четири часа 
на крак, забил нос в репитера на жирокомпаса, е шибана работа, който иска  пай 
– да си го отработи, прибавя още по-ядно the master, като че ли  допълнтелният 
зелен петдесетак е кой знае какво, но го разбираме – жив товар, отворени люкове 
– това си е път към ада, прибавяме и присъствието на дъщеря му, която е 
решила да го придружи този рейс… Право е  старото куче, още на Чанак кале 
времето се вдигна, а когато подаваме нос от Хелеспонта, свиреп нордвест ни 
удря право в лицето, добре че Тенедос е наблизо, та се скриваме на завет зад 
него.  По-късно Стария  иска карта на Егея и прокарва нов курс – към Коринтския 
канал, ще избегнем Матапан и прословутите му щормове. Късно през нощта 
долавям аромата на „Кабстан“, от надветрената страна на лодъчна палуба се 
чуват протяжните свистящи звуци на непозната реч, долавям “талата… талата“ – 
Стария допива чашата и я хвърля заедно с бутилката във вълните. Знаех, че 
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говори всички средиземноморски езици плюс арабските наречия от Бейрут до 
Казабланка, но за първи път чух старогръцки. Сутринта вятърът утихна, не след 
много,  грамадата на коринтската скала надвисна над нас, ап. Павел изпрати 
благослова си, най-после можем да си отдъхнем в блажените делфийски води… 
Лениво прещраквам електрическия привод на руля, когато lady C се качва на 
мостика и иска да поеме управлението. Желанието на капитанската дъщеря е 
закон, тя поема руля, обгръщам я с грабливи ръце, пръстите ни се сплитат на 
ръкохватките, вдъхвам лаврови коси, тя внезапно се обръща и само с устни: 
“Нали знаеш, атлетите са бягали голи… Жалко, че не са допускали жени. Бих се 
състезавала с теб. Къде би предпочел в Делфи или Олимпия?“ Изплъзва се и от 
крилото на мостика запраща: „Ще напишеш ли нещо за това?“ Улучваш ме право 
в сърцето, нереидо, обещал съм на моя Старец, ако пиша поезия, да го правя по-
добре от него –  за това ще трябва да се задоволиш само с този текст, който 
толкова късно ти посвещавам. Някъде отвъд Патра, може би в Итака стадата се 
спускат по склоновете, звънят хлопатари и беззащитните от борда отговарят с 
радостни викове, може би мислят, че ги очакват небесните пасища. Йонийско 
море е безмилостно и  поетичният steam ship оправдава изследователското си 
призвание – бившият кораб на проф. Пикар, достигнал с батискафа „Триест“ 
дъното на Марианската падина, полупотънал, плюе солена вода, пълен с 
повръщаши телета и придружители от „Родопа“, се приютява в Таормина – на 
югозапад от нас Етна развява димния си флаг. Розовите и сини къщи по склона, 
приютили някога командването на парашутно-танковата дивизия „Херман 
Гьоринг“, остават назад, новозаселените дорийци от града Етна радостно ни 
приветстват (победа в бягането с колесници на Диномед, син на Хиерон – 
Питийски игри 470 ВС), не, не е за вас тази хекатомба, спускаме се на юг покрай 
сребристите гори на вулкана, Сиракуза, Аугуста, накрая заставаме на котва под 
гостопремните стени на рицарите хоспиталиери в Ла Валета, под радостните 
фоерверки на Рождеството – уморени влъхви и притихнали пред 
жертвоприношението кротки животни.                                                 

Когато отпиваме първите глътки на помена в „Люлин“ сестра ми се разсмива: 
„Има ли място за сандалите ти в кратера на Етна?“ – доста четене падна в 
предгугловата епоха, за да разбера какво е искал да ми каже Стария, вбесен от 
мореплавателските ми подвизи, когато измисли ХI и най-важна заповед: „Не 
досаждай на ближния си!“ и моля за прошка, отливам за него, за captain Дюк, за 
master-a, кораба на професор Пикар с бюстче на поета на огледалото на 
надстройката. 
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СЛАВЕЯ ГОРАНОВА –  

ИВАН 
 

След като цял предиобед беше се гмуркал и изплувал с миди, Иван се прибра на 
стоп до последното кръстовище със светофари, отстоящо на дванадесет 
пресечки с никога непоставени пътни знаци от къщата, в която не беше роден и в 
която се надяваше да не умре, но в която подремваше всеки ден след 
обикновено не особено богатия си сутрешен улов. После, както винаги, се опита 
да отмие възможно най-много от солта, залепнала по цялото му тяло. Понякога, 
дълго след като беше облякъл ризата с логото на „Пиратският кораб” и 
прилепналия униформен панталон, започваше да усеща сърбеж по най-
невероятни места. Солта, скрила се между пръстите на краката му или във 
вдлъбнатината на пъпа му, обичаше да докладва за съществуването си в 
изключително неподходящи моменти. Иван се затърка още по-старателно при 
спомена за последния такъв случай: тъкмо доказваше на по клиширано русата и 
наивна американка, че никога, ама никога, не носи бельо. . . 

След като излезе от банята, Иван среса косата си така, че да пада на уж 
непринудени вълни и да подчертава с тъмнината си белотата на зъбите му. Той 
се гордееше със заслепяващата си като от реклама на избелваща паста усмивка. 
Никоя туристка не устояваше на извечното изкушение на юг от границата: мургав 
мексикански пират с едри бели зъби. Колкото по-руси бяха американките, които 
се качваха на ресторант-кораба, толкова по-бързо предлагаха на Иван да се 
разходят по плажа след вечеря. А колкото по-бързо му го предлагаха, толкова по-
големи бакшиши получаваше. Въпреки че имаше и изключения. . . 

Иван прогони мисълта за хазяина си (логическата неделимост на триадата 
бакшиш-платежоспособност-наем играеше основоположна роля в 
светоусещането на младия сервитьор-пират) и за последен път се усмихна в 
огледалото пред себе си. Не си сложи парфюм не толкова понеже не можеше да 
си позволи такъв, а защото от опит беше установил, че мирисът на сол и миди, 
който, колкото и да се опитваше, никога не успяваше да отмие докрай от себе си, 
беше като магнит за американките. Особено за онези от Айова. Миналата пролет 
беше дошъл цял курс от бъдещи началник-фермерки и след като една от тях 
вдиша въздуха около Иван, веднага покани сервитьора да се разходи заедно с 
нея и най-добрата ѝ приятелка по плажа. . . 

Хазяинът, все едно привлечен от недостатъчно бързо прогонената мисъл за него, 
потропа по прозореца. Иван вече излизаше и бързо хлопна вратата зад себе си, 
преди още възрастният мъж да успее да отдръпне лицето си от стъклото. 

– Аз – такова. Да видя дали има някой. . . 

– Вие как сте, г-н Мартинес? Дал Бог добро! 

– И на теб, мойто момче, и на теб. 

– До скоро, г-н Мартинес, защото закъснявам за работа. 

– Аз – такова. За наема да те попитам. Че то месецът започна. . . 
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– Но още не е свършил, г-н Мартинес. А сега ще трябва да Ви напусна, иначе 
корабът ще отплува без мен. Ако ме уволнят, как да Ви платя наема? 

– Върви тогава, мойто момче, пък аз пак ще намина. Бог с теб! 

Иван се отдалечи с бърза крачка и скоро стигна до спирката, през която 
минаваше служебният микробус. Не чака дълго. Оставиха го на пристанището, 
откъдето всеки следобед „Пиратският кораб” потегляше към най-романтичния 
остров по цялото тихоокеанско крайбрежие. Туристите вечеряха рано, 
наслаждавайки се на соления въздух и необятния хоризонт. Вече на острова, 
изпращаха слънцето и дълго се разхождаха по специално осветения с факли 
плаж, пиейки шампанско и текила и разговаряйки с обслужващия персонал. 
Сервитьорите винаги бяха точно толкова мургави, колкото и танцьорките, 
поканени да забавляват гостите на ресторант-кораба, и след десерта 
американките задължително започваха да питат смуглите пирати как се казва 
„руса” на испански, а американците – да настояват да научат как да вдигат 
наздравица като местните. . . 

Иван не знаеше и никога нямаше да научи, че точно преди 20 години главен 
барман на „Пиратският кораб” беше друг Иван, Иван Мартинес. В онази нощ 
изпитата текила би стигнала да залее цялата палуба, а негата във въздуха – да 
изпепели мачтата. Иван Мартинес за втори сезон се срещаше с млада 
земевладелка от Небраска. Бяха се засичали на кораба многократно – 
достатъчно, за да може Мери да се научи да поздравява и псува на испански. 
Имаше нещо особено в онази нощ – звездите докосваха мачтата и мамеха с 
обещания за сбъдването и на най-дръзките мечти. 

Иван подаде ръка на Мери, за да слезе по въженото мостче до пясъка – островът 
ги очакваше с двойно дестилирана текила и с нищо ненарушавано очарование на 
Пасифика. Мери залитна, Иван реагира подобаващо; Мери загърби осветения 
плаж, Иван я последва. 

Беше толкова нереално, че Иван си въобрази, че е истинско. Каза ѝ го.     

Тя го напсува на родния му език. Постави го на мястото му. Обслужващ персонал! 
На всякакви нужди. Обслужващ, не – обичащ! 

Повече не я видя, но и никога не поиска да я види. Иван Мартинес научи урока си. 

Две десетилетия по-късно младият гмуркач за миди знаеше урока си по 
рождение. Иван познаваше всички видове участници в спектакъла и беше 
пределно наясно към кои спадаше. Знаеше и точно какво се очаква от него, както 
и че щеше да изпълнява пиратската си роля, докато остарееше или 
надебелееше. Ако имаше късмет, щеше да се пенсионира като хазяин на нови, 
по-свежи ловци на миди и сервитьори. Само се надяваше, че следващото 
поколение пирати щяха да си плащат наема по-съвестно от сегашното. 
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ТЕСИ БАЙЛА –  

ДВА ЧАСА И НЕЩО 
 

Той се размърда и се обърна малко настрани, за да се намести по-добре на 
мястото си, докато не стигнат следващата спирка. След толкова часове пътуване 
се беше схванал. От доста време му се пикаеше – през последните години го 
мъчеше простатата. 
– Още малко и ще ми се пръсне мехурът – помисли си той и събра крака. Добре, 
че автобусът не беше пълен и можеше да се разполага и на съседната седалка. 
Когато пътуваше с автобус, гледаше да седне до прозореца. Харесваше как се 
изменя местността, докато автобусът преминаваше бавно през села и безкрайни 
ливади. 
– Най-после ще изпълня това пътуване – помисли си той. От години планираше 
да отиде за малко в чужбина. Още когато беше жива жена му. Беше ѝ го обещал 
една късна вечер на връщане от работа. 
Затвори очи, опитвайки се да забрави парещата нужда да се изпикае. Онзи 
паметен ден се беше върнал късно от работа. Намеря я легнала на дивана в 
хола – гледаше разсеяно по телевизията някакво предаване за пътешествия. 
Журналистката беше пътувала до България и показваше разни 
забележителности. 
– Защо не отидем и ние? – попита го тя и стана да му сложи вечерята. 
– Ще отидем – отвърна и седна на масата. 
И оттогава всеки септември тя го питаше дали не могат да си позволят едно 
малко пътуване до България за Коледа, но така и не успяха. Бяха зле с парите, а 
бакалията им не вървеше добре. После дойде кризата. Той беше от първите, 
които затвориха магазините си. 
– Няма нищо – каза му жена му. – Време ти е да си пенсионираш, над седемдесет 
си, какво чакаш още? 
Но тя много скоро си отиде – само три месеца след пенсионирането му. 
Неочаквано намериха тумор в корема ѝ, който светкавично се разрасна. 
И докато се усети какво става, остана сам-самичък. Нямаше си никого, но 
самотата не му пречеше. Бързо свикна с нея. Така и така нямаше кой да му 
помогне и той просто я прие. Но орязването на пенсиите и все новите данъци от 
година на година вгорчаваха живота му. Ако беше жива и жена му, щяха да 
гладуват. А след толкова години не се виждаше краят на кризата – обещанията 
на политиците го докарваха до отчаяние. 
Една септемврийска утрин реши да направи това последно пътуване – преди 
толкова години го беше обещал на жена си. Взе решението, докато се бръснеше. 
Както беше с пяната по лицето, изплакна самобръсначката на чешмата и се 
погледна в огледалото. Почти не позна лицето си: то го гледаше остаряло, 
сбръчкано и строго. 
– Да вървят по дяволите парите! Тази Коледа ще отида до България. Ще намеря 
пари и ще отида. И защо не? Нямам ли и аз право на едно последно пътуване 
след толкова години? Годините се изтъркаляха – помисли си той и изми пяната от 
лицето си. 
През следващите месеци само пестеше. Никакви излишни разходи. Вечеряше 
едно кисело мляко с филия препечен хляб. Вече не ходеше в кафенето, където 
на обед се събираха на по едно узо старите му приятели. Отказа и цигарите. Ако 
се наложеше, щеше да изтегли и последните си пари от банката. И един 
следобед през ноември влезе в туристическата агенция, за да плати мечтаното 
пътуване. 
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– За още двайсет евро можем да ви осигурим и куверт за Бъдни вечер в 
ресторанта на хотела – каза му усмихнатото момиче зад гишето. – Заслужава си, 
повярвайте ми! 
– Добре, ще доплатя. 
– Много добре. Хайде сега да преговорим програмата. Първи ден… Заминаване 
точно в 6.10 от площад „Синдагма“. Минаваме границата на Промахонас, където 
ще ви погледнат личните документи. Оттам имате два-три часа до София. 
Вечерята ще ви очаква в петзвездния хотел. Ще седнете пред камината. 
– Майко мила, ще се разполагам в петзвезден хотел – помисли си той и пак се 
заслуша в момичето. 
– На другия ден след закуската заминавате за Рилския манастир. От десети век е 
и е много красив – ще ви хареса. Вземете си топли обувки и подходящи дрехи. 
Там е високо в планината и сигурно ще има сняг. Да не настинете! – усмихна се 
тя закачливо, сякаш говореше на малко дете. – После заминавате за Банско – 
там има чудни кръчми с местни деликатеси. Но преди това ще се качите високо в 
планината и ще видите Седемте Рилски езера. На следващия ден ще заминете 
за Пловдив. Да знаете, че закуската в хотела е много богата. О после ще 
разгледате града – има тракийски, византийски, османски, арменски и еврейски 
паметници. А после – Велинград! Обещавам ви, че там ще останете смаян. Има 
басейни с топла минерална вода – за отпускане. Предполагам, че не сте ходили 
там. 
– О не, не съм! 
– Още по-хубаво. Сигурно ще ви хареса. На другата сутрин трябва да станете 
много рано. Автобусът заминава за Гърция в… 
– Госпожице, оставете връщането – прекъсна я той. 
– Добре, цената я знаете. И колко места ще искате? Предполагам, ще вземете и 
госпожата… 
– Едно място, госпожице… 
– О, извинете ме… Мислех, че няма да пътувате сам – господин като вас… 
Жалко… Ако искате, ще ви намерим придружителка – подметна хитро младата 
служителка, за да го накара да се поотпусне. 
– Не желая. Моля ви, нека да приключим. Давам ви аванса за резервацията и 
след двайсет дена ще доплатя цялата сума. Става ли? 
– Разбира се – отговори момичето и побърза да му издаде квитанцията. Беше 
усетила, че го подразни с нещо. – Добър път и приятно пътуване – каза му на 
раздяла и го изпрати до вратата, като преди това напъха в един плик рекламни 
брошури и му го подаде. 
Прекара следващите дни в разучаване на брошурите. Научи всички подробности 
наизуст, какво трябваше непременно да види, в кои музеи да влезе. България е 
хубава страна и той се радваше като дете, че най-после щеше да я види с очите 
си. Всяка вечер, щом си легнеше, опрян на възглавниците, разглеждаше 
снимките с очилата за далекогледство на запаления абажур на шкафа. В главата 
му все се въртеше часът – 6.10… 

«Заспал съм…». На предната седалка една госпожа беше наклонила глава на 
рамото на мъжа си и се мъчеше да заспи. Всички в автобуса бяха вече уморени, 
но шофьорът се беше заинатил и беше пуснал високо музиката. На задната 
седалка току проплакваше дете, а на една госпожа ѝ се виеше свят и все искаше 
да спират. 
Той извади очилата и книгата си от сака и се зачете. Ставаше все по-тъмно и му 
беше трудно да различава буквите. Бутна книгата настрани и се извърна към 
прозореца. Затвори очи и си представи, че жена му пътува с него. 
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– След малко стигаме границата. Моля, пригответе личните си карти или 
паспортите, за да ги проверя – обяви екскурзоводката и го разбуди. 
Той взе сака си и взе да търси за малкото портмоне, в което държеше паспорта 
си. Пъхна ръка в тъмното и заопипва да го намери. Не успя… Беше се стъмнило 
и той запали лампата над седалката, за да вижда по-добре. Напразно. Заля го 
вълна от паника, на челото му избиха капки пот. Екскурзоводката стигна до него, 
а той още не бе намерил портмонето си. 
Къде ли беше, по дяволите! Сигурен беше, че го сложи тук, в първия джоб на 
сака, за да му е по-лесно да го извади. 
Момичето застана до него и му се усмихна: 
– Е, намерихте ли го? 
– Сигурен съм, че си сложих портмонето си тук… къде ли съм го пъхнал. Там са 
ми и парите… мамка му! 
– Не се паникьосвайте – каза тя. Ще го намерите, докато пристигнем. 
– Никъде го няма – ядоса се той и с рязко движение преобърна целия сак върху 
съседната седалка. Калъфката на очилата му падна под стола и момичето се 
наведе, за да я вземе. 
– Не го намирам. Трябва да е изпаднал, или някой ми го е откраднал на някоя от 
спирките… – тогава си спомни младото момче в тоалетната на заведението, 
където бяха спрели за последно. Да, сега си спомни. Нямаше и двайсет и пет 
години. Беше с окъсани дрехи и изглеждаше като просяк. Много слаб, смърдеше 
отдалече, а ноктите на пръстите му бяха пожълтели. Топлеше ръцете си под 
горещия въздух на сушилнята и все натискаше големия червен бутон, за да не 
спира въздухът. 
В тоалетната си беше помислил, че е наркоманче. А после го видя да обикаля 
сред клиентите на заведението, докато те купуваха разни дреболии за подаръци 
или нещо за ядене. 
– Сигурно този ми е взел портмонето – помисли си той. – Кога ли е успял? Може 
би когато си поръчах кафе о плащах на касата. Май тогава той мина плътно до 
мен. Копеленце… сигурно е наркоманчето. И как не съм се усетил? Ех, да ми 
падне в ръцете тоя боклук… само да го срещна някъде… Тая моя простата ми 
изяде главата… 
– Много съжалявам, но в такъв случай не можете да продължите – прекъсна 
мислите му момичето. – Трябва да слезете на последната спирка преди 
границата, иначе ще си имаме проблеми. – И все така усмихната, тя отиде до 
съпрузите на предната седалка и поиска да види документите им. 

Той изгледа как автобусът бавно се отдалечава към границата и се изгубва в 
мъгливия хоризонт сред сухи, заснежени дървета. България се отдалечаваше. 
– За няколко часа ще стигнете от границата до София и там вечерята ще ви 
очаква в петзвездния хотел – спомни си той думите на момичето от 
туристическата агенция. Пъхна ръце в джобовете. Студът го пронизваше и 
трябваше да поседне за малко някъде. Да подреди мислите си и да види как ще 
се върне, като беше останал без пари. Може би трябваше да отиде до 
автогарата, да обясни на началника какво го е сполетяло и да го помоли да се 
качи безплатно на някой автобус в обратна посока. Щеше да му обещае, че щом 
се прибере у дома, ще вземе пари и ще плати цената на билета. Трябваше да 
намери и телефон. Да се обади да анулират кредитната му карта, да поговори с 
някого, който да го посъветва какво да направи. 
– Отвори вратата и влезе в чакалнята на автогарата. Много хора чакаха да се 
качат на автобуса за Атина. Войници, помъкнали раниците си, стоически чакаха 
да мине времето, за да започне истинският им отпуск. Една бременна се чудеше 
къде да помести багажа си, а едни деца се смееха и се надвикваха, закачаха се, 
докато родителите им чакаха на опашката пред гишето, за да купят билети за 
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Атина. 
Застана в един ъгъл и се загледа в таблото с разписанието на автобусите. 
Следващият автобус за Атина трябваше да тръгне след два часа и нещо. Той 
отиде към стаята на началника, почука на вратата и отвори, без да чака отговор. 
– Какво желаете? – попита го мъж на средна възраст. 
Той му обясни какво му се е случило. Помоли го да му помогне да се прибере в 
Атина. 
– Добре де – каза началникът. – И как казахте, че е името ви? Ще видя какво мога 
да направя за вас. Знаете ли колко хора идват при мен и ми разправя някакви 
сълзливи истории, само и само да не платят билета? Разбирате, че трябва много 
да внимавам. 
– Разбирам. Уверявам ви, че не лъжа… Можете да се обадите в туристическата 
агенция и оттам ще потвърдят, че съм пътувал с техния автобус. 
– Добре, вървете сега. Ще ви извикам, когато автобусът е готов да замине и ако 
има свободно място, ще видим какво може да се направи. 
Отвори вратата и излезе навън. Поне началникът му беше обещал да му 
помогне. Беше му студено и беше гладен. Цял ден не беше ял. Седна в един 
ъгъл и се заоглежда, докато чакаше да минат проклетите два часа. По-точно, два 
часа и нещо. 
– Ей, приятел! – чу той колеблив глас. Повдигна очи и видя някакъв мъж. Беше 
онзи. Държеше портмонето му в ръце. Подаде му го. – Взимай го бе, приятел! 
Поколеба се. За миг му се догади – не искаше да вземе портмонето от мръсните, 
пожълтели ръце на младия мъж. Все пак протегна ръка и си го прибра. Отвори го 
несъзнателно и погледна съдържанието му. Увери се, че всичко си беше там – 
паспортът, парите, кредитната карта. Наистина всичко си беше на мястото. 
– Няма нужда да го гледаш – каза младежът. Липсват седем евро. Само си купих 
един сандвич, сок и шоколад… Проверявай, щом искаш. Качих се на следващия 
автобус, за да те намеря. И като видях паспорта, разбрах, че ще те спрат на 
границата. Съжалих те. Рекох си: какво ми е виновно старчето? И така… сега те 
намерих и всичко е наред, нали? Ама и ти как не внимаваш! Знаеш ли колко 
лесно ти гепих портмонето? Изобщо не се усети. 
Преди малко той си мислеше, че ако хване крадеца на портмонето си, ще 
побеснее и ще го смаже от бой. И странно – сега, когато младежът стоеше пред 
него, не чувстваше нищо. Може би понеже този наркоман не беше съсипал 
пътуването на един непознат старец, а бе довършил живота му. 
Спомни си за жена си. Ако беше тук, щеше да прегърне този непознат нещастник 
и да му прости. Само щеше да го попита дали е гладен. 
– Никой човек не е поел по лошия път от много любов, а от това, че никой не го е 
обичал – казваше тя, когато прегръщаше сина им, когато се прибираше у дома. 
Никога не го питаше къде се е скитал през последните пет или десет дена, докато 
тя го издирваше по болниците, из съмнителните места в града, по улиците на 
собственото си отчаяние, по пейките на страха и на сълзите си. Понякога имаше 
късмет: намираше го вкочанен в някой ъгъл, или безчувствен в болничното легло. 
– Диша ли още? – питаше тя сестрата, останала без дъх. 
– Диша, но… – отговаряше сестрата и излизаше забързана от стаята. Не я 
интересуваше, че хората се сърдеха, нито я трогваше мъката в очите им. – 
Вашият не става вече за никъде, зарежете го – казваше ѝ сестрата. Но жена му 
беше обръгнала и не се притесняваше от чуждото презрение и упреците на 
околните. Не ѝ пукаше. 
Жена му не трепна дори когато една сутрин го докараха трима полицаи заедно с 
една прокурорка. Бяха дошли да претърсят дома им. Тя остана неподвижна, 
втренчена в белезниците на сина си. Сърцето ѝ кървеше. А синът ѝ само поиска 
да пийне вода. Тя едва успя да задържи чашата до пресъхналите му устни, 
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докато той преглъщаше с усилие. В душата ѝ се беше насъбрало кълбо от гняв, 
безсилна болка и любов. 
– Винаги е виновно семейството – беше се произнесла прокурорката. – Някъде 
сте сгрешили с него. Къде е съпругът ви? Кога се разведохте с него? 
Тя не слушаше, нито отговаряше. Нямаше значение какво ѝ говореха. И на кого 
хвърляха вината. Можеха да си мислят, каквото си щат. Тя бе свикнала да живее 
със страха. Гледаше само окованите мръсни ръце, увиснали до окървавените 
шорти на сина ѝ. И подутите му устни. 
– Сигурно са го били – мислеше си тя и почувства болката в собственото си тяло. 
След няколко дена пак го видя, този път в съдебната зала. Той мина пред нея и 
тя разпозна детето си в подивелите му очи. И докато слушаше стоически 
обвиненията за притежание на наркотици в очакване на присъдата, Христина 
побягна с него в общите им спомени. Хвана го за ръка и те се затичаха към 
люлките на плажа, които той толкова обичаше като дете. Виждаше го пред себе 
си да върви с несигурни стъпки, облечен в дебело яке, а тя го прегръщаше и го 
подхвърляше високо във въздуха, търкаше ръчичките му, за да ги стопли, лягаше 
до него върху пясъка и му пееше. Притискаше го в прегръдките си… Само така 
можеше да издържи в онази зала, без да припадне. И когато излизаха от съда, 
мъжът ѝ стискаше ледената ѝ ръка, гневен на сина си за болката, която им бе 
донесъл през всичките тези години. Тогава бе решил да не го погледне никога 
повече в очите. 

А чуждото момче го гледаше с недоумение. 
– Защо си ме зяпнал така, бе приятел? Казвам ти, нищо не съм взел от 
портмонето ти, нали виждаш, че съм дошъл да ти го върна. Погледни сам – и му 
обърна гръб, за да си ходи. 
– Как се казваш? – попита го. 
– Мариос – отвърна младежът. 
– Още ли си гладен? 
– Винаги съм гладен – отговори Мариос с безразличие и пъхна мръсните си ръце 
в джобовете на панталоните. 
– Има още два часа, докато замина. Два часа и нещо. И аз съм гладен. И имаме 
пари да хапнем – каза му той и показа портмонето си. – Ще дойдеш ли? 
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ВЛАДИМИР ГРАДЕВ –  

ALTA FANTASIA 
 

L’acqua ch’io prendo già mai non si corse. 

Данте 

1. В Стария завет μυστήριον (Септуагинта), mysterium (Вулгата) означава нещо 
тайно, скрито, поверено като таен замисъл, царска тайна. В книгата на пророк 
Даниил думата добива есхатологична стойност, отнася се до тайната на 
последните дни, на спасителното идване на Месията и тъкмо това значение 
подема християнството. 

В Новия завет могат да се откроят следните значения на μυστήριον и μυστικός: 

Извечно скритите в Бог „тайни на царството небесно“ и сред тях над всички 
„Божията премъдрост, тайна съкровена“, открита в Исус Христос. 

Дълбокият смисъл на някои озадачаващи реалности като непокръстването на 
евреите; неразтрогваемостта на брака; явяването и действието на Антихриста. 

Тайната истина за края на времената. 

2. Теологията на мистериите на Одо Казел (1886-1948) подчертава връзката 
между християнските тайнства (μυστήρια) и мистерийните култове (μυστήρια) на 
Античността. Мистерията (μυστήριον) за този бенедектински монах не е тайно 
учение, а свещенодействие, съвкупност от слова и жестове, чрез които се 
осъществява спасителното Божие действие. Мистерийният култ удовлетворява 
потребността на човека от Божия помощ, която да го освободи от ограниченията 
на материалния свят и да го въздигне към божественото съществуване. 
Посвещаването в мистерията изисква пълно включване – телом и духом, – тъй 
като в нея се осъществява събитието на мистичната смърт и възраждането за 
един по-висш живот. 

Християнството в схващането на Казел не е просто вероизповедание – т.е. набор 
от твърдения и догми, които верният трябва да приеме и изповядва като истинни, 
– а мистерия, свещенодействие, осъществявано в литургията от Христос и 
Неговото мистично тяло – Църквата. Литургията не е просто ритуално честване 
на външна за нея и предхождаща я, външна истина. Напротив, единствено в нея 
чрез извършването на това перформативно по своето естество действие верният 
може да намери спасението. Това е залогът на литургията. Евхаристийното 
жертвоприношение, което е в нейното средоточие, съвсем не е възпоминание, 
подражание или „представление“ на спасителното събитие, както смятат 
протестантите. Нищо подобно, самото то е събитието: то именно го осъществява 
в този миг и в това място ex opere operato: не в зависимост от качествата на 
извършващия го, а поради самия факт на неговото случване чрез словата на 
освещаването и означаващите го видове на хляба и виното. 

Веднъж определил християнството като мистерия за Одо Казел, разбира се, не е 
трудно да открои аналогиите между езическите мистерии и християнските 
тайнства: очистването с вода, употребата на свещени храни и напитки, 
мълчанието (disciplina arcani), което обвива жертвоприношението, защото не бива 
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да се профанират свещените неща и най-вече защото то, по-добре от всеки език, 
изразява светостта на Бог. Литургията е мистагогия: въвеждане в Божията тайна, 
открита в Христос. Тя е свещена драма, мистерийно действие: представяне и 
осъществяване на спасителното Божие действие. 

Мнозина отхвърлят Mysterienlehre на Казел и не приемат, че литургията е плод на 
сливането на християнските тайнства с античните езически форми. Литургията 
несъмнено има свой собствен произход и историческо развитие. Ала факт е 
също, че много от нейните понятия и форми са заимствани от античната 
традиция на мистериите. Така или иначе същественото в схващането 
за литургията като мистерия е, че спасителното свещенодействие е част от 
същността на християнството. Само разбрани ad modum mysterii литургичните 
формули и жестове, символи и образи добиват своето изконно значение и 
техният смисъл, при цялото си своеобразие, има „семейна прилика“ с древните 
езически мистерии. 

3. През Средновековието като „мистично“ се определя съкровеното значение на 
Свещеното писание. Тълкуването изхожда от убеждението, че неговата дълбока 
истина е скрити от профаните с „булото“ на текста, което само чистият и 
вдъхновен ум може да повдигне. „Всичко, що е възприето, бива възприето според 
мярата на възприемащия го“, учи Тома от Аквино. Хората според своята степен 
на духовност и зрялост възприемат и разбират един и същи текст по различни 
начини. Обвивката на Писанието съхранява истината само за достойните да я 
познаят, не позволява нейното оскверняване и изкривяване от нечестиви или 
невежи умове. 

Традиционното тълкуване на Свещеното писание се основава на следните 
четири принципа: 

– Вярата, че Свещеното писание е Божие откровение, в което Бог говори направо 
или чрез Своите пророци. 

– Убедеността, че не съдържа противоречия или неистини. 

– Сигурността, че макар да говори за миналото, не е история, а поучение за 
настоящето, че се отнася до всеки, тук и сега, в този живот. 

– Несъмнеността, че то е същностно скрито, криптирано слово, което, когато 
казва А, означава и Б, което трябва да бъде открито. Значението на казаното и 
разказаното не е на повърхността, а нейде на дълбоко. Отговорът на всеки 
въпрос може и трябва да бъде търсен в Писанието, ала съвсем не е казано, че 
той е очевиден, защото често се таи в някой незначителен на пръв поглед епизод 
или детайл. 

Старите майстори на тълкуването изхождат, накратко, от предпоставката, че 
Свещеното писание като Божие откровение е съвършено, пълно, 
последователно, че то се обръща към всеки и го учи как да живее, ала „обича да 
се крие“. Затова привидните противоречия, разминавания, повторения, 
неправдоподобия не трябва да бъдат прибързано разобличавани като 
съзнателни или несъзнателни илюзии, заблуди, невежества, а разбирани, покана 
да се дълбае по-навътре, да се чете и разбира по-широко и творчески. 

Тези принципи намират израз във формулираното от папа Григорий Велики 
разграничаване на четири смислови равнища в Библията. 
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Първото е буквално, или историческо: описваният факт и неговото място в 
библейското повествование (Йерусалим, например, е град в Юдея). Останалите 
три равнища са духовни. Второто е алегорично (от стргр. αλλος – друг, 
и αγορευειν – говоря на агората, т.е. говоря публично, другояче, казвам едно, 
имам предвид друго), или фигуративно: фактите и образите от Стария завет 
препращат към Новия (юдейският Йерусалим с неговия храм към воюващата на 
тази земя Христова Църква). Третото е морално, или тропологично: пример, 
поука за живота, напътствие за морален избор (Йерусалим като крепостта на 
вярата за благочестивия християнин). Последното, четвърто е мистично, или 
анагогично (стгр. ἀναγωγή – въздигане): отнася се до невидимите висши 
реалности (небесния Йерусалим като образ на тържествуващата Христова 
Църква). 

Така библейската история за Изхода трябва да се чете най-напред като 
исторически разказ: Мойсей реално извежда евреите от робството под властта на 
фараона в Египет, преминават Червено море, бродят из пустинята, минават 
покрай Синай, където Мойсей получава Закона и влизат в Обетованата земя. 
Прочитът на книгата Изход не остава само на равнището на историята, защото 
религиозното съзнание възприема описаните събития като фигури – алегории и 
символи, – т.е. като сочещи отвъд самите знаци, към по-дълбоките и скрити 
духовни реалности. Затова тълкуването продължава и открива, че разказът 
алегорично препраща към живота и спасителното дело на Исус Христос: Мойсей 
– към Месията; фараона – към Сатаната; еврейския народ – към Църквата; 
Закона към Евангелието и т.н. Историята има и моралното значение: животът в 
Египет представя съществуването в грях, броденето в пустинята – усилието и 
постоянството по пътя към спасението. За да се стигне накрая до мистичното 
измерение: минаването през Червено море символично изобразява прехода през 
смъртта; Обетованата земя – живота на небето. Така всички образи и факти в 
Стария завет се явяват фигури на Новия, които пък са образец за поведението на 
християнина и фигура на живота в бъдещия век. 

Ключовата дума тук е фигура: образите са носители на значения, които са 
свързани не просто хоризонтално по между си, а и вертикално с Божия промисъл, 
който дава техния краен смисъл. 

Интерпретативният инструментариум на фигурата и алегорията позволява и 
древните езически образи и митове да влязат в християнската култура, 
благодарение на предпоставката, че в дълбоката си същност и те означават 
нещо различно от това, което е изразено или разказано на повърхността. 
Християнските тълкуватели охотно приемат учението на стоиците, че божествата 
и митовете са само имена, символи, персонификации. Търсеното скрито значение 
е природно, историческо, морално и мистично. Така Феб за тях е име на слънцето 
на небосвода; или царят на Делос, както твърди още Евхемер (III в. пр. Хр.), 
според когото боговете са били просто бележити исторически личности, които 
признателното потомство е обожествило. Същевременно четат, следвайки 
платоническата традиция, митовете за Аполон като морални поучения и 
наставления. Схващат, накрая, слънчевия бог като образ на самия Христос 
(убиването на Питон представя победата над Сатаната и пр.), което позволява на 
Микеланджело да Го изобрази в сцената на Страшния съд с чертите на Аполон. 
Различните обяснения са типични за фигуративното и алегорично мислене: те не 
само, че не си противоречат едно на друго, а напротив, доказват, че един и същи 
образ или разказ съдържат няколко смислови равнища. 
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През Късното средновековие студентите лесно запаметявали елементите на това 
множествено, но стройно тълкуване на Писанието с двустишието на Августин 
Датски (XIII век): 

Littera gesta docet, quid credas allegoria 

Moralis quid agas, quo tendis anagogia. 

(С буквата случилото ще научиш, с алегорията – в какво да вярваш/, с морала – 
какво да правиш, с анагогията – към какво да се стремиш). 

Ала тълкуването на Писанието не е схема, нито доктрина, а метод (т.е. път) за 
откриване на истината чрез разграничаване и свързване на смислите. Свещеното 
слово, с други думи, може и трябва да бъде изследвано на различни равнища: 
повърхностно, дълбоко, сравнително, скрито. Буквалното е на повърхността: 
изходна точка, то само по себе си не дава плод в духовния живот, тъкмо за това 
старите майстори на тълкуването четат винаги ad litteram: скрупульозното 
внимание към всичко написано на страницата, към всеки детайл и нюанс полага 
основата за духовния прочит. Единствено така текстът не служи просто като 
претекст за съставянето на друг – удобно пасващ на интерпретацията – текст. 
Смисълът трябва да произлезе от самите думи и образи: кринът е крин, не роза. 
Подход, който, видно е, няма нищо общо с буквалисткия прочит на модерните 
фундаменталисти. Алегоричното и символичното дава дълбочината на словото: 
то е онова, което трябва да бъде открито. Моралното позволява чрез 
сравнението между различните възприемания и приложения на текста да се 
видят и новите перспективи, които той отваря. Скритото, накрая, отвежда към 
Тайнството. 

Духовният живот е не друго, а ориентиране на съществуването според висшия, 
крайния смисъл. Той е анагогичен: въздигане на духа към божественото. Логиката 
на мистиката е логика на съкровените, отвъдните смисли. Това несъмнено е така, 
ала ако отсъстват останалите три измерения – здравото вкореняване в 
историческата реалност, отнасянето към основополагащите религиозни истини, 
благочестивия и добродетелен начин на живот, – директното отлитане на 
„третото небе“ се оказва най-често илюзорно психическо (или дори 
психопатологическо) захласване. 

4. Данте живее в свят, за който е сигурен, че е създаден от Бог и в него 
следователно няма нищо безсмислено и случайно. С цялото си творчество се 
стреми да изрази дълбоката структура на битието, чието значение – като цяло и 
във всичките му части – е отвъд самото него и сочи винаги към Бог. Данте също 
следва като via maestra към истината алегорическия метод на тълкуване на 
Божието слово. Още във Vita nova той разяснява своите стихове, а в Convivio с 
помощта на учението за четирите смисъла разширява и задълбочава техния 
коментар, показвайки, че прекрасно е овладял както теологичната алегория, така 
и поетичната символика. Първият – буквалният – смисъл, отбелязва той, „не 
отива отвъд повърхността на буквата, както в басните на поетите“. Вторият – 
алегоричният – пък е „под дрехата на тия басни – скрита истина под красива 
измислица“. Като пример Данте привежда тук мита за Орфей: въздействието на 
песента му върху зверовете, дърветата и камъните означава всъщност силата на 
истината, която чрез гласа на най-мъдрия от поетите усмирява жестоките люде и 
разчупва твърдата като камък тъпота на невежите. Третото – моралното – 
равнище Данте онагледява с Преображението, на което присъстват само трима 
от дванадесетте апостоли: малцина са допуснатите до най-висшите тайни. 
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Четвъртото равнище – анагогичното – е на „свръхсмисъла“ (sovrasenso): нещата 
в текста, когато той е духовен, означават също и „върховните неща на вечната 
слава“. Така библейският Изход означава както „освобождението на избрания 
народ от робството, така и излизането на душата от греха“. В Нов живот Данте 
си служи преди всичко с поетичната алегория, в Пир показва, че вече напълно е 
овладял и теологичната интерпретация. 

В Писмо до Кангранде дела Скала Данте разгръща учението за духовните 
смисли. Писмото въвежда в четенето и разбирането на 
цялата Божествена комедия и особено на последната cantica Рай. Авторът 
говори с гордост за полисемията на поемата и, изхождайки от тълкуването на 
псалом 113, прилага модела на „четворния прочит“ към Commedia. Нарича 
алегоричното, моралното и анагогичното значение най-общо „алегорични“ или 
„мистични“, доколкото тяхното значение е скрито и различно от буквалното. 
Използва учението за смислите за автоекзегеза, т.е. за тълкуване на 
собствената си творба. Нещо уникално за неговото време, когато екзегезата е 
запазена единствено за Библията и Аристотел. За да оценим значението на това 
саморазтълкуване, е достатъчно да помислим какво щеше да бъде, ако Омир сам 
бе коментирал Одисея или пък Шекспир бе пожелал да ни разясни Хамлет. 

В самия край на Божествена комедия поетът поклонник описва своето пътуване 
от Ада до Рая като „от човешкото към божественото, от времето към вечното“, 
т.е. пътуване, както пояснява Данте в своето писмо до Кан Гранде, от робството 
към свободата, от „тук“ към „там“: образ на пътуването на всяка душа през 
моралните опасности на живота към спасението. 

Действително, значението на Комедията е едно-единствено: алегорично, т.е. 
тропологично, т.е. анагогично. Затова поетът кани читателя да гледа „под булото 
на стиховете странни“. Стиховете са странни, защото са изпълнени с „друг“, 
скрит, мистичен, смисъл и тяхното значение се „отваря“ тогава, когато те се четат 
фигуративно, т.е. поетично, т.е. анагогично и читателят се въздигне на техните 
криле към висшата истина. 

5. През 1295 г. Данте пише Vita nova, в която съчетавайки поезия и проза, 
разказва за голямата любов на своя живот. Поетът се влюбва съвсем млад в 
флорентинската девойка Беатриче (Биче Портинари) – и двамата са едва 
деветгодишни – още щом я вижда, от пръв поглед. Разтърсен е, зрението му се 
замъглява, загубва за месеци своя сън и апетит, без момичето изобщо да си даде 
сметка за страстта му. Минават девет години, преди отново да срещне случайно 
на улицата Беатриче, вече разцъфнала в прелестта си жена, която този път го 
забелязва и дори приветливо го поздравява. Данте е на небето от радост. 
Нейният поздрав не е просто любезност. Тя престъпва с него господстващия 
строг морален код, който забранява на жените да вдигат поглед към чужди мъже 
и да ги поздравяват. Има, значи, надежда. Ала любовта на Данте остава 
еднопосочна и без ответ. Беатриче вече е омъжена за друг и умира, още съвсем 
млада, навярно при раждане. 

Vita nova е удивителна за времето си автобиографична творба. Данте подробно 
описва, дълго размишлява какво преживява и прави като човек и като автор. 
Чуждо му е обаче reductio in unicum: тъй характерното за модерната душа 
затваряне в самотния й кръговрат. Книгата несъмнено е част от флорентинската 
култура на Късното средновековие, в която той е дълбоко потопен, от 
литературните процеси, в които активно участва. Ала тя притежава по-широк 
хоризонт: отворен както към времето, така и към вечността. Още с нея поетът 
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успява да се издигне над обстоятелствата и над себе си самия. Той обаче не си 
приписва за това никаква заслуга, въпреки че е сигурен в своето дарование. 
Добре знае, че Висшата реалност го надхвърля и че благодатта щедро се е 
изляла върху него заради реалността и интензивността на неговата любов. 
Смиреното в Нов живот съвпада с възвишеното, както при всеки автентичен 
мистичен опит. 

Данте въвежда духовното измерение в dolce stil novо, вертикалната ос в напълно 
светската преди това поезия, прави я способна да изрази „другата“ реалност. 
Талантът, който има – дарът да вижда всичко едновременно sub specie amoris, – 
не променят по никакъв начин лика и характера на този, който обича, страда и се 
търси в този живот, все тъй мъчен и напрегнат, но озарен от истината и любовта. 

Своеобразието и пленителната сила на Vita Nova идват от преплитането на 
сантименталната и свещената любов, откъдето и възвишеният език на творбата: 
не само лиричен, но и литургичен, дори мистичен. В отношението между човешко 
и божествено няма драматично напрежение и противопоставяне. Напротив, двете 
измерения се докосват и преливат едно в друго благодарение на пълното 
доверие в реалността на духовния свят, за който разказва. 

Беатриче не е светица, а нормално живееща в своя град и време млада жена. 
Среща я винаги заобиколена от роднини и приятелки. Не извършва някакви 
изключителни действия от свръхнабожност или луда любов. При все това тя е 
всичко за Данте. Какво от това, че той за нея е съвсем малко, навярно нищо? За 
влюбения поет Беатриче е най-великото и невероятно чудо на света. След като 
забелязва, че възлюбената постоянно се свързва в живота му с числото девет, 
Данте заключава, че „тя бе девет, т.е. чудо, чийто корен е единствено 
чудодейната Троица“. Тя е чудо, защото има божествения дар с присъствието си 
само да облагороди и възвиси душата на всеки, който я види. Толкова е 
съвършена, че сякаш не е от този, нито за този свят. Докле е жива небето не 
може да се смята за напълно съвършено, затова хорът на ангелите и светците 
моли Всевишния бързо да я вземе горе при тях. Предчувствайки ранната й смърт, 
Данте вижда голям сонм ангели да се издига във висините, летейки подир 
„облаче бяло“. Ала бързо разбира, че се е заблудил, че това бленуване е било 
просто плод на „блуждаещото му въображение“. 

Има и друго видение „отвъд най-далечната небесна сфера“. Възприема го за 
автентично, ала не говори за него, не казва какво е съзерцавал в тази mirabile 
visione. Причината е, както поетът – при цялата си виртуозност, а и гордост – 
смирено признава в края на книгата, че не е способен да го опише и не защото то 
е неизразимо, а защото съзнава, че няма нужното знание и умение, за да го 
направи по „най-достойния начин“. Решава да се усъвършенства, за да изкове 
език, с който да изкаже „онова, което никога не е било казвано“. Усвоява в 
дълбочина философията и теологията. Отдава се на вглъбено съзерцание и 
размишление, от което – след години на учене и странстване – се ражда друга 
книга: Божествена комедия. 

6. В Divina commedia поетът е „на попрището жизнено в средата“, т.е. на тридесет 
и пет години, според реченото в Библията, че „дните на нашия живот са 
седемдесет години“. Униженията и премеждията на изгнанието, бремето на 
греховете и провалите са го довели до най-дълбока лична и духовна криза, 
толкова отчайваща, че само „смъртта е по-горчива“. Всеки изпитал дори по-
меките форми на меланхолията или депресията, познава ужаса от изгубването и 
объркването в „мрачните дебри“, който описва първата песен на Ад и може да 
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каже в себе си, също като Езекия, „когато преполових дните си, трябваше да 
вляза в портите на преизподнята“. 

Данте не само минава през ада, но и успява да се излекува и въздигне, 
пишейки Комедията: епичен разказ за пътуването от горчивия мрак на 
собствената selva selvaggia към даряващата нов живот и несекваща радост 
висша светлина. Видението на пътуването през ада, чистилището и рая разгъва 
драмата на осъждането, изкуплението и спасението, която тъче човешкия живот. 

През древността и Средновековието сънищата и виденията, при които душата 
пътува в отвъдния свят, са на голяма почит и на Данте са добре 
известни Енеида на Вергилий, Сънят на Сципион на Цицерон, познава и 
латинския превод на арабската Книга за нощното пътуване на Мухаммад и др. 
Влияние му оказват и „пътеводителите на ума към Бога“ на Бернар от Клерво, на 
Хуго от Сен Виктор и особено на Бонавентура. Същевременно е несъмнено, че 
пътуването spirito peregrinо, на „поклонническия дух“, в отвъдното намира своята 
най-сложна и съвършена форма в Божествената комедия. 

В писмото до Кан Гранде Данте пише, че докато трагедията започва спокойно и 
великолепно, но завършва ужасно, комедията започва рязко и сурово, но 
завършва щастливо и целта на неговата поема е „да изтръгне живите в тоя живот 
от състоянието на злочестие, за да ги отведе към състоянието на щастие“. За 
древните трагедията е под властта на съдбата, на неотменимата необходимост, 
която води живота към неговата фатална развръзка. За християнството обаче 
няма нищо, което да не може да бъде изкупено от Божията благодат. Нещо 
повече, Възкресението на Сина Човешки показва, че дори смъртта – нашата 
неизбежна участ на тази земя – може да бъде победена и вдъхва вярата, че ще 
бъде унищожена. Затова започналото в тъмните дебри на този живот пътуване 
продължава в следващия, където завършва щастливо. 

Творбата на флорентинския поет при това е сатира, която безпощадно бичува 
пороците на съвременниците и остро критикува моралния и политически упадък 
на епохата. Затова Данте озаглавява своя magnum opus Комедия, като сам я 
нарича sacra poema, подчертавайки нейния възвишен характер и стил. Скоро, 
съвсем основателно, Бокачо прибавя към нейното заглавие Divina. Божествена 
комедия е преди всичко намереният от Данте modus operandi за съчетаване на 
противоположностите, за удържане на възможното и невъзможното в следването 
на логиката на свещената другост. Комедията е творческият отговор на тайната, 
противоречието и парадокса, които се съдържат в божествения ексцес от смисъл. 

Да кажем, че Божествена комедия е теологическа, е същото, като да кажем, че е 
написана на тоскански, от който ще се роди литературният италиански език. 
Поетът доказва със своята „свещена поема“, че верен на дадения в края на Нов 
живот обет, е овладял в пълнота и в дълбочина „свещеното учение“. Затова 
Бокачо го определя в своята епитафия като „Теологът Данте, комуто от 
догматиката нищо не бе чуждо (Theologus Dantes, nullius dogmatis expers)“. 

Основният теологически проблем, който разглежда и решава Данте с Комедията, 
е този за спасението. Но какво точно е спасение? Най-просто, то е избавяне от 
смъртна опасност като тази, в която поетът се озовава „nel mezzo del cammin di 
nostra vita“, опасност, която застрашава не просто физическото му съществуване, 
но съдбата на душата му. За християнина, какъвто е Данте, въпросът за 
спасението не се отнася до благоденствието в този свят, което може да бъде 
постигнато чрез постигането на външна сигурност (securitas) и вътрешно 
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спокойствие (tranquilllitas), както учат стоиците, а до избавлението от злото в този 
живот и постигането на блаженството във вечността. Спасението, накратко, 
започва в този живот, за да се осъществи напълно в следващия. Условие за него 
е опрощението и изкуплението на греховете, които отвръщат човека от своя 
Творец. Божията любов милосърдно прощава, ако човек се покае за своите 
грехове, но справедливостта, която отдава всекиму дължимото, изисква той да ги 
изкупи и да се пречисти от тях, за да стане способен и достоен за божествения 
живот. 

Християнската теология схваща спасението по два основни начина: като всеобщо 
спасение на грехопадналия свят и като лично спасение – или осъждане – на 
всяко човешко същество. Учението за всеобщото спасение се свързва основно с 
учението на Ориген, който, изхождащ от факта, че Христос отдава живота си за 
спасението на всички хора, с които разменя мястото си, за да ги откупи от греха, 
заключава, че цялото човечество, а с него и цялото творение, ще бъдат въведени 
в божествения живот. 

Догматично западното християнство подчертава обаче другото, второто 
измерение. Действително спасението на света се решава с идването на Христос. 
Това ще рече, че то не зависи от човешката воля и действие, тъй като изцяло е в 
Божиите ръце. Полето за човешкото действие е личното спасение: собственото и 
на другите. Спасението и осъждането не са алтернатива на едно равнище. 
Волята на Бог не е да избави едни и да осъди други, а да спаси всички. Ала ние 
лесно можем да пропуснем тази Негова цел, защото – създадени свободни – сме 
способни сами да избираме нашия път, приемайки или отхвърляйки спасителната 
Божия любов: адът също е възможен изход за нас, но вторично, негативно, като 
провал. 

Структурата осъждане/спасение дава вертикалния ред на света, 
който Божествена комедия учленява. Отвореният въпрос в този ред е кой къде 
завършва своя път и на него именно Данте проникновено и блестящо отговаря. 

За поета теологията не е абстрактно знание, а проникновено размишление на 
Божието слово: тя е изкуството на разбирането и подемането на словото на 
Върховния поет. Нека обаче не се заблуждаваме. Божествена Комедия се 
корени в Свещеното писание, ала тя не е теологически трактат в стихове и 
нейното съдържание не се свежда до няколко, облечени в красива художествена 
форма, догми и понятия, защото нейните образи, метафори, рими и пр. изразяват 
по-адекватно от постулатите, дефинициите, аргументациите на теолозите, 
открилата се в съзерцателния опит истина. 

Божествена комедия не е и Liber experientiae, каквато е Книгата на опита на 
неговата съвременница Анджела от Фолиньо, нито пък е Liber 
confessionum като Изповедите на свети Августин или Историята на Абелар. Бих 
казал, че със своята визуална теология тя е най-близо до Liber figurarum на 
Йоахим Флорски, автор, който Данте от родство по избор поставя в небето на 
слънцето, където пребивават светците мъдреци. Нищо, че Църквата вече е 
осъдила като еретични виденията и откровенията на Йоахим, за поета той е „с 
дух, способен да гадае“ (di spirito profetico dotato), очевидно защото 
неговата Книга на образите предвещава много от образите на Комедията. 

7. Силата и истината на великата творба на Данте не се основава на 
автобиографични преживявания. „Влюбеният ум“ на поета избира неканоничната, 
лесно минаваща в светотатство, форма на fictio poetica, която превръща в слово 
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за битието, последните неща (τὰ ἔσχατα) и Бог, дръзко издига в метафизика, 
есхатология, теология. Фикцията не изключва мистиката, а я прави възможна. 
Данте поетически показва способността на мислещата поезия да открие висшата 
истина. Пътуването се случва не навън, а във и посредством 
стиховете: Kомедията е път на душата и литературата към Бога. Спасение и 
писане съвпадат! 

Бог е Върховният поет. Той е Архитектът на мирозданието. Цялата вселена е 
дело на Неговата творческа сила и умение, на постоянна грижа и безкрайна 
любов. В десета песен на Рай поетът кани читателя да се любува радостно на 
Божието творение, да се наслаждава на неговата красота като вкуси това, което 
той му предлага: Комедията е дело на творец, който подражава на Бог, който 
пресъздава Неговото творение в поетическата си творба. 

Светът на Данте несъмнено е, както показва всъщност очевидното Ауербах, 
социален и исторически. Но освен реалистичен, той е и алегоричен и 
метафоричен, морален и психологичен, символичен и мистичен, положен е в 
строга астрономическа, метафизическа, теологическа рамка. Поетът не излага 
дидактично научните и философски схващания на своето време, а с всеки стих 
насочва към размишление за скритите зад повърхността на думите и нещата по-
висши смисли. Да, Данте е реалист, но методът му е анагогичен, минава през 
реалността, но единствено, за да я пробие, за да мине отвъд нея и се издигне 
към точката „где са налични всички времена“. 

Всичко в Комедията е изпълнено със sovrasenso, със свръхсмисъл, тъй като „на 
свещената поема ръка са дали и небето, и земята“. Триделната структура на 
творбата – три големи части (cantiche) по 33 песни (canti) всяка символично 
изразява триединството и съвършенството на Бог. Всяка част има своя тема и 
може да бъде четена отделно и същевременно е свързана във всичките си точки 
с останалите две и трите образуват неразривно цяло. 

Вътрешната структура на трите части също е триделна. Първите девет песни 
в Inferno изобразяват преддверието и първите кръгове, преди влизането в 
същинския Ад, който е градът на Дите, т.е. царството на Луцифер. 
В Purgatorio първите девет песни описват подножието на планината на 
изкуплението, преди да започне нейното изкачване. В Paradiso те са посветени на 
сферите на планетите (Луна, Меркурий, Венера), все още докосвани от земната 
сянка. Последните песни също са отчетливо отделени: леденият кръг на 
предателите в дъното на Ада, земният рай на върха на Чистилището, Емпиреума, 
в който пребивава Бог. Така структурата на всяка cantica подема 
макроструктурата на цялата Комедия и микрoструктурата на строфата. 

Терцината накрая е строфа от три стиха с по единадесет срички, общо 33 срички 
на строфа. Тя съвсем ясно препраща към Триединното тайнство на Бог. 
Прочутата terza rima (aba, bсb, сdс, dеd и т.н.) изразява спираловидното движение 
на поета поклонник към Бог. Тя съединява всичките (4,744 на брой) строфи в 
ненадмината по своята строгост, последователност и изящество „златна верига“, 
която във всяка своя брънка отразява божествената структура на Комедията: 
една поема, съставена от три свързани cantiche. 

Топографията в поемата също е стройна и солидна: под Йерусалим се намира 
обърнатият надолу, спускащ се до центъра на земята, конус на Ада с девет кръга. 
На другото, южното полукълбо, сред океана, точно на противоположното на 
Йерусалим място, е също конусовидната, но издигаща се високо нагоре планина 
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на Чистилището със седем тераси, съответстващи на седемте гряха, които 
трябва да бъдат изкупени, а на върха й е земният Едем. Небесният рай е 
представен с деветте сфери, в които поклонникът среща душите на блажените, 
за да му се открие най-накрая самият Емпиреум: нематериалното царство, което 
обгръща цялото творение и в което пребивават Бог, ангелите и блажените. 

Със звездите (stelle), които влюбеният в тях Данте често римува с belle или 
нарича просто bellezze, започва и завършва Комедията. Те – символ на вечното 
Божие присъствие и бдителност – отварят и затварят всяка cantica и водят 
поклонника в неговото пътуване към спасението. Звездите в края на Ад посочват 
излизането на открито, отварянето към светлината, завръщането към живота; в 
края на Чистилище те показват готовността и способността за последното 
въздигане; а в края на Рай техният блясък и движение обозначава върховното 
отъждествяване, което е постигнал в своето мистично пътуване поетът, на 
вътрешната и външната вселена. 

Хроматичната схема на видението на поета, също като витраж на катедрала, е 
ясна и изчистена: преобладаващите цветове в Ада са червено, жълто и черно, в 
Чистилището – светло сиво и зелено, в Рая – розово и бяло. Дейността на 
сетивата е строго определена: в Ада най-активен е слухът, в Чистилището – 
осезанието, тъй като трябва да се мине през изпитанието на огъня, а в Рая 
зрението, което в екстаз съзерцава незримото. 

Божествена комедия – като цяло и във всеки свой елемент – дава чувство за 
ред, промисъл и вечност, тъй както е подредено творението от Създателя, тъй 
както е наличен Божия промисъл и разум във всички степени на битието, във 
всяко нещо, тъй както са вечни адските кръгове и райските небеса. 

Същевременно тази тъй монументална творба улавя и представя природата на 
движението във всички негови склонения: метафизическо, космическо, социално, 
психическо, духовно. Времето е движещият се образ на вечността, а самата 
вечност е съвършеното кръгово движение на космическите сфери около 
Първодвигателя, „под когото всички разбират Бог“. Движението има две 
склонения: съвършеното, на световния ред, неизменно около Създателя, и 
несъвършеното, това на човешката воля, която, следвайки своето желание, е 
обърната било към себе си, било към Бог. Така или иначе силата, която движи 
небесата и човеците – светци и грешници, – е една и съща и се зове Аmor. 

Любовта е изкупителен опит, път, който бавно, но неотклонно се разгъва от мрака 
към светлината, от изгубването към избавлението. Пътуването на поклонника е 
дълго, трудно, спираловидно, преобразуващо – първо надолу в сърцето на мрака, 
после нагоре към сияйната светлина – докато тласкащият душата порив – 
желание (disio) и воля (velle) – се хармонизира най-накрая с управляващата 
всемира Божия любов. 

Поетът разполага своето пътуване в отвъдния свят между 25 и 31 март 1300 
година. Избраното време не е случайно. 1300 г. е първата – провъзгласена от 
папа Бонифаций VIII – юбилейна година в историята на Католическата църква. 
През нея всеки отишъл в Рим поклонник, за да се помоли на гробовете на 
двамата апостоли – св. Петър и св. Павел – и за да се покае, получава 
опрощение на наказанията, които трябва да търпи в чистилището заради 
греховете си. През пролетта на anno santo сам Данте отива на поклонение в Рим. 
Тогава той е на 35 години и се намира точно на „попрището жизнено в средата“. 
Това е и времето, когато поетът, вследствие на остри политически 
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противоборства, е прокуден от Флоренция, изгубва своя роден дом и поема пътя 
на изгнанието. Датата на самото пътуване, разбира се, не е случайна. През 
Средновековието се вярва, че на 25 март 5508 пр. Хр. Бог е сътворил Адам. На 
25 март се е случило Благовещението, т.е. въплъщението на Исус Христос, на 
този ден през 33 г. е било неговото разпъване на кръста. Вярва се, че и Второто 
пришествие ще настъпи на този ден, който за Флоренция бил и начало на новата 
календарна година. 

Божествена комедия е едновременно космология: описание на отвъдния свят с 
постоянни аналогии между местата, които открива там и тези на земята и най-
вече в Италия; нравствено поучение, алегория за висшите метафизични 
реалности. Говори посредством живото описание на слизането и минаването 
през ужасите на ада, на трудното изкачване на планината на чистилището и 
великолепието на небето за човешката участ в различните нейни равнища: 
лутането в света, нравственото изправяне на живота, мистичното въздигане към 
Бог. 

8. За много читатели, а така днес се преподава Данте в училище и дори в 
университета, Ад е „интересната“ книга от Комедията. Действително показаните 
там страсти и емоции са ярки и въздействащи. Още хуманистът Кристофоро 
Ландино възхвалява силата на Данте „да даде образите живи пред очите ни” и 
персонажите в ада са напълно достоверни за нас със своите думи и жестове, 
мисли и чувства, въпреки фантастичния на пръв поглед мизансцен. „Никога преди 
това, отбелязва точно Ауербах, болезнената реалност на човеците не е била 
представяна с такова изкуство и въображение“. Да, така е, ала Данте съвсем не 
иска да остави читателя в ада, който изобщо не е в центъра на неговото 
внимание, тъй като е „градът скърбящ и вечен“, в чийто подземия осъдените са 
затворени во веки, тъй като е мястото на пълната тъмнина и στάσις. Затова 
поклонникът не може да остане в него. Обиколката из кръговете на ада цели да 
събуди живата още душа не само на поета, но и на читателя за реалността на 
греха, да я накара да осъзнае собствената си отговорност за безредието в себе 
си и в света. Същевременно поетът е наясно, че спускането до дъното на мрака е 
не само ужасяващо, но и тъй фасциниращо със своите цветя на злото, че е 
необходимо накрая истинско „акробатично“ чудо, което да го измъкне , от 
абсолютната парализа на последния кръг. Не само авторът, читателят също 
трябва да се изтръгне от духовното вцепенение, от запленяването от греха и 
злото, за да може да продължи пътуването с поемата. 

Поклонникът, след като се изкачва по трудния спираловиден „път на очистването“ 
(via purgationis) от греховете, достига едем на върха на планината на 
чистилището. Става достоен да види отново Беатриче. На земята тя е била за 
него епифания, откровение на божествената красота, за което разказва Vita nova. 
Ала веднъж отишла си от този свят, упреква го тя, той е забравил, че е видял 
истинската реалност, позволил е на очите и сърцето си да се извърнат към 
земните неща, изгубил е „правия път“ като се е увлякъл по преходното и 
порочното и се е озовал в „тъмния и див лес“, от който тя е трябвало да го 
спасява. Сега, след като е осъзнал реалността на греха, след като се е 
освободил от amor sui и е станал способен да вижда хората и нещата такива, 
каквито техният Творец ги вижда, може да отправи вече взор и към Божия блясък. 
Поклонникът, летейки през небесата, се учи да вижда Божествената светлина, 
която озарява цялото творение: Paradiso е една от най-могъщите и възвишени 
поезии, писани някога. 
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 9. Рай е най-метафизичната и най-лиричната cantica на Божествена комедия. 
Сублимна, както я нарича сам Данте, тя е най-красивата и най-взискателната за 
четене част, в която се снема границата между трансцендентната истина и 
крайността на човешките думи и мисли. Немалка трудност за днешния читател е 
и фактът, че отдавна е отминало времето, когато догмата е била толкова жива и 
ясна в умовете и сърцата, че е можела да бъде и драматична. 

Ключът за разбиране на поемата е даден още в първата песен на Paradiso, 
където поетът сравнява своя опит с този на рибаря Главк от Метаморфозите на 
Овидий, който вкусил вълшебен „стрък от морската трева и станал богоравен“. 
Богопознанието е възможно единствено ако Бог въздигне човека до Своето битие 
и описаното в Рай летене през небесата е процес на обóжение (θέωσις, deificatio), 
на „единение с Бог“, което не е просто психологическо, а онтологическо: unio на 
духа с Духа, цел на всяка мистика. Не можем сами да постигнем единението с 
Бог, можем най-многото да се опитаме да се приближим към Него. В Рай не е 
дадено самото обóжение, което, както отбелязва Лоски, учи цялата християнска 
мистична традиция, „ще се извърши едва в бъдещия век, след възкресението на 
мъртвите“, а се разказва за въздигането към божественото. Поклонникът все още 
не е в състояние да възприема Бог, „чрез вътрешноприсъщата форма“ 
(per modum formae immanentis), по думите на Тома от Аквино, тъй както 
блажените, които участват направо и непосредствено в Божието битие, докато за 
него то се открива само „чрез някакво преходно въздействие“ 
(per modum cuiusdam passionis transeuntis). Между двете състояния остава 
пропастта на крайността и смъртта. 

Данте е сигурен, че нашият живот започва и завършва в Бог, но знае също, че 
сме свободни да се отклоним от Божията воля. Християнството винаги е 
подчертавало желанието на Бог да бъде единен с всяко човешко същество, но 
тъй като става дума за отношение между две личности, отношението трябва да 
бъде желано и от двамата, движението един към друг трябва да бъде взаимно. 
Така и опитът на Данте не е търсене на премахване на различието между човек и 
Бог, а стремеж към съгласуване на човешката с Божията воля, в която е nostra 
pace и в която единствено може да намери покой сърцето на поета – изгнаник на 
земята, поклонник на небето. 

Поетът заявява в началото на втора песен, че плава по море, по което преди това 
не е било плавано и само малцината действително копнеещи al pan delli 
angeli, „за хляба на ангелите“, ще могат да го следват. Изправяме се отново и 
отново пред борбата на поета с изразяването на неизразимото, с показването на 
живота на небето, което по необходимост надхвърля способностите на човешкия 
ум и език. 

Със своите стихове Данте не дава просто форма на определено съдържание – 
било то предварително артикулирана мисъл или получено видение. Напротив 
неговите видения и идеи съществуват единствено в медиума на поезията. За 
него поезията не е ново откровение. Той не си поставя за цел да съперничи с нея 
на Библията, но вярва, че и тя е теология, защото разгъва смислите на 
Свещеното писание и е вдъхновена, значи, от Духа. Но поезията е нещо повече, 
тя не търси разбирането на Тайната, а постига живото участие в Божия живот. Тя 
е, значи, мистика: опитно познание на Бога. Оттук и експерименталната нагласа, 
с която подема и пресътворява свещените образи, разкази, символи, типове и 
най-вече силата и дързостта на въображението, с което открива и изобретява 
отвъдните реалности. Данте не само разгъва диалектиката между Библията и 
литературата (в Комедията има близо 600 позовавания на Свещеното писание), 
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между поезия и истина, но и заличава техните граници, за да слее земно и 
небесно в своята свещена поема. 

И както поклонникът се променя с пътуването и неговият дух укрепва с 
въздигането към върховния опит, така и поетът става все по-смел: превръща, 
например, имена, прилагателни, наречия, дори числа в глаголи, за да изрази 
състоянието на блажените в рая, както и това на душата при приближаването към 
божественото. Изобщо Paradiso изобилства от поетични игри със звуци, рими, 
повторения, етимологии, ала „тук е позволено долу непозволеното“ (Molto è licito 
là, che qui non lece), оправдава Беатриче поетичната дързост и волност. 

Поетът знае, че всички човешки слова неизбежно са подложени на изхабяването 
на времето, затова няма илюзията, че ако пише на латински, по-точно ще изрази 
тайната на вечността, но знае също, че думите могат и трябва да бъдат 
възобновявани, за да бъдат винаги в своето начало. Не се бои да създава 
неологизми, като винаги черпи значенията от извора на езика и традицията. Най-
поразителните нови думи кове с предлога tras (лат. trans – отвъд, над, 
през): trapassarе (прекрачвам), trasmodare (надхвърлям 
мярата), trasvolare (прелитам) и др., които в българския превод, за съжаление, не 
са уловени. С тези нови трансдуми поетът бележи преди всичко excessus menti, 
изстъплението на ума, който пристъпва в отвъдното. Но същевременно с тях 
изразява и опасността от трансгресия: така Адам говори за грехопадението като 
за trapassar dal segno, за прекрачване на означените от Твореца граници. Данте е 
съвсем наясно, и изрично го съобщава, с трансгресивната природа на самата 
поезия, с всички рискове и опасности да се поетизира опитът на божественото. 

Поетичният устрем, истински furor, не прави Данте еретик, но го издига с крилете 
на желанието над изявителността и повелителността на догмата. Той не се бои 
да промени конвенционалните представи и описания за отвъдния свят. Разкрива 
небесния рай като безкраен празник от светлини, звуци и най-вече танци. Нима и 
танци? Изглежда малко несериозно, буквално комично. При това Църквата по 
онова време има подчертано негативно отношение към танците заради тяхната 
чувственост и способност да увлекат, изкушат, прелъстят, давайки за пример 
танца на Саломе. Ала поетът се вдъхновява от друг танц, този на на цар Давид 
пред ковчега на завета, за да покаже духовната радост на светците в нейната 
жива, т.е. „телесна“ конкретност (макар преди всеобщото възкресение и те да 
нямат още реални тела). Пък и тяхното весело въртене, за разлика от 
подмятащия Паоло и Франческа вихър в ада, съвсем не е безредно, мъчително, 
безцелно, а е израз на съвършенството на братската любов. 
Монументалните ego на Inferno се гърчат в смазваща изолация, докато 
лъчезарните обитатели на Paradiso ликуват във взаимно общение и хваление. 
Така райският танц се вие като живо участие на блажените души в радостта на 
любовта. 

Най-удивителен от всички неологизми в Комедията е trasumanar, който 
откриваме в самото начало на Рай: Trasumanar significar per verba non si porìa (в 
българския превод: „не мога да опиша със слова въздигането си“), дословно: 
„Възчовечаването не може с думи да се означи“. Tras-umanar (срв. 
лат. trans+homo – отвъд човека, но и trans+humus – отвъд земята): „въз-
човечаване“, т.е. въздигане над границите на човешкото условие и приемане по 
благодат в царството Божие. „Способността за богосъзерцание, пише Тома от 
Аквино, е дадена не според природата му, ами чрез светлината на славата, която 
му придава богоформеност“. Само това преобразяване може да позволи на 
смъртния да влезе в царството на вечността и да бъде допуснат до съзерцанието 
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на Бога. Trasumanar изразява мистичния опит на поклонника поет, който не е още 
опит, както вече бе посочено, на пълно обóжение (deificatio), а на онази коренна 
промяна на ума и сърцето, която прави способен духът да се въздигне към Бог. 
Затова Рай започва именно с него. Достатъчни са два погледа – на Беатриче 
отправен към небесните сфери и на поклонника, взрян в нейния, – за да се случи 
събитието на възчовечаването, което прави възможен мистичния опит и 
осъществява поетичния полет на Данте. 

Paradiso разказва невъзможното, ала случващо се събитие на trasumanar, на 
надхвърляне на човешката участ, което не може да бъде разбрано от интелекта и 
изказано „чрез думите“ (per verba), но може да бъде живяно. Trasumanar означава 
минаването отвъд гранцата на смъртта, на „онова не знам какво, което няма име 
в никой език“. Човешкият разум и език трябва да дръзне да отиде колкото се 
може по-далеч в опита си да осъзнае и представи връзката с Твореца и 
творението, ясно осъзнавайки недостатъчността и неадекватността на всяка 
мисъл и слово за Бога: за Данте (както и за средновековното мислене) пътищата 
на катафатиката и апофатиката, твърденията и отрицанията за Божествената 
реалност, не само, че не са взаимоизключващи се, но и нямат смисъл разделени 
един от друг. 

Поетът, също както отнесеният до последното небе апостол Павел, не знае дали 
„с тяло или без тяло“ се случва неговото пътуване в небесните селения. Не знае 
дали вече е само душа, или има още тяло: знае го само Бог, любовта, която 
управлява небето и възвисява поета със своята светлина. Двете най-благородни 
сетива – зрението и слухът – го съпътстват в рая, но преобразени, за да могат да 
възприемат тайнствената музика на сферите и по-силната от слънчевия блясък 
Божия светлина. Значи и тялото по същия начин – славно, преобразено – е с 
поета, ала той не го съзнава, защото е в екстаз. 

Trasumanar е трансформацията на поклонника – буквална и метафорична, 
физическа и метафизическа – по време на неговото пътуване – от кръг на кръг, от 
тераса на тераса, накрая през небесата – към Бог. Глаголът изразява динамиката 
на вътрешната и духовната промяна, която позволява на поета да мине от 
запленяването от земните образи и гледки, през взирането в очите на Беатриче, 
към съзерцанието на самия Бог: „Така бе взрян духът ми / безтрепетен, 
внимателен и ням, / жадувайки да гледа довека“ точката, в която съзерцава Бог“. 

10. Адът и чистилището са част от земята, свързани са с историята и делата на 
този свят. Раят не е област от космоса, а метафизична реалност. Той е отвъд 
стената на времето и пространството, като тази стена е с безкрайна плътност, 
която разумът не може да премине. Царство на вечността, той е обитаван от 
чистите духове: ангелите и блажените, които славят Бог. Пътуването през 
райските небеса на „възчовечения“ поет не е еднообразно. „Благодатта не 
отстранява природата, а я усъвършенства“, Божието действие не заличава 
човешката природа, а я преобразува, като тя губи само несъщественото. 
Блажените и светците, които среща поклонникът при пътуването си през 
небесата, са различни, защото многобройни и различни са пътищата, водещи към 
спасението, също както онези, които влекат към погибелта. 

Всяко блаженство е особено – според способността на всеки да приема 
божествената светлина, ала радостта е еднаква за всички. Пикарда е 
първият ben creato spirito („дух за блаженство сътворен“), който поклонникът 
среща в рая, за разлика от „зле родените“, mal nati, души, които е видял в ада. Тя 
му обяснява, че Творецът иска единство, не еднообразие. Съвършенството не е 



170 
 

всички да станем еднакви, а да дадем възможност на Божията светлина да 
минава през нас, отразявайки се според природата и особеностите на всеки. Бог 
е създал lo gran mar de l’essere, „голямото море на битието“ пъстро и 
разнообразно, но уредено и хармонично. Оттук резките и гневни прекъсвания, с 
които Данте разобличава, дори в Paradiso, безредията в света на живите, 
дължащи се на свободната воля: най-скъпоценен Божи дар, но и най-скъпоценна 
опасност, щом човек избере да се отвърне от своя Творец заради нисшите и 
преходни блага. 

Не, не е сантиментално благочестие. Напротив, религиозността на Данте е 
твърда и ясна като диамант. Лесно е да се види човешката греховност tаle quale, 
трудно е да се провиди истинската реалност, отвъд нея, за да се провиди и 
проумее мистичното значение, което Бог е вложил в творението и което поетът 
„смътно като през огледало“ осветлява. 

Едва в най-горното небе Беатриче се открива на поклонника в сиянието на 
цялата си красота и го подготвя така за последното върховно съзерцание на 
„истината, где е в мир ума“: блаженството идва от познанието на висшата 
реалност. Дори в рая това познание е само частично, според степента на святост 
на душите: колкото по-голямо е то, толкова по-голямо е изпитваното от тях 
блаженство. Темата за блаженството като познание е водеща в цялото 
творчество на Данте. Жаждата на човешкия ум за знание е „вродена и постоянна“ 
(concreata e perpetüa) и поетът започва своя Пир с думите на Аристотел: „Всички 
хора по природа се стремят към познание“, които подема в началото на Рай, с 
думите че „разумът съзрял целта (на своето желание),/ всецяло бива в нея 
потопен“. Жаждата за знание може да бъде истински и напълно утолена едва 
когато човешкият ум бъде озарен с „истината жива“, без която не е дадена никоя 
друга истина. Умът намира пристан в тази истина веднага щом я постигне, тъй 
както звярът – покой, щом намери в убежището на своята бърлога. 

Познанието идва от lumen gloriae, от „светлината на славата“: от „духовния 
блясък, изпълнен с любов“ на Божията същност, чрез който според Библията и 
теологията Бог става умозрим: „В Твоята светлина ние виждаме светлина“. 
Божията светлина – чиста и несътворена – е нематериална и незнайна за очите 
на смъртните. В нея могат да видят Всевишния само достойните и способните за 
това създания – ангелите и блажените, – които на свой ред заблестяват със 
същата сияйна светлина, като техният блясък съответства по степен и 
интензивност на яснотата и дълбочината на тяхното богосъзерцание. Духовна 
светлина, която крайният човешки ум не може да съзре в пълнота и да проникне в 
дълбина, защото неговите „очи са несъвършени“. Затова пътуването в Рая е 
усилие не само за разума, но и предизвикателство за въображението. Данте 
изрично го казва, когато в началото на XIII песен предлага на читателя истинска 
звездна игра на въображението, за да може и той да добие поне „смътна 
представа“ за епифаниите и движенията – най-вече танците – на блажените 
духове. 

Блаженството е познание, чудесно, ала не заявява ли свети Павел, че всички 
духовни дарби, включително знанието, ще изчезнат и ще остане само любовта. 
Да така е, ала, развива казаното от апостола папа Григорий Велики, „самата 
любов е знание“ (amor ipse notitia est), с което позволява на Данте, а и на цялата 
западна мистика, да осъзнае, че със съвършената любов „ще дойде съвършеното 
знание … и тогава ще позная както и бидох познат“. 
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В своето пътуване поклонникът постепенно се отърсва от своето земно „знание 
донейде“, което не позволява прякото общуване с Бог. Поетът постоянно 
подчертава, че е далеч от светостта, че добродетелта му съвсем не е 
съвършена. Всъщност има само „влюбен ум“ (mente inamorata) и още приживе 
той му дава знание за божественото. Любовта за Данте не е само общение, но и 
разбиране. Тя облива ума със светлина, обогатява го, преобразява го, но и се 
нуждае от него, за да я насочи, подреди, съхрани. Поетът не е гностик, а мистик, 
не се стреми със знанието си да разбули тайната на божественото, защото му е 
ясно, че „единствено небето ведро праща светлина“ и е щастлив, че умът му е 
бил озарен от нея. 

Душите на блажените обитават в Емпиреума в духовната светлина на Божието 
небе. Те се явяват в различните небесни сфери, за да може поетът поклонник, 
все още в смъртното си тяло и ум, да се срещне и да беседва с тях, да разкаже 
техните земни подвизи, да опише и да подреди йерархично видовете святост, 
които те олицетворяват. Този „междинен рай“, чиито пространства са пълните с 
ефирни тела и сияйни светлини небесни сфери е най-мащабната inventio (от лат. 
– намирам, изискване на класическата реторика авторът да намери материала за 
своето произведение в loci, местата на собствената култура и ум) на Комедията. 

Въздигнал се до Емпиреума, до самия рай, душите на светците му се явяват 
отначало като „сенчести предобрази“ (umbriferi prefazi): цветя, които Данте с 
великолепен образ нарича „смеенето на тревите“ (rider de l’erbe), по двата бряга 
на реката от божествена светлина, а над тях ангелите блестят като топази. 
Когато поклонникът пие от реката, цветята се превръщат в гигантска бяла роза, 
чийто безбройни цветчета са славните души – „белите дрехи“ – на блажените, 
които отразяват идващия отгоре божествен блясък, но и това е само „сенчест 
предобраз“. Погледът на поета не се изгубва в широтата и висотата на розата, 
съвсем ясно вижда едновременно и целия огромен хор на блажените, и всички 
отделни образи в него. Това е възможно, защото в Емпиреума, който е 
управляван непосредствено от Бог, природните закони не действат, няма време и 
пространство в него, близко и далечно са без значение. 

Стигнал до деветото небе, поклонникът съглежда най-сетне излъчващата 
първородната светлина „точка“. Толкова ярко и интензивно е нейното лъчение, че 
затваря очите на всеки. А пък е толкова нищожна по размери, че „най-малката 
звезда, ще ни се строи луна пред нея“. Излъчващата ослепителна светлина точка 
е първата теофания в Комедията. Точката – без протяжност, без материалност, 
абсолютно проста, неделима, неизмерима, но измерваща всичко – е 
геометричната фигура, която символизира неописуемата Божия реалност. Нейно 
аритметично съответствие е Едно: числото, с което неоплатониците обозначават 
Бог. 

„От тази точка зависят небето и природата“, обяснява Беатриче, привеждайки 
дословно думите на Аристотел от Метафизиката: „от това начало зависят 
небето и природата“. Около нея се въртят с намаляваща скорост и спадаща 
интензивност на блясъка деветте концентрични кръга на космоса. Вселената се 
явява на Данте обърната от вън навътре: в нейния център не е земята, а Бог. 

Трудността на поклонника да изкаже всичко видяно става все по-голяма поради 
постоянно увеличаващия се блясък и интензивност на Божествената светлина. 
„От този миг отстъпват тук словата, тъй както споменът отстъпва в дън/ ума ни 
пред картина пребогата.“ Полага неимоверни усилия, за да си припомни 
видяното, ала всуе, паметта му е безсилна. Състоянието му е подобно на това на 
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човек, сънувал чуден сън, който със събуждането почти се е разпръснал, за да 
остави единствено „сладостта от образа“. Оттогава тя се процежда – капка по 
капка – в сърцето му и изключителната радост, която изпитва, го прави сигурен в 
реалността на видяното. 

Данте моли Всевишния да направи езика му способен да изкаже малкото, което е 
съхранил, да изрази с думи поне бледата следа или сянка, която е останала след 
като видението се е разпръснало. Молитвата му е изпълнена и той успява да 
разкаже с три кратки описания (по шест стиха всяко) за три неща, които е 
съзерцавал с пълното съзнание, че думите му са по-бедни и неадекватни от 
„гукането на кърмаче“. 

Първата тайна се отнася до устройството на битието. Как е възможно единството 
на множественото, как безкрайното разнообразие на вселената се хармонизира с 
простото единство на Своя създател. „И аз видях в глъбта й съкровена/ в един 
том свързани с любов една/ листата из великата вселена.“ Божията любов 
събира и свързва в едно всички отделни и разпилени из всемира неща, тъй както 
разпръснатите листове се подреждат в коли и се съшиват в един том. Така в 
дълбината на божествената същност Данте вижда in primis тайнството на 
единството на множественото, което представя точно с образа на книгата: тя е la 
forma universal, архетипната идея в Божия ум, която дава ред и смисъл на света. 

Все по-внимателен и съсредоточен, взорът на поета става все по-ясен и прониква 
все по-навътре във върховното видение. Променя се не божествената светлина, 
а способността му да гледа и заедно с нея се преобразува исъзерцаваният образ, 
макар той да е на самия себе си винаги равен. 

Тогава му се открива великата тайна на Троицата. Сред „дълбокото сияние на 
тази Висша същина“ вижда три искрящи като дъгата въртящи се кръга, които 
всъщност са един, защото, еднакви по размер, те са наложени точно един на 
друг.При все това поклонникът може да ги различи, което за нас в този свят е 
невъзможно, защото цветът на всеки от тях се променя. Така се явяват на поета 
лицата на Божествената Троица: отличени в свойствата (цветовете), но 
тъждествени в същността. Самата Троица е изобразена от кръга: геометричната 
фигура без начало и без край, която представя вечността. Вторият кръг (Синът) 
отразява първия (Отец). Синът, като дъга от дъга, „светлина от светлина“, е 
единороден с Отца: „Бог истинен от Бог истинен“. Третият кръг (Духът) „изглежда 
огън“, тъй като Светият дух, според католическата догма, е любовта между Отец 
и Син. Той „тук (quinci) и там (quindi) се вдъхва (si spiri)“, т.е. огънят еднакво е 
подхранван от двамата или, казано на езика на теологията: Духът изхожда от 
Отец към Сина и от Сина към Отец. 

Божието тайнство е отвъд силата и обсега на човешкия разум и поетът, 
обръщайки се направо към Светата Троица, възкликва удивен с най-възвишената 
навярно терцина на цялата поема: 

‚O luce etterna che sola in te sidi, 

„О, вечен блясък, който от себе си блика 

(Троицата е единствено сама от себе си) 

sola t’intendi, e da te intelletta 

разбиран (Отец познава себе си чрез Сина), се разбира (Синът познаващ Отец) 
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e intendente te ami e arridi! 

и, разбирайки се, обича и се усмихва (Светият Дух)!“ . 

Поетът с тези божествени стихове изразява, както никой теолог никога не е 
могъл, тайнствената връзка между лицата в Троицата, тяхното различие и 
единство, а с ритъма на повтарящите се думи и тяхното взаимопроникване 
(circumincessio, περιχώρησις) с ритъма на повтарящите се думи. С последната 
дума на терцината Данте дръзко въвежда нов елемент в точното и строго 
теологическо определение, което дава на Светата Троица: глаголът „се усмихва“ 
(arridi, даден в българския превод като „се радва“), който се отнася до третото 
лице, до Светия Дух, т.е. до Любовта между Отец и Син. Усмивката е видимата 
форма на присъщата на любовта красота. Тя изразява радостта, ведростта, 
благосклонността на Божията любов, от която живее светът. 

Поетът съзерцава кръговете в екстаз и същевременно все по- внимателно и все 
по съсредоточено. Тогава във втория кръг му се открива третата и най-висша 
тайна, когато съзира, че той „с човешки вид ми се яви в сияние“ и по цвят, и „по 
вид се оказа като човек“. Напряга всичките си сили, за да проникне в тайната на 
въплъщението, на присъствието на Бог в човешката личност. Търси да проумее 
как образът на Сина съвпада напълно с кръга, т.е. как човешкостта може да е ab 
aeterno, извечно, в Бог в лицето на Исус Христос. Ала успява толкова, колкото 
математикът, който се стреми да намери квадратурата на кръга: числото π е 
неизвестно за средновековните люде, пък и то не може да бъде представено като 
точно отношение на две цели числа и неговата безкрайна серия може да бъде 
само приблизително закръглена. Кръгът за средновековното мислене е символ 
на вечността, т.е. на божествеността, а квадратът – на крайността, т.е. на 
човешкостта. Тайната на съчетаването на несъизмеримите си остава тайна. 

Изведнъж поетът е озарен от свръхсилна светлина и в същия миг със скоростта 
на мълнията е въздигнат в смъртното си тяло до вечната любов. Същата 
светкавица напълно помита „висшето въображение“ (l’alta fantasia), което го е 
направило способен да пътува в отвъдното, ведно с него паметта за върховното 
единение (unio mystica) и езикът, с който да го разкаже. Ала целта е достигната и 
„желанието и волята“ на поклонника вече са водени от Бог, Който със същата 
любов движи слънцето и другите звезди. 

  

Текстът е гл. 2 от книгата на Владимир Градев Приближавания, София: 
Фондация „Комунитас“, 2019, с. 57-86. Публикува се с любезното съгласие 
на издателството.  

 

списание „Нова социална поезия“, бр. 20, януари, 2020, ISSN 2603-543X 

 

 



174 
 

ВЛАДИМИР САБОУРИН –  

ТУК ЛИПСВА РАБОТНИКЪТ. 

ПОЛИТИЧЕСКАТА ПУБЛИЦИСТИКА НА 

ЕРНСТ ЮНГЕР 
 

Политическата публицистика на Юнгер между 1923 и 1933 г. споделя с Иван-
Мешековата Трудово-спътническа литература* синдрома на 
(само)неситуираността, дължаща се на един утопично-анархистичен 
радикализъм, отстояван на много фронтове, притежаващи сериозно 
реалнополитическо влияние. В средата на 80-те Юнгер ретроспективно ще 
определи мястото си в литературата на Третия райх – подобно на мястото, 
отредено на Мешеков в лявото литературно пространство през 30-те – 
посредством образа на пословичната „бяла вряна“[1], каквато е, да припомним, и 
квалификацията на „пролетарския“ поет Д. Полянов по адрес на Мешеков, от 
която изходихме в това съпоставително изследване. Преди да се превърне обаче 
след 1933-та доста бързо в необичайна птица за националсоциалистическия 
режим Юнгер се радва през ваймарския период на статута на ухажван (и от 
националсоциалистите) enfant terrible на (крайно)десните. Самият Юнгер се 
самостилизира като „самотен войн в пустинята, чието време ще дойде с 
настъпването на катастрофата“[2] – напълно в духа на боеца от военните книги. 
От традиционната (консервативна) десница го отличава революционния му 
радикализъм, прокарващ цезурата на Първата световна война като 
епохален point of no return, безвъзвратно отделящ от света от вчера; от 
националсоциалистите – анархистичния му елитизъм, за който нарастващата 
масовизация и парламентарното представителство на „движението“ вече са 
неприемливи отстъпки спрямо „буржоазното“; от крайнолевите 
(„националболшевиките“), с които се сближава в края на 20-те – радикалното 
отхвърляне в концепцията му за „работника“ на отчитането на икономическия 
фактор като водещ. През есента на 1929-та и в навечерието на избухването на 
Голямата депресия, която ще поднесе на Хитлер властта на тепсия, Юнгер вече 
говори за „скритата бюргерска ядка“ (РР 859) на националсоциализма – и лично 
на Фюрера. На 27 октомври – три дни след „черния четвъртък“ на Уолстрийт 
– Дер Ангриф, официоз на Берлинската НСДАП (с главен редактор Йозеф 
Гьобелс), го определя като „ренегат“, който вече „не съществува“ (РР 860) за 
националсоциализма. Едва два месеца след идването на Хитлер на власт 
Гестапо претърсва берлинската квартира на Юнгер. През октомври 1933 г. той 
напуска Берлин и се оттегля във „вътрешна емиграция“ в провинциално градче в 
родната Долна Саксония. 

Макар че до края на август 1923 г., когато доброволно напуска Райхсвера, Юнгер 
е длъжен да се въздържа от политически изявления, още предговорът към 
първото издание на във В стоманени бури, датиран с „декември 1919“, съдържа 
имплицитни политически послания, изхождащи от осмислянето на войната в 
контекста на ранната Ваймарска република, преживявана от младия ветеран като 
„време на мекушав хленч, морално закърняване и ренегатство“ (РР 13). В цялата 
си последваща политическа публицистика Юнгер ще използва фронтовия опит – 
Иван-Мешековото „окопно  п р е о с ъ з н а в а н е“[3] – като семантичен ключ и 
екзистенциален хоризонт с потенциал на ултима рацио на заеманите политически 
позиции. Още в този най-ранен текст, фигуриращ като първи в посмъртното 

https://novasocialnapoezia.eu/2020/01/08/vladimir-sabourin-tuk-lipsva-rabotnikiet-politicheskata-publitsistika-na-ernst-iunger/#_ftn1
https://novasocialnapoezia.eu/2020/01/08/vladimir-sabourin-tuk-lipsva-rabotnikiet-politicheskata-publitsistika-na-ernst-iunger/#_ftn2
https://novasocialnapoezia.eu/2020/01/08/vladimir-sabourin-tuk-lipsva-rabotnikiet-politicheskata-publitsistika-na-ernst-iunger/#_ftn3
https://novasocialnapoezia.eu/2020/01/08/vladimir-sabourin-tuk-lipsva-rabotnikiet-politicheskata-publitsistika-na-ernst-iunger/#_ftn4


175 
 

издание на събраната Политическа публицистика 1919-1933, е формулиран с 
пределна отчетливост решаващият въпрос за „смисъла“ на войната, който 
мотивира в дълбочина писането на автора на военните книги – и публициста 
политически екстремист. „Без значение дали сте загинали в открито поле, с 
обезобразено от кръв и мръсотия клето лице, обърнато към врага, изненадани в 
тъмни дупки или потънали в калта на безкрайни равнини, самотни сънувачи без 
кръст – това е за мен Евангелие: вие не сте загинали напразно.“ (РР 12) Редом с 
травматичния въпрос за смисъла на (жертвите на) изгубената война предговорът 
към първото издание на В стоманени бури поставя метафизически и жизнено-
философски свръхкомпенсиращия отговор на Хераклитовия фрагмент 53, който 
по-късно ще се появи отново във въведението към Битката като вътрешно 
преживяване: „Войната е баща на всички неща“[4] (пак там). Обвързвайки 
политическото, от една страна, с опита на войната, най-ранният публицистичен 
текст на Юнгер съдържа, от друга, антиципираща препратка 
към Работникът като „логическо продължение на неговата политическа 
публицистика“[5] и същевременно мост към постнационалистическия политически 
мислител от епохата на глобалното „идване на титаните“. Войникът е надничар, 
работник. „Така работеха и се сражаваха те, зле хранени и облечени, като 
търпеливи надничари на смъртта с железен товар на плещите.“ (РР 10) 
Кулминираща в Работникът като „моята първа политическа книга“ (РР 847), 
Юнгеровата политическа публицистика от 20-те и началото на 30-те се захранва 
от фронтовия опит, търсейки неговото политическо осмисляне и приложение, но 
съдържа – подобно на военните книги – и литературно-концептуален потенциал 
за трансцендиране на хоризонта на Ваймарската република, колабиращ в 
националсоциалистическия Махтерграйфунг. 

По-малко от месец след напускането на Райхсвера Юнгер радикално сгазва 
политическия лук още с първата си същинска публицистична изява (вече като 
офицер от запаса) не къде да е, а в печатния орган на 
Националсоциалистическата германска работническа партия (НСДАП) – първата 
му и последна авторска изява там[6] – съвпаднала с обратното броене преди 
мюнхенския пуч на Хитлер. В Революция и идея, публикувана във Фьолкишер 
Беобахтер от 23/24 септември 1923 г., Юнгер говори за „истинската революция“ 
(РР 36), която Хитлер, качил се на стол в бирарията Бюргербройкелер и стрелял 
с пистолет в тавана, ще обяви за избухнала две седмици по-късно. При цялата му 
случайност, Юнгеровият тайминг е налудно знаменателен както с оглед на 
взривоопасната атмосфера на „национална революция“, в която се ситуира 
неговата публицистика, така и на типично писателското му самонадценяване като 
въплъщение на тази революция – „национализмът това съм аз“ (РР 851) – в 
реалнополитическите ѝ измерения. Ако всяко историческо събитие наистина се 
повтаря два пъти, като първият път е трагедия, а вторият – фарс, Революция и 
идея прецизно описва младежкото преживяване на първия път. „За нас, 
духовната и способна на въодушевление младеж на Германия, доколкото тя бе 
родена или възпитана за свободолюбиво мислене, преди войната думата 
„революция“ притежаваше силно и характерно звучене.“ (РР 30) Революцията е 
преди всичко копнежът на една младеж, отгледана в подредения свят от 
вчера на стария режим, за която бунтът е иконографска „идея“ – и произлиза от 
идеи. „Големите мигове на надигането, в които на принудата се е 
противопоставяло насилие, в които една млада идея под тремолата на барабани 
и червени знамена застава зад барикадите, отговаряха на нашето чувство.“ (Пак 
там) Това са чувствата на една идеалистична в буквалния смисъл на думата 
младеж, която (е научена да) вярва във волунтаризма на идеите, чието 
съдържание може да е много различно, противоположно или дори сгрешено, но 
споделящи достойнството да са идеи (а не примерно икономически императиви). 
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„Дали обръщахме поглед към Реформацията и произтичащите от нея движения, 
към първата френска революция или подготвящата се руска, никога не липсваха 
знаците за буря, една голяма литература, пророци и мъченици, страдали и 
пролели кръв за идеята, дори когато идеята е била погрешна.“ (РР 34) 
Младежкият идеализъм на добре охранявания свят от вчера създава 
същевременно усещането, че мечтаната революция е също толкова далече, 
колкото старият режим е вечен. 

Юнгеровото настояване, че войната и революцията са (прояви на) едно и също 
нещо, пронизващо писането му от В стоманени бури през военните книги и 
политическата публицистика до Работникът, има автобиографична основа в 
преживяното от младежта на стария режим. Първата революция на поколението, 
разрушила с катастрофалността си уредения свят от вчера, е Първата световна 
война. За субекта на Юнгеровата фронтова и политическа проза, възторжено 
преживял тази първа революция в цялата ѝ хтонична титаничност и апокалиптика 
на битката на материалите и техниката, очакванията към последвалата я втора 
(политическа) революция са на практика недостижимо високи. Те са били такива 
обаче още в предвоенната си фаза на младежкия идеализъм на стария режим. 
„Много по-скоро отколкото някога ни е минавало през ума ни се отдаде 
възможност да преживеем революция или движение, което виждаше себе си като 
такава, в собствената ни страна.“ (Пак там) Ноемврийската революция няма как 
да не разочарова автобиографичния герой на фронтовите книги и на Революция 
и идея, за когото самата война вече е (революционна) битка „за една нова форма 
на света“, в чиято рамка случилото се в началото на ноември 1918 г. „не е нищо 
друго освен метеж на сражаващ се кораб“ (пак там). От гледна точка на субекта 
на младежкия идеализъм от стария режим и на последвалия 
(революционизиращ) фронтови опит ноемврийските събития са продукт на 
„жажда за плячка, подкрепена от малодушието на една изгладняла и заслепена 
от лозунги маса“ (пак там), лишена от всякаква движеща „идея“. Самата 
радикална критика на революцията, мечтана от поколението, израсло през 
стария режим, няма как да мине без отгледания от същия този режим младежки 
идеализъм на междувременно шоково порасналите, но неразделили се с 
очакванията от вчера за задвижваната от идеи революция. Въпреки 
идеалистическите основания на критиката обаче драстичната диагноза – 
напомняща на картини от фронтовите книги – на „така наречената революция“ 
има познавателна и прогностична сила. „Така наречената революция от 1918-та 
не бе драма на възраждането, а зрелище на рояк мухи[7], връхлитащ труп, за да 
се храни от него.“ (РР 34-35) Въпросът на разочарования субект на 
старорежимния идеализъм и революционния фронтови опит отново е Каква 
идея? реализира тази революция – и отговорът е: претоплен аморфен миш-маш с 
изтекъл срок на годност. „Дори в чисто формален план нямаше нищо ново, 
отчасти бяха копирани руски институции, бяха измъкнати изхабени фрази от 
1789-та и 1848-а, претоплени бяха отдавна изгнили лозунги на марксизма.“ (РР 
35) Три години по-късно, по време на най-радикалната фаза на политическата си 
публицистика Юнгер ще дефинира в статията Съединявайте се! (1926) 
ноемврийската революция като „марксистко-либерална“ (РР 219), прецизно 
улавяйки духа на „мирния преход“ от стария към новия режим с неговото 
„безкръвно рагу от престоялите остатъци от френската революция“ (РР 58), както 
гласи по-ранната формулировка от Революция и фронтово войничество (1925). 
Що се отнася до копирането на форми от руската революция, публицистът Юнгер 
няма да крие фасцинацията си от радикализма им (въпреки набелязващия се 
провал) дори след януари 1933-та. За субекта на старорежимния идеализъм и 
радикалния фронтови опит отвращението от копирането на руски форми е преди 
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всичко отвращение от неусвоената радикалност на оригинала в мирнопреходното 
ноемврийско копие. 

Доколкото войната в Юнгеровото ѝ осмисляне (революционно) разрушава из 
основи буржоазния свят от вчера, революцията би трябвало да продължи и 
задълбочи тази работа на деструкцията като условие-без-което-не-може за 
създаването на новото в неговата абсолютна оригиналност и автономност. 
Ноемврийската революция не само че не прави това, но и „безидейно“ 
(контрареволюционно) затвърждава света от вчера. „Навсякъде обаче, където се 
налагаше да се създаде самостоятелно нещо ново, предводителите се 
провалиха, видяха се изправени пред нищото и се вкопчиха с чувство на [пълна] 
безидейност тъкмо в порядките, с които твърдяха, че се борят.“ (РР 35) За 
автобиографичния имплицитен герой на Революция и идея светът от вчера е 
капитализмът. „Така с тяхна помощ капитализмът израстваше по-мощен от 
всякога, политическото потисничество стана безгранично, свободата на печата и 
словото – детска смешка.“ (Пак там) Спомня ли си наистина някой лозунгите от 
началото на ноемврийския мирен преход, за да ги изправи пред съда на по-
късната действителност? Само един наследник на старорежимния младежки 
идеализъм може да направи – и да изиска да направим – подобен мисловен 
експеримент, който оголва единственото основание на „тази революция на 
материализма“ на материалните момичета и момчета на мирния преход – 
нейната квази(марксистко)хегелианска (разумна) фактичност. „Тази революция на 
материализма може да приведе като свое историческо оправдание само един 
факт – този, че бе успешна.“ (Пак там) Младежкият идеалист от света от вчера, 
преминал през (революционното) окопно преосъзнаване, се оказва отново в един 
смъртоносно фактичен, потенцирано старорежимен свят от вчера. „Зад 
маскировъчната фасада на правителства и кабинети господства разбойничество 
в най-оголена форма. Вече има само плячкосващи и плячкосвани. Професиите, 
които трябваше да пазят и умножават идеалните блага на народа, отмират. 
Представителите на материализма в цялата му мерзост – гешефтари, борсови 
спекуланти и лихвари – са реалните управляващи. Всяко говорене и правене се 
върти около стока, пари и печалба. Всички изявления на държавата, нейните 
разпоредби, нейните декларации, нейните мерки, нейните пари, нейните 
възвания изпускат миризма на тление.“ (РР 36) Революцията е раждане, а това е 
разложение. „[Р]еволюцията не бе раждане, не бе възсияване на нови идеи, а 
разложение, обхванало едно умиращо тяло.“ (Пак там) Логичният извод, който 
следва от тази радикално-идеалистична визия за ноемврийската революция, 
кореняща се в старорежимния младежки идеализъм и неприемаща връщане 
отсам катастрофалната цезура на фронтовия опит, е, че истинската революция 
още не се е случила – че тя тепърва предстои. 

И тук, в трагично-фарсов синхрон с започналото обратно броене за мюнхенския 
Бирен пуч, автобиографичният ювенилен ветеран от Революция и 
идея идентифицира идещата „същинска революция“ на своята утопично-
елитарна „консервативна революция“ с „националната революция“ на 
националсоциализма в цялата му квазиидеалистична мерзост. Както младият 
лейтенант във В стоманени бури повтаряше в пароксизма на атаката Сега 
лейтенант Юнгер сваля шинела си, така тук трябва да повторим: и 
тук политическата публицистика на Ернст Юнгер прави най-фаталния си избор 
на най-фаталното място в (почти) най-фаталния момент. „Същинската революция 
още не се е състояла, тя неудържимо марширува към нас. Тя не е реакция, а 
истинска революция с всички нейни отличителни белези и проявления, нейната 
идея е народностна (völkische)[8], наточена до непозната досега острота, нейният 
стяг – пречупеният кръст, нейната форма на изразяване – съсредоточаването на 
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волята в една-единствена точка – диктатурата!“ (Пак там) Тук блясъкът на 
политическото възсиява с демонична сила, която абсолютно начинаещият 
публицист припознава като сродна на революционния титанично-хтоничен 
фронтови опит, от който изхожда както неговата политическа публицистика, така 
и литературно-концептуалните му построения, които по-късно ще му помогнат 
чрез привидността на естетическото да намери изход от непосредствения блясък 
на актуалнополитическия демонизъм към литературно пречупеното сияние на 
ониризма на Приключенско сърце и митопоетическия титанизъм на Работникът. 

Разочарованият от ноемврийската революция „гневен млад мъж“ е колкото 
старорежимният идеалистичен младеж, толкова – и с по-голямата сила на 
преживяната травма – ветеранът от Първата световна война. Съществен сектор 
от десния политически спектър на ранната Ваймарска република са именно 
сдруженията на ветераните от войната, като чийто говорител Юнгер възприема 
себе си. Националсоциализмът ще успее да спечели тези хора с бесния си 
ресентимент (несподелян от Юнгер) от изгубената война и (унизителния за 
Германия) Версайски договор, и също така със систематичното подклаждане на 
„легендата за удара с кинжал“ (Dolchstoßlegende) от страна на революцията в 
тила (отхвърляна от Юнгер). Идентификацията на Юнгер с фронтовите войници, 
въпреки форсираното ѝ функционализиране в политическата му публицистика, е 
в основата си неполитическа, а автобиографично-екзистенциална. За 
аргументацията на Революция и фронтово войничество (1925) те са унижените 
и оскърбените от ноемврийската революция. „Напълно отговаря на духа на тъй 
наречената революция, че онези, които взеха на сериозно този почетен пост [да 
представляват народа си на фронта, б. м., В. С.], биват третирани или като 
измамени, или като безспорни глупаци.“ (РР 57) Ветераните не изиграват в 
ноемврийската революция решаващата роля, която има въоръженият народ (и 
фронтовите офицери, преминали на негова страна) в „Русия на Ленин“ (РР 58) – 
роля, която Юнгер си представя като (била) възможна – а участват в 
потушаването на комунистическите бунтове и възстановяването на 
„революционното“ ноемврийско статукво. Ноемврийската революция е типичен – 
и омразен за Юнгер – пример на „мирен преход“, искащ спокойствие след като 
властта (и капиталите) са вече трансферирани от старите към новите (стари) 
елити. „[З]ащото след поемането на властта без битка, те не искаха развитие, а 
спокойствие.“ (Пак там) Дейците на ноемврийската революция са лишени от 
„ранга да бъдат властови фигури (Machtmenschen) от класата на Троцки“ (пак 
там), чиято автобиография Юнгер проницателно ще рецензира пет години по-
късно. Националният радикал-анархист от политическата публицистика намира 
повече допирни точки с комунистите (а по-късно и с националболшевиките около 
Ернст Никиш) отколкото с дошлата на власт чрез „мирен преход“ Ваймарската 
демокрация. „Тогавашните [от ноемврийската революция, б. м., В. С.] не искаха 
никаква битка, никакъв личен залог и никаква кръв, искаха си спокойствието.“ (РР 
59) Изводът на Юнгер за ноемврийската революция е, че в крайна сметка ѝ „е 
липсвала революция“ (пак там), която за него би предполагала, за да я има, 
впрягане на силите на новия субект на преминалите през първата революционна 
катастрофа на фронтовия опит. „Във всеки случай така наречената революция не 
успя да си послужи с фронтовия боец – и това я характеризира.“ (РР 60) 

В идентификацията си с фронтовия войник Юнгер се колебае между 
глорификацията му като (пренебрегнат от революцията) нов субект на историята, 
от една страна, и мизерията на самотния и изоставен ветеран на същинската 
титанично-хтонична революция на „битката на материалите“, от друга. И двете 
идентификационни фигури са автобиографични (въпреки сурдинирането в личен 
план на втората). „[Т]ой се видя с приключването на войната, изтощен от 



179 
 

чудовищните усилия, изведнъж сам в една пълна духовна изоставеност.“ (Пак 
там) Самотата на фронтовия войник – насред руините на срутилия се (докато той 
се сражава) без бой свят от вчера – като фундаментална екзистенциална 
характеристика ще бъде (неубедително) политически преосмислена от Юнгер 
като последно основание на неговата не-реакционна (революционна) същност. 
Този неубедителен трансфер от екзистенциално в политическо обаче е 
определящ за дистанцирането на Юнгер от „легендата за удара с кинжал“, 
употребена от националсоциализма. „Това е основанието, поради което 
истинският фронтови войник никога не може да е реакционен: той не е само 
предаден, но и изоставен.“ (РР 61) Изоставеният не (би трябвало да) изпитва 
интоксикиращия ресентимент на предадения, от който реалнополитически ще се 
възползва националсоциализмът. Прогнозата за нереакционния характер на 
изоставения самотен ветеран в нейната очевидна контрафактичност на 
свърхкомпенсиращ ход ще се окаже политически напълно погрешна, оголва 
обаче автобиографично-екзистенциалните основания на Юнгеровата 
политическа публицистика. Самотният и изоставен ветеран от Революция и 
фронтово войничество носи отличителните белези на преживяното от автора 
на Огън и кръв, писана по същото време, с нейното фокусиране върху екстаза и 
травмата, насред масовата (и касовата) приватизация след ноемврийската 
революция. Тук Юнгер за първи път отчетливо ще формулира една своя любима 
теза, която ще се повтаря в интервютата след 1945-та, отнесена към 
катастрофата на Втората световна война. „Силите бяха налице, но те не бяха 
приложени или бяха разпилени в дилетантски начинания.“ (РР 63) Юнгер като 
неприложен – Хитлер като монстрозен дилетант. Утопията – истинската утопия, 
както „истинската революция“ – няма пресечна точка с историята. (А когато се 
пресекат, раждат чудовища.) 

Юнгеровата преоценка на ноемврийските събития апелира както към 
метафизиката на войната (като „първа“, титанично-хтонична революция), така и 
към една метафизика на истинската (социалнополитическа) революция. Тъкмо от 
позицията на това метафизично схващане, укоренено в екстремен 
екзистенциален опит, той отхвърля „[о]бичайния образ […] на удара с кинжал 
изотзад“ (РР 108) – обичаен за целия (крайно)десен политически спектър във 
Ваймарската република. В статията Национализъм и националсоциализъм (1927), 
където се прокарва елитисткото разграничение между националсоциализма, от 
една страна, за когото „масата с право играе роля“, и Юнгеровия „национализъм“, 
от друга, за когото „числото е без значение“ (РР 319), ключовият за нацизма „удар 
с кинжал“ недвусмислено е определен като не спадащ към „същински 
действителното“ (das eigentlich Wirkliche) (РР 318). Юнгеровата героично-
стоическа метафизика на войната е обратното на националсоциалистическата 
идеология на изгубената поради „болшевишко-еврейския“ удар в гръб война – и 
антидот на нацисткия ресентимент. Както войната, така и ноемврийската 
революция са вписани в една стоическа визия за историята като необходимост. 
„Ако искаме да видим същественото, трябва да се постараем да мислим 
исторически, ще рече, да виждаме във всичко, което се случва, нещо 
необходимо.“ (РР 110) В тази стоическа историософия няма място нито за 
ресентимента на изгубената война, нито за (антисемитския) прочит на 
ноемврийската революция като „удар с кинжал“. В разрез с (крайно)десния 
(консервативен) консенсус Юнгер радикално-анархистично вижда „необходимост“ 
в самата революция. „Да, това трябва все някога да се каже пределно ясно, 
макар че със сигурност ще бъде криворазбрано: и в революцията се съдържаше 
необходимост.“ (Пак там) Стоическата матрица предпазва Юнгер от близкото до 
(крайно)десния ум във Ваймарската република мислене на революцията в 
рамките на теорията на заговора. „[Т]рябва по-скоро да свикнем да виждаме, че 
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всички ние по някакъв начин участваме в така наречената революция, тоест, ако 
го формулираме в персонален план, носим вина за нея, както тези, които активно 
я прокараха („направиха“), така и безбройните други, които ѝ предоставиха, така 
да се каже, пасивното си съгласие“ (РР 111). Ноемврийската революция е колкото 
революция „отдолу“, толкова (ако не и повече) и „революция“ отгоре. 
„Революционни бяха масите, носещи червени знамена по улиците, но 
революционни бяха и притежаващите властта, които не заповядаха да стрелят по 
тях – и немалък въпрос е кой начин на действие доведе по-бързо до целта.“ (РР 
111-112) Мирнопреходната „революционност“ на старите елити дава основание 
на Юнгер да определи ноемврийската революция като симптом на рухването на 
стария режим, а не „истинска революция“, създаваща нещо ново: „по своята 
същност тя не бе революция, а външен знак на едно рухване.“ (РР 114) 

Тази констатация, с която завършва статията Революцията (1925), публикувана 
в Ди Щандарте, издание на крайнодесния Съюз на фронтовите войници 
„Щалхелм“, ще бъде повторена пет години по-късно в програмния 
текст „Национализъм“ и национализъм (1929), в който Юнгер формулира в 
завършен вид своя революционен (анархо)национализъм пред широката публика 
на независимото ляволиберално списание Таге-Бух. Статията „Национализъм“ и 
национализъм отразява окончателното скъсване на Юнгер с 
националсоциализма – харизматикът от първата реч, на която младият офицер 
от Райхсвера присъства през пролетта на 1923-та, вече се е превърнал в 
апаратчика „господин Хитлер“ (Herr Hitler) (РР 509). От тезата, че „сме преживели 
само едно срутване, а не революция“ (РР 505), Юнгер извежда като следствие, че 
„революцията трябва да бъде наваксана“ (пак там) от субект на историята, 
идентифициран като „синове на войните и гражданските войни“ (РР 507). Този 
субект, познат ни от фронтовия дневник на Мешеков и военните книги на Юнгер, 
е преминал през опита на хтоничните стихии, чието повторно развихряне 
предстои в „истинската революция“. В нея започва да се набелязва 
митопоетическата титанично-хтоничната фигура на работника, върху която Юнгер 
ще съсредоточи вниманието си една година по-късно. „Единствената постановка 
на въпроса, която днес действително представлява интерес в комунизма, е дали 
и в Германия ще се удаде да се превърне понятието „пролетарий“ от чисто 
икономическо в героично.“ (РР 506, курсив в оригинала) Героично, ще рече, 
следвайки парадигматичния опит на „войната на материалите“, титанично-
хтонично, споделяно в еднаква степен от войната и революцията – и от техния 
субект в лицето на войника-работник и работника-войн. 

Титанично-хтоничното тъждество на война и революция (и съответстващото му 
„героично“ тъждество на войн и работник) ще бъде препотвърдено в 
рецензията Спомените на Троцки (1930) за автобиографията на Лев 
Троцки Моят живот. Опит за автобиография (1930), издадена същата година 
на немски в престижното издателство Фишер. „Не само войната дава знак за 
наближаването си – прави го и световната революция. Тези две събития са в 
основата си само едно, две страни на едно и също явление, многообразно 
интерфериращи и в много отношения зависими една от друга. Може да се каже, 
че една голяма революция е в процес на ставане, обхващаща както национални, 
така и социални напрежения – но може и да се каже, че една голяма война вече 
формира националните и социалните си армии.“ (РР 548) Юнгер мисли военното 
и революционното „прекрачване на границите“ – във войната и гражданската 
война – като в основата си синхронно. „[Е]дин ден не само по краищата на 
държавите, но и по улиците на големите градове въоръжени хора ще прекрачат 
онези граници, които са прокарани посредством договор и ред.“ (РР 549) Не само 
националните държави (и „национално отговорния капитал“), но и един 
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интернационал на подривните сили преминава в режим на тотална мобилизация. 
Войната е „добре дошла“ не само за титанично-хтоничния войн, но и за 
професионалния революционер (като репрезентант на титанично-хтоничния 
„героичен“ работник) – и двамата навлизат (неподвластни на унищожение) в 
зоната на унищожение като тяхното емблематично място. „И за тях 
[професионалните революционери, б. м., В. С.] войната е добре дошла, те ще се 
появят първи там, където разрушението е било най-страшно.“ (РР 550, курсив в 
оригинала) В края на рецензията Юнгер отново формулира своя лелеян сценарий 
за (германско) прерастване на световната война в световна революция – след 
провала на руско-съветския опит за подобно прерастване, емблематично 
въплътен в персоналния провал на Троцки. „Извън всяко съмнение е, че целият 
съюзéн свят не би могъл да ни устои, ако бяхме свързали воденето на световната 
война с една световнореволюционна претенция от най-висок ранг.“ (РР 552) 
Рецензията Спомените на Троцки проницателно ще положи провала на стратега 
на Октомврийския преврат в прехода от  западно-интелектуалния етап на руската 
революция към „скитско-варварския“ (РР 547), стоящ под егидата на „силите на 
почвата“ (РР 552) на сталинизма. „Може да се каже, че доколкото беше западно 
събитие, революцията е била същинската му стихия. Звездата му обаче по 
необходимост избледнява в същата степен, в която същностно руското на това 
явление започна да става по-отчетливо.“ (РР 547) Юнгер диагностицира у Троцки 
„далтонизъм спрямо изплуващите от земята (Boden) сили“ (пак там), но всъщност 
споделя с него тази интелектуалистка слепота спрямо калнокафявото. Едва три 
години по-късно той ще се окаже в позицията на Троцки – позицията на утопичния 
„западен интелигент“ (срв. РР 550), изместен от реалнополитическите сили на 
германската „(кръв-и-)почва“. Руският социализъм в една отделно взета страна 
ще получи своето германско съответствие в националсоциализма в една отделно 
взета страна след окончателното закриване и в двете на всякаква възможност за 
„истинска революция“. 

Спомените на Троцки неусетно и неволно прерастват в спомен за бъдещето на 
политическия публицист – мислител и активист – Юнгер, некриещ 
идентификационното си възхищение от интелектуалеца, създал Червената 
армия, и неговия брониран влак. „Той притежава също рядко срещаната дарба да 
преминава от една почти догматична дейност незабавно към практическа. Той 
изгради Червената армия не както навярно би отговаряло на теориите на 
марксизма, а както обикновено се е въвеждало ред в армиите във всички 
времена. […] Историята на неговия брониран влак, с който той обикновено се 
появявал на най-опасните участъци на фронтовете, е образцов пример за 
концентрацията на модерната военна енергия, който може да се препоръча за 
изучаване на всеки професионален войник.“ (РР 551) Троцки въплъщава 
парадигматичния за Юнгер синтез между интелектуалец и войн, чийто провал е 
(само)сбъдващо се пророчество – прозорливостта му обаче е авторефлексивно 
сляпа. Юнгер вижда презрението на Троцки (интимно близко му) към „дребния 
буржоа“ (Сталин) като недопустимо за един политик, който би трябвало да си 
даде сметка за реалнополитическото превъзходство и важността в политиката на 
това да си „малко по-малко умен“ (РР 548), докато всъщност го очаква същото от 
страна на доста по-малко умния дребен буржоа Хитлер. Докато „националната 
революция“ на националсоциализма навлиза с Голямата депресия в терминална 
фаза, Юнгер едновременно пророчески и сляпо описва предстоящото в Германия 
като вече случило се в Русия. „Че точно този човек бе отстранен, че той 
изобщо можа да бъде отстранен, е един от най-ясните знаци за това, че 
революцията е започнала да навлиза в стадий на нова закономерност, която 
трябваше да намери израз и в нов управляващ елит.“ (РР 551) Умението на 
Юнгер да казва да на случващото се (без да губи прогностичната си 
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прозорливост), което две години по-късно ще намери впечатляващ израз 
в Работникът, тук е дарбата на сляп за собствената си съдба прорицател, който 
„умее да гледа с очите на автора [т.е. Троцки, б. м., В. С.]“ (РР 546), но все още не 
знае, че тези очи предстои екзистенциално да станат съвсем скоро и негови 
собствени. „Това е неговата съдба: силите на интелекта са победени от силите на 
почвата. И това е смисълът на неговата книга: интелектът се опитва да докаже, 
че почвата е била в грешка, но неговата логика се изпарява безследно като дим 
над земята (Erdreich)[9] (РР 552). Съдбата на интелектуалеца Троцки в Русия на 
Сталин префигурира съдбата на политическия публицист и писател Юнгер в 
Германия на Хитлер. Политическият (анархистично-утопически) активизъм на 
Юнгер ще се изпари едва три години след Спомените на Троцки яко дим над 
„кръвта-и-почвата“ на Erdreich-а на Третия райх. 

Последният политическо-публицистичен текст на Юнгер ще бъде написан вече от 
търбуха на Левиатана в инкогнитото на рецензия, посветена на пътепис за СССР 
от времето на първия петилетен план. Рецензията излиза през септември (или 
август)[10] 1933 г. под заглавие с автореференциално двойно дъно: Един нов 
репортаж от страната на плановата икономика. Този репортаж е колкото за 
Русия на Сталин, толкова и за Третия райх, написан от автора на Тоталната 
мобилизация (1930) и Работникът (1932), който вече започва да вижда себе си в 
светлината на Спомените на Троцки. Рецензията тръгва отдалече (и привидно 
далече от политическото) с любимата за „приключенското сърце“ на младежа от 
стария режим (и на родилия се в края на 20-те насред радикалната политическа 
публицистика литератор) тема за пътешествията. „Духът на едно столетие се 
отразява не на последно място в дестинациите и влеченията на неговите 
пътешественици. Всяка епоха притежава своя Мека и свои обетовани земи, не 
винаги са едни и същи обаче пророците, които биват посещавани.“ (РР 652) 
Смяната на пророците, която кара читателят да наостри слух, е онагледена 
първоначално чисто исторически: пътешествениците от ХІХ век („от вчера“) 
посещават култовите места на Природата и Културата – дестинацията на новия 
пътешественик „от днес“ са светите места на актуално случващото се. „Напълно 
немислимо би било в едно време, в което се е идвало отдалече, за да се видят 
останките от римски акведукти или пътища, да се предприеме същото пътуване, 
за да си съставиш впечатление за водоснабдяването на един модерен град, 
строежа на язовир или състоянието на определен промишлен отрасъл.“ (Пак там) 
Тези нови дестинации, нямащи нищо общо със старите природно-културни 
забележителности, установяват в крайна сметка една „тясна връзка между 
изложбено излагане (Ausstellung) и политика“ (РР 653). Предприетият от Юнгер 
„нов репортаж от страната на плановата икономика“ е в основата си – една 
основа с двойно дъно – политически, работещ с понятията на Юнгеровата 
(анти)утопична визия за тоталитарните държави на Първия петилетен план 
и Махтерграйфунг-а. „Често можем да си изясним по-фино и точно картината, 
когато се информираме как се управлява електрификацията, как се възпитава 
младежта, как живее работникът и как е доволен – накратко, когато проверим 
състоянието на Тоталната мобилизация[11] в разнообразните ѝ сфери.“ (Пак там) 
От Военен дневник през Работникът и до Един нов репортаж от страната на 
плановата икономика силата на констатирането на (ужаса на) това-което-е 
свършва отвътре работата, която пацифизмът и критиката на тоталитаризма 
отвън не успяват. „[Д]нес един презокеански полет, организирането на 
състезание, добре подготвеният политически [съдебен] процес, манифестацията 
на големи народни маси – с една дума, модерното излагане на показ все по-
отчетливо се оголва от частния си или обществен характер и започва да 
придобива характера на представително държавно мероприятие.“ (РР 654) В 
изброяването на мероприятията на тоталитарната държава изпъква с 
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актуалнополитическата си конкретика „добре подготвеният политически процес“ – 
Лайпцигският[12] – легитимиращ началото на разправата на националсоциализма 
с политическите му опоненти вляво и въвеждането на перманентно извънредно 
положение. 

Рецензията Един нов репортаж от страната на плановата икономика излиза в 
сп. Видерщанд (Съпротива), издавано от „националболшевика“ Ернст Никиш, 
което ще бъде забранено година по-късно. През есента на 1933-та картината, 
откриваща се пред фланиращия в Берлин, все още е привидно идилична – или 
предвещаваща същия град (който Юнгер ще е напуснал преди близо седем 
години) от времето на Пакта Молотов-Рибентроп. „Когато се разхождаш в Берлин 
по „Унтер ден Линден“, с удоволствие се спираш пред витрините на съветско-
руското туристическо бюро, за да разгледаш плакатите, в чиито нежни, но 
отчетливо контрастиращи цветове и необичайна липса на перспектива се пази 
един светски отблясък от старата иконопис.“ (Пак там) Фланьорската идилия е 
подвеждаща и(ли) меланхолно обърната към нещо, възприемано като вече 
изгубено: през октомври Юнгер ще напусне със семейството си междувременно 
„опротивелия“ (срв. РР 843) му Берлин, за да прекара остатъка от Третия райх 
във „вътрешна емиграция“ спрямо режима. Разглеждайки плаката на витрината 
на съветското туристическо бюро, Юнгер всъщност си спомня за фигури 
от Работникът – „мощни строежи, пред чиито скелета и кранове човекът 
изглежда смален до мравка“, „една-единствена, грамадна работилница“ (РР 654) 
– които вече се въплъщават не само в Русия на Сталин, но и в Германия на 
Хитлер, Юнгер обаче ще предпочете да наблюдава реализацията у дома на 
(анти)утопията си от предпазната дистанция на дълбоката долносаксонска 
провинция. Отблясъкът на иконописта в конструктивистко-авангардистките 
плакати е като последно сбогом от един фасцинирал съвсем доскоро свят, чиято 
реализация на ръка разстояние (и от Гестапо) започва да става застрашителна. 
Това не пречи на прецизността на наблюдението в неочаквано бързо 
реализиралата се тук и сега зона на унищожение. „[П]ътуването до Русия е 
изложбено пътуване (Ausstellungsreise), отрязъкът, който е позволено да се види, 
се определя от излагащия, тоест от държавата.“ (Пак там) Прецизността на 
наблюдението в зоната на унищожение предполага отчитането на гравитационно 
изкривяващото „въздействие на политическото“ с неговата неевклидова 
геометрия на обективното. „Планът не е икономическо, техническо или културно 
мероприятие, а политическо; и въздействието на политическото не може да 
избегне никой наблюдател. Тук няма обективност, а отчетливо За или Против, и 
след като прочетеш първите три страници на един репортаж, вече знаеш дали 
авторът се чувства в най-интимната си същност привлечен или отблъснат.“ (РР 
655, курсив в оригинала) Ако в Работникът фасцинираната привлеченост е 
повече от очевидна, едва година по-късно в Един нов репортаж от страната на 
плановата икономика Юнгер внимателно ще разгледа отблизо рускосъветския 
тоталитаризъм – и този поглед отблизо ще бъде новата перспектива отблизо (и 
отвътре) на току-що реализирания националсоциалистически вариант на 
сталинисткия Левиатан. 

Юнгер рецензира книгата Червената империя (1933), чийто автор Франц Алберт 
Крамер вижда Съветския Съюз на Първата петилетка през погледа на 
националсоциалистически „неподключен“ журналист, което ще рече критично, но 
определено не успоредно на партийната (националсоциалистическа) линия, а по-
скоро забелязвайки (като човек, фигуриращ в списъците на Гестапо) 
набелязващите се аналогии с Третия райх, които авторът на рецензията на свой 
ред започва да вижда отблизо (а не от птичата перспектива на Работникът). 
Книгата на Крамер получава най-високия комплимент, на който писателят-войн 
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Юнгер е способен: „едно във висша степен коварно оръжие“ (пак там), достойно в 
„зловредността“ си за вниманието на съветските тайни служби (които тук могат да 
бъдат четени и като шифър за Гестапо). „Когато пътуваме през Русия, ние сме на 
поклонение в най-голямата страна Утопия, която светът някога е виждал. 
Наблюдаваме как един малък, притежаващ [цялата] власт елит се опитва да 
осъществи социални и икономически учения от западния свят върху една почва и 
с хора, на които липсва всякаква връзка с историческите предпоставки, от които 
са израстнали тези учения. Този фантастичен по мащабите си опит резултира в 
едно чудовищно несъответствие между мечта и действителност.“ (Пак там) В 
това резюме на книгата, писано сякаш непосредствено преди 1989-та, Юнгер 
прави един радикален препрочит на „почвата“ от Спомените на Троцки, където 
тя все още – в перспективата на все още предстоящата германска „национална 
революция“ – беше гарант на една автентично нова фаза в развитието на руската 
революция. 

Три години по-късно – вече след победата на националсоциалистическата 
революция – в Един нов репортаж от страната на плановата 
икономика същата тази „почва“ е гарант за фундаменталната невъзможност на 
революцията. Сталинистката индустриализация е валутен внос на цената на 
Голодомор. „За спастрените от устата на народа пари, изтичащи от страната, се 
излива от другата страна един поток от чуждестранни инженери, 
висококвалифицирани работници и произведени в чужбина машини, като всяка 
съществена работа спира в мига, в който е похарчен последният долар.“ (РР 656) 
Авторът на Работникът с видимо „зловредно“ задоволство реферира добре 
познатите на връстниците и на двете свободи детайли в цялата им синестезийна 
плътност и безнадеждност. „Водени сме през новото строителство на 
небостъргачи, пронизани от смесената миризма на свеж лак и започващо 
разложение.“ (Пак там) Рушащото се ново строителство – Айнщюрценде 
Нойбаутен – на строителството на комунизма (и повторното строителство на 
капитализма) е утопичната реалносъществувала страна на работника, която 
познаваме отблизо и с която авторът на Работникът добросъвестно (злорадо и 
зловредно) се запознава след победата на „кръвта-и-почвата“ на 
националсоциалистическата революция. Очакваната от „почвата“ автентична 
родна революция се трансформира в гротескните образи на съветския провал. 
„На полята се натъкваме на странен образ как издъхнали трактори биват влачени 
с волски впрягове към работилниците за ремонт.“ (РР 656-657) Революцията като 
проект на азиатски деспот: „Стоим пред това зрелище като пред строежите на 
азиатски деспоти, израстващи с робски труд за една нощ от земята и рушащи се 
в степта, щом деспотът склопи очи.“ (РР 657) Тук липсва работникът. Тази земя 
не може да го породи като субект на революцията. Предстои да се види как ще 
стоят нещата в германския вариант на „националната революция“, но още в 
началото признаците не са никак обнадеждаващи. Един нов репортаж от 
страната на плановата икономика е „шедьовър на политическия репортаж“ (РР 
659), с който Юнгер се сбогува с политическата публицистика след кулминацията 
на Работникът и първите лични близки срещи с националсоциалистическия 
Левиатан. На мраморните скали (1939) ще се опита да се конфронтира с него 
вече в полето на съновидението, алегорията и романа. 

 * Настоящият текст е фрагмент от книгата Ляво поколение, дясно поколение. 
Иван Мешеков и Ернст Юнгер (под печат). 
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оригинала). 

[4] Първото цитиране на фрагмента на Хераклит в предговора към В стоманени 
бури нормализира синтаксиса му: „Der Krieg ist der Vater aller Dinge“ (Войната е баща на всички 
неща). При повторното му цитиране във въведението към Битката като вътрешно 
преживяване Юнгер възпроизвежда инверсията на (немския превод на) оригинала: „Der Krieg, aller 
Dinge Vater“ (Войната, на всички неща баща). Пълният текст на фрагмент 53 в превод на немски 
от Бруно Снел гласи: „Войната е на всички неща баща, на всички неща цар. Едните ги проявява 
като богове, другите – като човеци: едните ги прави роби, другите – свободни.“ Вж. 
Heraklit, Fragmente. Griechisch und Deutsch, hrsg. v. B. Snell, Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1995, 19. 

[5] Berggötz, S. O. „Nachwort: Ernst Jünger und die Politik“, с. 847. 

[6] Изключая реферирания и препечатки, за които Юнгер не е давал изричното си съгласие. 

[7] Юнгер използва точното зоологическо определение Schmeißfliege – „синя месарка“ (Calliphora 
vomitoria). 

[8] Дума, наложила се в употребата ѝ от страна на националсоциализма (срв. името на 
националсоциалистическия официоз Фьолкишер Беобахтер), но първоначално характерна за 
целия дясно-националистически спектър във Ваймарската република. 

[9] „Почва“, „пръст“, „Земя“ – но и буквално „земно царство“. 

[10] В Politische Publizistik 1919-1933 има разминаване между датата към основния текст 
(„септември 1933“, РР 652) и датата в библиографската бележка към него: „август 1933“ (РР 822). 
Имайки предвид споменаването на „добре подготвения политически процес“ (РР 654), който може 
да реферира единствено към Лайпцигския процес срещу обвинените в подпалването на 
Райхстага, състоял се на 21-23 септември 1933 г., по-вероятната дата на публикация на 
рецензията би трябвало да е септември 1933-та. 

[11] Главната буква маркира понятийния характер на словосъчетанието. 

[12] По свидетелство на Армин Молер, секретар на Юнгер между 1949 и 1953 г., той е присъствал 
(заедно с брат си Фридрих Георг) „като слушател“ на съдебните заседания на „процеса по 
подпалването на Райхстага“ – цит. по Kaempfer, W. Ernst Jünger, Stuttgart: Metzler, 1992, 32. 
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О. ПАВЛИН СЪБЕВ –  

НЕОБХОДИМА ЛИ Е НОВА ПАРАДИГМА  

В ТЕКСТОЛОГИЯТА? 
 

Единственият начин да осмислиш текста е като го прочетеш; 
единственият начин да го прочетеш е като го предадеш с други думи; 

единственият начин да го предадеш с други думи е да имаш тези други думи, 
а за да ги имаш, ти трябва да имаш и живот – 

да живееш живота си, изпълнен с желания, копнежи, потребности, вярвания, 
възгледи, 

мнения, симпатии и антипатии – и всички останали неща, които ни правят човеци. 
Тоест прочитът на един текст задължително предполага и някаква негова 

промяна. 

Барт Ърман. Да предаваш словата на Иисус 

  

Тезата на Bart Ehrman, че преписвачите променяли думите на новозаветните 
книги, за да ги направят по-ортодоксални и да създадат Писание – учителен 
ресурс, който може да се използва срещу ученията на тези християни, които имат 
по-различни възгледи, предполага наличието на оригинален текст, който е 
редактиран в ръкописната традиция. Макар че за Ehrman основната цел на 
текстовата критика е да видим как в ръкописната традиция този първоначален 
текст е използван в догматическите спорове, той не се отклонява кой знае колко 
от по-старата задача, която си поставят Westcott и Hort – да се идентифицира 
„оригиналният текст”, който е бил подложен на промени, защото в крайна сметка, 
за да установим, че книжовниците са променяли текстове, трябва да се 
предположи, че има някакви оригинални текстове. 

И все пак книгите на Ehrman сякаш отвориха вратата за следващата стъпка в 
текстокритичните изследвания – преписването на ръкописа като тълкуване в 
реални жизнени контексти, довело до пренаписване на текстове. Така ние, 
според Ehrman, анализирайки четенията в ръкописите, търсим не толкова 
автографа, както това е било през XIX век, а възстановяваме историята на 
ранното християнство. Тази задача превръща текстовата критика в инструмент за 
постигане на по-мащабни цели. 

Към такива по-мащабни цели очевидно се стреми и David Parker, професор по 
теология в университета в Бирмингам. Той публикува книга, озаглавена „Живият 
текст на Евангелията”[1]. За Parker „Текстовата критика по същество е акт на 
разбиране на това, какво друг човек обозначава чрез думите, които са изложени 
пред мен”[2]. Това определение едва ли е традиционното за тази област. 
Всъщност дефиницията е по-скоро свързана с херменевтиката, а не с текстовата 
критика, защото обхваща дискурса на разбирането. Текстовата критика е 
исторически фокусирана върху установяване на текст. За Parker обаче тя има 
много по-глобално измерение, надхвърлящо установяването на първоначални 
четения. За него всеки ръкопис разказва история и задачата на текстовия критик 
е да разбере каква е тази история, без значение че ръкописите се различават 
един от друг, защото целта вече не е да се върнем към някакъв първоначален 
текст. Целта е да разберем нещо за социалната среда и теологичните дебати. С 
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други думи, търсенето на автографа е почти без значение и целта на текстовата 
критика трябва да се съсредоточи върху богатото наследство от текстови 
варианти, които книжовниците са ни оставили. 

Parker твърди, че между Писанието и Традицията[3]  не трябва да се прави 
разграничение, защото „окончателният текст не е от съществено значение за 
християнството”,  тъй като присъствието на Духа не се  ограничава до 
вдъхновението на писаното слово[4]. Според Parker Духът на Бога работи в 
общността на вярващите до такава степен, че отклоненията от автографа са 
доказателство, че Духът все още работи и че Писанието е жив, променящ се 
текст: „Вместо да търсят правилни и грешни четения и с тях правилни или грешни 
вярвания и практики, пътят е отворен за възможността Църквата да бъде 
общност на Духа дори в многообразието от текстове”[5]; „Концепцията за 
Евангелието, във фиксирана форма, окончателно, като част от литературата, 
трябва да бъде изоставена”[6]. 

Вероятно Parker е повлиян от спецификата на Codex Bezae, върху който 
публикува изследване[7]. Този кодекс съдържа текст с множество допълнения, 
разширения и сякаш не е просто вариант на някакъв източник, но съществува 
като индивидуален, уникален ръкопис, отразяващ устни и писмени 
традиции.  Няма как да се възрази, че това е свидетелство за жизнеността на 
християнските общности, но то едва ли може да бъде основа за по-глобални 
теории за текста на Новия Завет и неговата ръкописна традиция, която „не е 
установена в продължение на векове”[8]. 

Като пример за хармонизация Parker посочва последните глави на Лука и 
отбелязва: „Такива хармонизации се откриват векове след компилацията на 
Евангелията, това е неоспоримо доказателство, че традициите продължават да 
съществуват, т.е. да растат”[9].  Да се прави от това извод, че в ранното 
християнство не съществува идея за фиксиран стандартен текст, в който да се 
разпознае авторския текст на апостолите, е твърде безотговорно, дори и да 
приемем, че гръцката ръкописна традиция, за разлика от масоретската, е 
отворена към редакторски промени. 

Нека се вгледаме по-внимателно в твърденията на Parker. „Може да изглежда, 
разсъждава той, че аргументът се движи към извода, че търсенето на най-
ранните форми на текста са безполезни. Но това не е така, защото опитът да се 
възстановят ранните текстови форми, е необходима част от историята на текста. 
Но дори и много древните, дори оригиналните текстове да могат да бъдат 
възстановени или реконструирани, неяснотата на окончателния текст остава… В 
основата на този проблем е това, че окончателният текст не е от съществено 
значение за християнството, защото присъствието на Духа не се ограничава до 
вдъхновението на записаните думи. Вярата в единния авторитет на текстовете 
приписва на Духа голяма роля във формирането  на Писанието и почти никакъв 
по отношение на традицията”[10]. За Parker животът на Църквата е в Духа, който 
действа чрез текста и чрез преданието, затова граници между двете не 
съществуват. 

Parker търси аналогия с пиесите на Шекспир. Докато Шекспир пише своите пиеси 
и ги редактира след представленията, те са живи текстове и е невъзможно да се 
говори за един оригинален текст; има различни текстове от различните етапи на 
творчество[11]. 
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Има ли сила този аргумент? Аналогията с Шекспир не е уместна, тъй като 
авторът продължава да има контрол над текста, след като е написан. Той може 
да го редактира, да добавя думи и бележки, да пренаписва пасажи. Тази авторска 
редакция превръща всеки от вариантите на първоначалния текст в „оригинал”. 
Книгите на Новия Завет обаче са изпратени до хора, отдалечени от мястото, в 
което работи авторът, и след като куриерът вземе ръкописа, авторът губи 
контрол над текста си. Ако авторът няма контрол върху текста на ръкописа, 
тогава оригиналният текст е тази форма на текста, която авторът е вложил в него 
първоначално. 

Възстановяването на оригиналния текст (т.е. оригинална форма преди 
промените, произведени в процеса на копиране) остава основната задача на 
текстовата критика. Ако нямаме увереност в съществуването на текстовете, 
написани от апостолите, какво имаме? 

Bart Ehrman, който говори за загубата на тези текстове, често цитира антични 
произведения (Еврипид, Марк Аврелий, Плиний Млади, Плутарх, Светоний, 
Тацит), сякаш техните ръкописи ни отвеждат назад до авторите им, без да има 
промяна в процеса на преписване.  Всички тези източници трябва да бъдат 
възстановени от оцелелите ръкописи – всички те са копирани няколкостотин 
години по-късно от оригиналите. Но Ehrman ги цитира без уговорки от сорта на 
„най-добри източници” или „ранни ръкописи”; той просто привлича тези автори и 
техните писания, като че ли съществуващите ръкописи са идентични с това, което 
авторите им са написали. Убеден съм, че той много добре знае, че почти цялата 
древна история се възстановява от оцелелите ръкописи, като в много случаи има 
само едно или две копия от определен писател и тези копия идват от стотици 
години по-късно. Новозаветните ръкописи обаче се разглеждат по различен 
начин и зад това стоят теологични презумпции. 

В статия, озаглавена „Вдъхновение, опазване и новозаветна текстова 
критика”,  Daniel Wallace отбелязва: „Теологичното априори няма място в 
текстовата критика”[12]. Тази констатация е не само вярна, тя трябва да бъде 
често припомняна. 

Теологичната презумпция, че Бог трябва да запази оригиналния текст, при това 
по начин, който да го направи достъпен на всички „Божии люде във всяко 
поколение”, е толкова подвеждаща, колкото и нейната противоположност, че 
текстът на автографите е необратимо изгубен в потока на ръкописната традиция. 

След като прегледал около 30 000 текстови варианта, които Джон Мил открил в 
над 100 ръкописа, Йохан Бенгел заявил, че нито една евангелска доктрина не 
почива на съмнителни в текстово отношение пасажи. Това е гледната точка на 
много консервативни евангелисти и срещу това не би могло да се възрази.  Няма 
смислен текстов вариант, която засяга някакво основно положение на вярата. 
Затова, ако превърнем теологично мотивираното редактиране на текста в 
априори във всеки отделен пасаж (както прави Ehrman), тогава би трябвало да се 
откажем от текстовата критика, която работи с текста като емпирична наличност в 
неговите исторически контексти. 

Въпросът, който би могъл да бъде зададен като реплика към горното твърдение, 
вероятно би бил следният: „Как може някой да повярва, че Писанията са 
идентични с оригинала, когато ние дори не разполагаме с оригиналните ръкописи 
и не знаем какво е било написано в тях?”. Отговорът изглежда очевиден: никой 
мислещ човек не би могъл да каже как е изглеждало изповеданието на вярата 
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през апостолския век, защото оригиналите са изгубени и следователно нито един 
съвременен богословски дискурс не може да бъде релевантен на 
първоизточниците на християнската теология. Този отговор се основава върху 
предположението, че автографите не могат да бъдат възстановени от 
съществуващите ръкописи. Това е невъзможно да бъде доказано, поне никой не 
го е доказал досега. 

От идеята, че „оригиналният текст на Новия Завет” трябва да бъде възстановен, 
произтичат множество дискурси: за „съхранеността на текста от Божественото 
Провидение” във византийския текст и за еклектичния характер на текста на 
критичните издания; за теологично мотивираната текстова вариация, която 
„изопачава текста”, за да утвърди определена теологическа концепция; за 
многообразието и единството в ранното християнство, за формирането на канона 
на Новия Завет и апокрифните текстове, за властта и институционализирането на 
Църквата и т.н. 

Тезата на Parker задава нова парадигма на текстологията, бих я очертал 
така: Текстът на Писанието не може да се разглежда извън неговата история, 
каквото внушение затвърждават у нас печатните издания; текстът е 
дискурсивен в своята наличност „тук и сега” и включва всички варианти и 
разночетения като екзегетическа традиция на Църквата и в този смисъл 
текстът е предание по същия начин, както преданието е текст; теологията 
извежда своите дискурси от тази динамична реалност, която за нея се нарича 
Откровение. 

Това обаче е само общ дискурс, в границите на който си остава класическата цел 
на всяка текстология – да установи формата на първоначалния текст, от който са 
възникнали текстовите варианти в процеса на ръкописното предаване на текста. 
Разночетенията в ръкописите са факт, който не можем да пренебрегнем, и 
тяхното изучаване няма нищо общо с либералния протестантизъм, в средата на 
който през последните стотина години се развива новозаветната текстология, а 
по-скоро с историята на Църквата и нейните екзегетични традиции. 

В споровете за основните положения на вярата в периода II-V век често са 
разменяни обвинения за изопачаване и фалшифициране на библейски текстове, 
за да се намери подкрепа на определено богословско разбиране[13]. За Ориген 
разночетенията в Писанието са проблем; той казва: „Разликите между 
ръкописите са станали големи заради небрежността на някои преписвачи или 
заради извратената дързост на други; те или не проверяват преписаното, или 
съкращават и допълват текста, както им харесва”[14]. Никой от църковните 
писатели обаче не твърди, че думите на Христос или проповедта на апостолите 
са безвъзвратно изгубени в различията между ръкописите[15]. 

С появата на текстокритичните издания започва търсенето на „оригиналния 
текст”, което предполага, че за търсещите той е изгубен или поне неговият образ 
е неясен. За тези, които приемат историко-критическите методи на изследване на 
Писанието, текстовите варианти затвърждават убеждението, че Библията не е 
свещено Писание, а сборник от древни текстове, непоправимо променени поради 
грешки при преписването. Като ответна реакция, консервативни теолози 
възприели разночетенията в ръкописите като мотив да търсят „съхранения от 
Бога текст”, защото, ако „оригиналите“ са боговдъхновени, то те непременно са 
съхранени в ръкописната традиция и могат да бъдат разпознати в Textus 
Receptus[16]. 
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Не бива да забравяме обаче, че Textus Receptus е печатно издание, основано на 
византийския текстов тип – унифицирания текст на множеството ръкописи (но 
и, както вече отбелязах, различен от него), който по всички свои характеристики 
показва късен произход. Учените, които са склонни да приемат този текстов тип 
за надеждно свидетелство за „автентичния текст на Новия Завет“, твърдят, че 
няма запазени ръкописи, съдържащи византийски текст, от по-ранно време, 
защото ръкописите се били износили от активна употреба. Нещо повече, 
църковните писатели през първите векове гледали на всяко отклонение от този 
текст като на недостоверно и ненадеждно и не използвали ръкописите, 
съдържащи различен от византийския текст, което довело до тяхното запазване. 
Този аргумент няма тежест, защото липсват свидетелства, че византийският 
текстов тип (не отделни четения) е съществувал преди V в. 

Какво трябва да разбираме под термина „оригинален текст“? Наличните 
папирусни ръкописи свидетелстват за флуидност на ръкописната традиция през II 
век и липсата на унифициран текст[17]. Освен това вероятно не само 
преписвачите, които споделяли възгледи, различни от православните, са правили 
съзнателни корекции в своите ръкописи; такива са правили и православните. 

Пълното заглавие на известната книга на Bruce Metzger казва всичко за 
текстологичните търсения: „Текстът на Новия завет: неговото предаване, 
корупция и възстановяване” (The Text of the New Testament: Its Transmission, 
Corruption, and Restoration). Възстановяването, споменато в заглавието, се 
основава на убедеността, че текстовата критика със сложния си набор от 
методологии и таксономии, ще филтрира промените (умишлени и неумишлени) и 
така ще получим „оригиналния текст”. Ако това означава да възстановим текста 
на „автографа“, от който са се появили копията, то как да сме сигурни, че знаем 
въобще как трябва да изглежда този „автограф“?[18] 

Търсенето на автентичен „автограф” предполага отчитане на устната традиция, 
която предхожда и съпътства появата на текстовете на евангелията, както и 
възможността за редакторски бележки на самите евангелисти. Дали „автографът“ 
на Евангелие според Марк свършва с текста в 16:8 или продължава с още 12 
стиха[19]? Дали разказът за жената, хваната в прелюбодейство (Йоан 8:1-11), е 
част от „автографа“ на Йоан при условие, че всички най-ранни ръкописи на текста 
не го съдържат? 

Концепцията „непогрешим автограф” е модерна конструкция, която трудно може 
да се вмести дори в представите на библейските масорети. Новозаветните 
автори и църковните писатели говорят за текстове (по-точно за копията, с които 
те разполагат, без да коментират т. нар. „автографи”) като за „боговдъхновено 
Писание”, а не за „непогрешимост на Писанието“[20], която очевидно се извежда 
от боговдъхновеността, като нейно „логично” следствие. 

Литературната история на библейските книги показва един доста по-сложен 
исторически живот на текстовете: изречени устно слова, записани от учениците 
(пророческите книги, евангелията), събиране на устни предания и писмени извори 
и тяхното редактиране (петокнижието и евангелията), преписване на текста и 
неговото разпространение, канонизация на текста и включването му в каноничен 
сборник, появата на преводи на други езици.  Трудно можем да бъдем убедени, 
че малцината, които са чели т.н. „оригинал“, т.е. „автограф“, са единствените, 
които са разбрали словото на Бога, а всички следващи поколения са почерпили 
своите знания единствено от сгрешени копия на оригиналите[21]. 

https://novasocialnapoezia.eu/2020/01/08/pavlin-siebev/#_ftn17
https://novasocialnapoezia.eu/2020/01/08/pavlin-siebev/#_ftn18
https://novasocialnapoezia.eu/2020/01/08/pavlin-siebev/#_ftn19
https://novasocialnapoezia.eu/2020/01/08/pavlin-siebev/#_ftn20
https://novasocialnapoezia.eu/2020/01/08/pavlin-siebev/#_ftn21


191 
 

Ще се обърна отново към няколко примера, за да илюстрирам мисълта си. 
Пасажът в Деян. 20:28 е достигнал до нас в три варианта: „църквата на Бога“; 
„църквата на Господа“; „църквата на Господа и Бога“ (както е в Синодалния 
превод). Вариантът „църквата на Господа” не се среща в новозаветните книги, но 
„църквата на Бога” срещаме на доста места (1 Кор. 1:2, 10:32, 11:22, 15:9; 2 Кор. 
1:1; Гал. 1:13; 1 Тим. 3:5, 15). Обикновено се изтъква, че четенето „църквата на 
Господа“ е отклонение от „оригиналното“ четене, защото то поддържа 
определени христологични разбирания. Това твърдение има основание, 
доколкото фразата не се среща на друго място, но едва ли това внася толкова 
голяма промяна в смисъла на текста, доколкото Κύριος е име на Христос, което 
показва Неговата Божественост и е добре засвидетелствано в книгите на Новия 
Завет. 

Подобни са и вариантите на текста в 1 Петр. 3:15, отразени и в преводите на 
български език: „Господа Бога светете в сърцата си“ (Синодален превод); „Но 
почитайте със сърцата си Христа като Господ“ (Ревизирано издание, 1940); „Но 
пазете свят в сърцата си Христос като Господ“ (изд. „Верен“, 2002);  „В сърцата си 
почитайте Христос като Господ“ (Съвременен превод, 2004); „Свято почитайте 
Господ Бог…“ (Библия, нов превод от оригиналните езици, 2015; прибавена е 
бележката: „в някои ръкописи: „Христос“). 

Текстът в Иоан 1:18, който разгледахме, едва ли може да ни обърка с двата си 
известни варианта – „единороден Бог” и „единороден Син”. Първият вариант е 
предпочетен от изданията на Nestle-Aland, за разлика от византийския текстов 
тип (респективно Синодалния превод), който поддържа втория. Наистина, 
ранните ръкописи поддържат първото четене, заедно със св. Ириней[22], 
александрийските църковни писатели (Климент, Ориген, Дидим), св. Василий 
Велики, св. Григорий Богослов, св. Григорий Нисийски. Вариантът „единороден 
Син” откриваме само в кодекс A (V в.) и някои ранни преводи (старолатински и 
Vulgata, сирийски лекционарии, арменски преводи).  Вариантът „единороден Бог“ 
обаче е без  паралел в новозаветните книги, но именно той е предпочетен 
като  „автентичен“ заради правилото, че по-трудното четене предполага 
необходимостта от неговото изясняване, респ. редакция. 

Въпреки че на посочените разночетения се придава голямо значение, те едва ли 
могат да променят сериозно нашите разбирания за историята на екзегезата в 
ранното християнство. Виждаме ясно различими смислови оси в контекста на 
добре познаните ни христологични тълкувания на старозаветни и новозаветни 
текстове, така че всяка радикална оценка на вариантите заради търсене на 
„автентичен“ текст, в който по презумпция не трябва да има разбиране за 
триединството на Бога или Богосиновството на Христос, затвърждава все повече 
усещането за сериозна епистемологична грешка – тезата да не се извлича от 
фактите, а да се предпоставя в тълкуването на самите факти. 

Господ Иисус Христос не е оставил написан текст, Неговите ученици пишат 
книгите на Новия Завет. Те, от своя страна, твърдят, че Словото, „вдъхнато от 
Бога“, създава текстове, книги  „полезни за поучение, за изобличение за 
поправление и за наставление в правдата” (2 Тим. 3:16-17). 

Как да разбираме претенцията, че текстът е „слово, вдъхнато от Бога”? Този 
теологичен дискурс е сложен и едва ли измеренията му са толкова ясни, колкото 
ни се струва. Думата, която св. ап. Павел използва в 2 Тим. 3:16 – θεόπνευστος, е 
happax legomenon. Странна дума, без аналог и в античната литература. Вероятно 
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точно тази дума е създала погрешни представи в протестантското богословие за 
непогрешимост, неизменност и самодостатъчност на текста на Писанието. 

Латинският превод на думата като „divinitus inspirata“ („божествено вдъхновен“) 
може да бъде подвеждащ. Думата „inspirare“ е съставена от префикс – in (вътре, 
в) и глагола spirare (да диша). Значенията, с които думата се употребява, имат 
много нюанси – от „да вдъхне“, „да диша дълбоко“ до метафоричното  „да внуши 
[нещо] в сърцето или в ума на някого“. 

Пасажът в 2 Тим. 3:16 и по-конкретно фразата „πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος”, повдига 
въпроси, на които не бива да се отговаря през латинския превод, който е повлиял 
преводите на всички западни езици днес[23]. Как да бъде разбирана думата πᾶσ 
(всеки, -а, -о; цял)? Като „писанието в неговата цялост“ или „всяко писание“, т.е. 
всеки отделен пасаж, стих, изречение и дума[24]? А и какво „писание“ има 
предвид свети апостол Павел? В непосредствено предхождащия текст (2 Тим. 
3:15), той е използвал друга дума за „писание“ (ἱερὰ γράμματα); дали думите 
са  синоними, или Павел влага различно съдържание във всяка от тях? Какво 
означава думата θεόπνευστος? Как се използва като прилагателно?[25] Тези 
въпроси нямат прости отговори. 

Думата θεόπνευστος се среща само в 2 Тим. 3:15, от друга страна нейното 
съдържание сякаш е пределно ясно, тъй като е съставена от две добре познати 
думи – Θεὸς и πνέω; тези предпоставки могат да ни подведат и да не разберем 
по-дълбоките смислови пластове. В редките случаи, в които πνέω се използва в 
Септуагинта, винаги е в словосъчетания с думата „вятър“ и изразява Божията 
дейност в този свят (Пс. 147:7; Ис. 40:24; срв. Прем. Сир. 43:16, 20); това е 
запазено и в книгите на Новия Завет (Мат. 7:25, 27; Лука 12:55; Иоан 3:8; 6:18; 
Деян. 27:40; Откр. 7:1). 

Думата създава представа за активност и продължителност – „Божието дихание“, 
което изпълва написаното, е Словото на Бога, което изрича и написва света. 
Вероятно в този случай това означава, че трябва да осъзнаем, че големият 
Разказ, който обитава думите, изреченията, книгите на Писанието, Разказът за 
Словото на Бога, Което изрича света, прави Писанието дело на Бога, обучаващо 
ни в праведността (πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ)[26]. 

Да не забравяме, че социалният, културен и религиозен контекст на Източното 
Средиземноморие предполага живот на текстовете в средата на доминираща 
устна култура, която не познава идеята за непогрешимост на текстове. Самата 
устна традиция е вариативна и вероятно, поне през първите два века, тази 
вариативност е повлияла върху писмената. 

Това, което е постижимо за нас днес, е да реконструираме (да не забравяме, че 
винаги в този процес става дума за реконструкция, т.е. вероятностен текст) 
първоначалните форми на текста на Новия Завет, а не да търсим 
митологизирания „оригинален текст“. Многообразната ръкописна традиция ни 
показва текст, който от самото начало се изменя свободно, „жив текст“ (по 
сполучливото определение на David Parker[27]), който не може да бъде мислен, 
поне до V в. (времето, в което идеята за каноничен текст, използван в 
богослужението, налага унифициране на ръкописната традиция), извън 
традицията на своето интерпретативно преписване[28], в контекста на устното 
Предание. И всеки, който е смутен от тази констатация, би трябвало да се 
замисли над факта, който, струва ми се, обяснява много неща: ние разполагаме с 
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четири канонични текста на евангелията, които ни предлагат често пъти различни 
варианти на един и същи разказ[29]. 

Антиномията, поставена под въпрос в заглавието на книгата, се оказва 
неоснователна, дотолкова, доколкото е плод на доктринални богословски 
разбирания за „непогрешимост“ на текстове, които винаги излизат на 
повърхността в текстологичните изследвания, независимо дали текстолозите 
декларират, или не своята еманципираност от теологията. Точно тези 
разбирания, изглежда, не са познати в Църквата през първите векове на нейното 
съществуване. 

Текстът на NA 28 или UBS 5 определено не е „оригиналният гръцки текст”. 
Еклектичен текст, конструкция, а не реконструкция на текст, той едва ли е 
съществувал в християнската античност по този начин в този вид, в който го 
знаем сега. 

Нашата култура създава формати на мислене, в които поставяме палестинското 
християнство, а и въобще цялата антична средиземноморска култура. Защо е 
важно за учените днес да знаят точната дата на написване на библейските книги 
или мястото на произход? Този въпрос не е бил важен в древността и не е бил 
важен близо 1500 години от създаването на ръкописите. Защо някои въпроси са 
станали важни в конкретни епохи,  валидни и смислени ли са днес? 

Зад търсенето на „оригинален текст”, от който започват вариантите, предполагам, 
стои идеята за хомогенна традиция, която е изразител на „единна доктрина” за 
истината, и тази традиция прераства от устна в писмена. Приема се, че 
текстовете са изразители на тази традиция, но самите текстове са част от 
ръкописни традиции. Те са продукт на литературни стандарти, приети от 
общности, в които ръкописите са създадени. Въпросът колко е единно и колко 
разнообразно ранното християнство, отново излиза на преден план. Очевидно 
ръкописните традиции отразяват разнообразие, което би трябвало да преценим в 
по-глобален дискурс върху ранната история на християнството 

След всичко казано досега нека погледнем по-критично към изданието на Nestle-
Aland. Може ли този текст да бъде използван, така както се предлага в единен 
сборник, при изграждането на теология? Как ще изглежда тази теология? Чия 
теология ще бъде? Можем ли да идентифицираме общност в ранното 
християнство, която би припознала тази теология като своя? 

Започнахме с въпрос и завършваме с въпрос. Вероятно за някои това би било 
проява на лош вкус или на безсилие. Поемам риска да бъда обвинен и в двете, 
защото зная, че всеки въпрос предполага отвореност и възможност. Надявам се 
читателите да се възползват от това. 

  

[1] Parker, David C. The Living Text of the Gospels. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1997. 

[2] Ibidem, p. 1. 

[3] Под „традиция” очевидно Parker разбира цялостния живот на Църквата в историята – екзегеза, 
проповед, борба с ереси, богослужение и молитва, т.е. живота на християните в присъстващия 
сред тях Дух. 

[4] Parker, David C. Op. cit., p. 211. 
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[20] Вж. Brogan, John J.  Can I Have Your Autograph…, p. 107. 

[21] Ibidem, p. 108. 
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[23] Някои съвременни английски преводи предпочитат да преведат θεόπνευστος чрез фразата 
„издишано от Бога“  („All Scripture is breathed out by God“, както е в English Standard Version/ESV) и 
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върху ранното християнство, вж.: Gilbert, George Holley. The Greek Element in Paul’s Letters. – In: 
The Biblical World. Vol. 33, No. 2 (Feb., 1909), pp. 113-122;  Йегер, В. Раннее христианство и 
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латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2014. На някои раннохристиянски писания като Първо 
послание на св. Климент Римски до коринтяните, Пастир на Ерм, Дидахи и Послание на 
Варнава, се е придавал по-особен статут, защото те са били включени в кодекси, съдържащи 
книгите на Новия Завет (Синайски, Александрийски, Ватикански). 

[25] Тоест дали функцията му е атрибутивна или предикативна: като съгласувано определение 
към съществителното или като сказуемно определение, поясняващо подлога в изречението, 
поради което е в именителен падеж и се съгласува с подлога по род и число. Dodd например 
предпочита първия вариант и превежда: „Всяко боговдъхновено писание…“ (Dodd, C. H. The 
authority of the Bible. New York, London: Harper, 1929, p. 15), докато за Wallace „предикативната 
употреба със сигурност е валидна и е единственият вариант“; затова и превежда: „Всяко писание 
е вдъхновено…“ (Уоллас, Даниел. Углубленный  курс  грамматики  греческого  языка. 
Экзегетический  синтаксис Нового Завета. Перевод с английского: Н. Б. Тогобицкая, П. Б. 
Тогобицкий. Новосибирск: Новосибирская библейская богословская семинария, 2007, с. 238-239). 

[26] По въпроса за православното разбиране относно Божието слово в Църквата вж. Миланов, 
Росен. Църква и общество в България днес. Велико Търново: Университетско издателство „Св. 
св. Кирил Методий“, 2016, с 71-72. 

[27] Parker, David C. The Living Text of the Gospels…, p. 848. 

[28] Idem. Scripture is Tradition. – In: Theology, Vol. 94 (757), 1991, p. 11-17. 

[29] Вж. Събев, П. Γραφή и Κήρυγμα…, с. 158-176. 

  

Текстът е заключението на книгата на о. Павлин Събев Текстология vs. 
теология? В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, с. 148-162. 
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ГРАДИВНАТА СИЛА НА СЪМНЕНИЯТА. 

РАЗГОВОР СЪС СКУЛПТОРА 

АЛЕКСАНДЪР ВЪЛЧЕВ 
 

Вие направихте няколко изложби през изминалата година, последната от 
които в Института за съвременно изкуство през ноември 2019, с широк 
отзвук в мрежите и сред студентите в академията. Как беше тази година за 
вас по отношение на реализирането на творческите проекти? Какви бяха 
предизвикателствата?  

Изминалата 2019 г. беше много плодотворна за мен с няколко участия в знакови 
общи изложби и две самостоятелни в престижни столични галерии. През месец 
април Иглика Трифонова избра две мои фотографии от колекцията на СГХГ за 
своя кураторски проект „Портрет на приятел”. Изложбата бе част от поредицата 
на галерията „Другото око”, в която изявени професионалисти в различни области 
работят с колекцията на галерията. В края на септември се откри изложбата 
„Бележки и бележки под линия” на куратора Вера Млечевска – една много силна 
и интересна експозиция с ретроспективен и исторически характер, която беше 
част от „Пловдив – Европейска столица на културата 2019”. В нея бяха 
представени знакови творци и произведения на съвременното изкуство от 90-те 
години до днес. През есента в галерия „Кредо Бонум” бе представена експозиция, 
посветена на швейцарския колекционер Гауденц Руф, които в продължение на 
много години е купувал работи на български художници, организирал е изложби и 
конкурси и е финансирал създаването на нови творби. Две седмици по-късно в 
Пловдив се откри „Поглед в депото“ (или „Колекционирайте съвременно!”) с 
произведения, собственост на Николай Неделчев и курирана от Мария Василева. 

За мен лично най-удовлетворяващи, но и изискващи най-много усилия, бяха 
двете ми самостоятелни експозиции. Повече от година продължи работата ми по 
изложбата „Как да се държим с обекта” в галерия „Кредо Бонум” с куратор Яра 
Бубнова. Основна тема в изложбата беше скулптурата. Как се прави тя, как 
присъства в пространството, как се съизмерва с нас.  Повечето от работите са 
големи по размер и са изработени от велпапе. По самите обеми има много 
рисунки и фотографии, които влизат в диалог с графиките на кашоните от 
различни видове техника. Деликатно загатнатите митологични сюжети по 
ироничен начин показват различите роли на художника. В големия автопортрет 
„This Blue World” се нарисувах като Атлас , който носи света на раменете си, но и 
като всеки един от нас, понесъл целият си живот побран в един кашон. По 
стените на  „Обелиск” като един истински Сизиф се боря с големия колкото мен 
кашон в пълен противовес на графиките по него, които изрично показват, че тази 
работа трябва да се върши от двама. В работата „Мерна единица” оразмерявам 
всички обеми по собствената си височина, а в серията фотографии „Инструкции” 
демонстрирам как сами да си направим скулптурен релеф с помощта на 
”Гравитация”-та.  Всички произведения бяха в диалог помежду си и изграждаха 
една цялостна среда както смислово , така и чисто пластично като форми и 
пространствени отношения. 

Втората ми самостоятелна изложба е плод на многогодишни размисли как да 
реализирам творба, която да е цялостно произведение на изкуството. Имах 
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покана за галерия ИСИ-София от повече от две години, но не събирах смелост да 
започна. Идеята ми бе да преобразя изцяло интериора на галерията, като го 
моделирам с различни по големина и форма обеми . Получи се едно изцяло ново 
пространство от велпапе, през чиито части посетителя преминава и които 
пораждат различни емоции – от строго подреденото начало, през ракурсите, 
които те въвличат в дълбочина , от която струи светлина, до почти хаотичното 
дъно в края на галерията, внушаващо нестабилност. Оттам дойде и заглавието 
на изложбата „Конструктивни колебания”. От една страна чисто физическото 
внушение за нестабилност на конструкцията и от друга – градивната сила на 
съмненията, които имах през годините, а и по време на подготвителния процес и 
самата работа в галерията, която продължи над две седмици. Като легенда към 
изложбата служеше и рисунката, поставена в преддверието. На нея бях 
нарисувал себе си в празната галерия, а наоколо бях изписал голяма част от 
въпросите, които ме тревожеха преди да започна. 

Двете изложби имат много общи неща и са реално продължение на една 
творческа линия, по която работя от няколко години. Разбира се най-очевидното 
е материала, за който всички които искат да консумират изкуството като семки, се 
хващат веднага и решават, че вече са видели и разбрали всичко. Но това е само 
на повърхността. Разликите са много и не са само в детайлите. Тук става дума за 
цялостно обръщане на принципите, както на направа, така и на възприятие. „Как 
да се държим с обекта” беше много по-класическа като подход. Работите са 
предметни и ние обикаляме около тях, докато в  „Конструктивни колебания” ние 
сме вътре във предмета, той е около нас. В първата имаше много рисунки и 
фотографии, които имат пърформативен характер и изобщо става дума много 
повече за самият процес и размисъл за ситуацията като цяло. Втората е много 
по-близо до архитектурата, разчита изцяло на формите и светлината, която беше 
важен елемент, няма разказ, но възприятието й се развива във времето. 

 
Александър Вълчев, Изложба „How To Deal“ 

Разкажете ни повече за себе си, за процеса на създаване. Важни за вас 
моменти в творческата ви биография? Учители, колеги, съмишленици? 
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Аз съм пето поколение софиянец. Завърших магистратура по скулптура, а после 
и по фотография, като и в двете области се явявам продължител на семейни 
традиции. През годините работих с най-различни изразни средства в различни 
визуални изкуства. От скулптури в метал и камък, през живопис и фотография, до 
сегашните инсталационни изложби, в които вплитам всичко, през което съм 
преминал, подчинявайки го на обща концепция. За мен винаги най-важна е била 
идеята. Тръгвам от нея и търся подходящи средства, за да я изразя. Работя 
бавно и обмислям нещата. Много често концепцията ми се е променила много в 
края на процеса, но същината остава. В последните пет години използвам 
основно велпапе като материал. То пасва много на моите идеи и ме провокира с 
качествата си и най-различните възможности, които ми дава. То може да бъде 
както лист за рисунки и фотографии, така и голям обем за скулптура и 
инсталация. Графиките и следите от употреба по кашоните носят много истории и 
асоциации, които напластяват смисли и емоции към работите ми. А топлината и 
уязвимостта на материала и това че той е рециклиран са допълнителен бонус. 

През годините съм работил и общувал с много хора и за съжаление навярно ще 
пропусна да спомена някои, но всеки от тях е оставил някаква следа в мен. Най-
важният човек в моето образование е проф. Крум Дамянов. Той ме е научил на 
основни неща и принципи, които са общовалидни и аз и до ден днешен стъпвам 
на тях. В академията бяхме в един курс със Симеон Симеонов, с когото и досега 
поддържаме близки отношения, споделяме и обсъждаме. Във вакуума след 
завършването, Стефания Янакиева първа ме покани за няколко участия в 
групови изложби, а в началото на 2005 г. беше куратор на изложбата ми 
„Реминисценции” в СГХГ. Тя представляваше поредица от нео-ренесансови 
портрети на наши колеги, по която работихме около две години. Тази серия 
отвори много врати за мен и с нея участвах в месеците на фотографията в Виена, 
Братислава, Любляна и много други места. Нейният успех ме провокира да се 
задържа в сферата фотографията почти десет години. През това време у мен 
назряваше желанието да се завърна към скулптурата, но знаех че това не може 
да стане механично, т.е. отново да правя неща като преди. През 2013 споделих 
идеята, първите си работи и заглавието, което бях намислил, с Вера Млечевска, 
чиито кураторски изложби ми харесваха. Така през 2014 се роди „Скулптурата 
като хоби” изложбата, която ми даде много солидна основа за развитие. 

В нея бяха заложени много от нещата, които сега доминират в моите прояви. 
Подходът ми беше концептуален, а заглавието иронична закачка с Крум Дамянов 
и неговото виждане , че скулптурата не може да бъде хоби, защото тя винаги е 
свързана с много физическа работа и тежки материали. Аз представих основно 
проекти за скулптури, под формата на рисунки, колажи и фотографии. Обектите 
ми бяха от малки пластмасови детайли до огромни бетонни конструкции. Там за 
първи път показах и скулптури от кашони. Последваха „Нов живот” в Гьоте 
институт през 2015, серията „Upgrade” като част от курираната от Даниела 
Радева изложба „Между етикетите” в СГХГ 2016. В нея участваха и Рада Букова и 
Антон Терзиев, с които също намираме много общи теми за разговор. И така се 
стигна до „Как да се държим с обекта”, плодотворната ми работа с Яра Бубнова и 
инсталацията „Конструктивни колебания” в галерия ИСИ-София. 
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Александър Вълчев, Constructive Fluctuations 

Кое ви дава кураж и кое ви обезкуражава?  

Средата ни е много динамична. В обществото ни могат да се видят примери във 
всички възможни крайности.  Провокациите около нас са както визуални така и 
социални, политически, икономически. Всичко това е повод за творчество. 
Микросредата, която си изграждаме, от приятели и колеги също дава стимул да 
продължаваме. Но от друга страна всичко, като че ли много бързо стига един 
предел, от който трудно се преминава нататък. Качествените места за излагане 
на съвременно изкуство са малко, било то частни галерии или институции. 
Колекционерите на съвременно българско изкуство са много малко и доста 
плахи, а единственият колекционер с визия си остава Г. Руф. Всичко това се 
отразява на самочувствието и развитието на художника. 

Но трябва да отбележим, че в последните две-три години има раздвижване на 
нещата. Появиха се нови частни галерии, които се опитват да излязат и на 
международна сцена. Млади автори, които пътуват много или творят и у нас и в 
други страни и внасят свеж дух. Вече не си говорим само за траките и старите 
майстори, колекционира се и съвременно изкуство. 



201 
 

 
Александър Вълчев, Constructive Fluctuations 

Върху какво работите в момента? Предстоящи изложби, участия, 
партньорства? 

Никога не спирам да работя по различни идеи и просто в даден момент някоя от 
тях взема връх и пристъпвам към осъществяването й. Имам покана от Галерията 
на Софийския Университет. 
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Александър Вълчев, New Live, Goethe Institut, 2015 

Съветите ви към младите художници, които сега поемат по пътя извън 
академията 

„Всички сме прави, дете мое, важното е да го доживеем.” Така започваше една от 
главите на биографичната книга за Реноар. Често си го казвам, когато бързам и 
смятам, че не се е случило нещо, което според мен е трябвало да се случи в 
определен момент. Иначе, колкото и клиширано да е – много упоритост, 
всеотдайност и смелост. Да работят над себе си и да държат широко отворени 
очите си за света около тях.  

Въпросите зададе Христина Василева 
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Александър Вълчев, How to Deal 

  



204 
 

 
  

АЛЕКСАНДЪР ВЪЛЧЕВ (р. 1973) живее и работи в София. През 1998 завършва 
магистърска степен в НХА в София, специалност Скулптура при проф. Крум 
Дамянов, а през 2013 магистърска степен по Фотография в НБУ. Той е автор на 
самостоятелни изложби, сред които: „Конструктивни колебания” (2019) в галерия 
ИСИ-София, „Как да се държим с обекта” (2019) в галерия Credo Bonum, 
„Скулптурата като хоби” (2014) и „Тухла по тухла” (2018) в галерия „Аросита”; „Нов 
живот” (2015) и “Ние обичаме кучетата и кучетата ни обичат” (2011) в Гьоте 
Институт, както и „За няколко долара повече” (2012) в Софийски Арсенал – Музей 
за съвременно изкуство, всички в София. Участва в международни фестивали 
като „Дунавски диалози”, Нови Сад, Сърбия (2018); UAMO, Мюнхен, Германия 
(2016); Месец на фотографията, Виена, Австрия (2008); Месец на фотографията, 
Братислава, Словакия (2007), както и в общи изложби, сред които: „Спорът за 
реалността”, СБХ (2017, София); „Между етикетите”, СГХГ (2016, София); „Фокус 
България@viennacontemporary”, Виена, Австрия (2015); „Изкуство за промяна 
1985 – 2015”, СГХГ (2015, София); и много други. Негови творби са част от 
колекциите на НХГ и СГХГ. 
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Вероника Цекова/veroniKATZEkova 

syllaBLEndings 

(селекция 2017 – 2019) 
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syllaBLEndings (дума портманто от английските „syllable“ (сричка) и „blending“ 
(сливане, смесване) са авторска форма кратки стихове на Вероника 
Цекова/veroniKATZEkova, обикновено състоящи се от две думи, като последната 
сричка на първата дума и първата сричка на втората дума съвпадат, или с други 
думи, ако приемем двете думи за множества, то те имат сечение една сричка. 

syllBLEndings са думи, които се срещат; сблъскват се; смесват се; проникват една 
в друга;  припокриват се;  израстват едина от друга; развиват се една от друга; са 
симбиоза между две думи; взаимно се допълват; имат нещо общо; принадлежат 
заедно; свързани са; сиамски близнаци са; краят на едната е началото на другата 
и обратно; syllaBLEnding е процес. 

Стиховете на syllaBLEndings често напомнят за дилемата за пилето и яйцето 
(„Кое е първо, пилето или яйцето?“). syllaBLEndings могат да бъдат разглеждани и 
като причинно-следствени вериги, събитията от които едновременно 
представляват причина и следствие. 

syllBLEndings са кондензирани сценарии, чиито смисъл и развитие зависи до 
голяма степен от връзките, алюзиите и интерпретациите, които възникват в 
следствие  съвместното съществуване на двете думи в съзнанието и 
въображението на зрителя/читателя. 

От 2018 година syllaBLEndings са представени на пет светлинни кутии в 
публичното пространство в Грац, Австрия (Steiermärkische Landesbibliothek, Café 
Stockwerk Jazz, Stadtbibliothek Zanklhof и Kulturvermittlung Steiermark). Стиховете 
се сменят на всеки 10-14 дни. За първи път  syllaBLEndings са представени в 
публично пространство върху „Копчетата“ в Пловдив през 2017 година. 
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ВЛАДИМИР РАДЕНКОВ – 

ПОДСИГУРЯВАНЕ И ДОВЕРЯВАНЕ, ИЛИ 

ЗА СЛЕПОТАТА НА ВТОРАЧВАНЕТО 
 

Филмът на Томас Винтерберг „Ловът“ ни показва една съвременна версия на 
онова, което Фердинанд Тьонис нарича общност (Gemeinschaft) – малко селище, 
където всички се познават, отъждествяват се с образа си в очите на останалите и 
участват в общностни ритуали. Протагонистът Лукас е най-обичаният учител в 
детската градина, образцов и ангажиран член на общността. Наистина, в битието 
му има един дефицит – жена му го е напуснала –, но той своевременно го 
компенсира, привличайки със своята положителност една колежка-чужденка. А от 
желанието на сина му Маркус да живее при него разбираме, че Лукас е добър 
баща. Но тъкмо когато всичко е на път да се подреди, малката Клара, дъщерята 
на най-близкия му приятел, заявява пред директорката на детската градина, че 
той й е показал члена си. Момичето съчинява това обвинение, защото нейният 
учител е отхвърлил любовта й. Изпадналата в паника директорка повиква 
експерт-психолог. В разговора си с детето той прилага стандартния алгоритъм, по 
който се установява в такива случаи дали е имало инцидент. Експертът тълкува 
като опит за изтласкване на травматичното преживяване това, че Клара, 
изплашена от последиците на спонтанната си лъжа, се отрича от своите думи, и в 
крайна сметка принуждава обърканото момиче да потвърди обвинението си. 
Нещо повече, отново в съгласие с алгоритъма той препоръчва да бъдат 
разпитани за типичните симптоми на сексуална злоупотреба и останалите деца. 
По аналогичен начин децата, които до този момент са обожавали Лукас, си 
въобразяват предписаните симптоми, а в добавка и сцени на сексуално насилие, 
за чиято нереалистичност никой не си дава сметка. Изпаднала в истерия, 
общността пренебрегва правната максима „невинен до доказване на противното“, 
стигматизира доскорошния си образцов член като педофил и се затваря за 
опитите му да увери другите в своята невинност. Неговото отхвърляне има и 
чисто физически измерения – тялото му е избягвано като табуиран обект, 
понечването да пазарува в единствения супермаркет завършва с побой над него, 
прозорците на дома му са обстрелвани с камъни. Той се озовава в своеобразно 
естествено състояние, където всеки има правото да го убие. Лукас обаче не се 
отказва от опитите си да бъде приет отново в социалния свят. Обратът настъпва 
в навечерието на Коледа, когато той се явява пред цялата общност на 
единственото място, от което не може да бъде изгонен – Църквата –, и отправя 
публично към бащата на Клара покъртителния зов: „Виж ме!“. Невинността на 
героя се изтъпанва в евидентен показ пред най-добрия му приятел и той бива 
реабилитиран. На финала филмът ни пренася година по-късно, когато цялата 
общност се е събрала за лова, играещ ролята на инициационно изпитание, чрез 
което Маркус се превръща от момче в мъж. Въпреки че наглед е постигнал една 
„втора непосредственост“, оборудвал се е със семейство и е станал отново 
органична част от общността, така, сякаш нищо не се е случило, Лукас не е 
спокоен. Историята завършва с това, че по време на лова героят избягва на 
косъм насочен към главата му изстрел. 

Филмът изобилства от възможности за тълкуване, но особено интересна 
изглежда следната. Представената в него идилична селска общност се намира в 
хоризонта на съвременното общество и неизбежно бива подронена от този факт. 
Чрез експерта-психолог в нея нахлува практиката на подсигуряването, 
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конститутивна за възникналия в модерната епоха социум от атомизирани 
индивиди и ескалирала понастоящем до тотална алгоритмизация на мерките, 
които подсигуряват просъществуването и добруването на телата. Като 
противопоставени на риска на доверяването, процедурите, имащи за цел да 
обезпечат сигурност, всъщност продуцират несигурност. Това е така, защото те 
изтръгват човека от същностната за него ситуираност в контекст от отношения с 
хора и вещи, където сигурността се основава върху една ориентация, обзираща 
цялото без да се вторачва във всяко нещо поотделно. По подобен начин 
изричната, формализирана до процедура по сигурността проверка дали е 
изключена печката и спряна чешмата преди напускане на дома води до 
провокираща компулсивно повторение несигурност, непозната за онзи, който се 
доверява, осланя на своята ориентация в ситуацията, на своя нетематизиращ 
поглед върху нея. 

Но защо алгоритмите на подсигуряването се оказват по-силни от близостта и 
доверието, и заслепяват дотам, че да не се виждат очевидни свидетелства за 
невинността на Лукас? Защото идиличната селска общност от филма не е 
истинска общност и между нейните членове няма истинско доверие. Истинската 
общност е възможна там, където се скачват във взаимна откритост хоризонтите 
на две или повече уникални, незаместими ситуираности, а не там, където се 
споделят повърхностни обичаи и осреднени рецепти за съществуване. 
Истинското доверявяне поема риска на откритостта, а не играе на сигурно, 
разчитайки на това, че другите ще се държат според същите предписания. Във 
филма психологическата експертиза покълва в един социум, чиито членове вече 
съществуват неситуативно, като във вакуум, и само заменя едни алгоритми на 
подсигуряването с други. 

Единственият начин, по който Лукас може да победи породената от нея 
привидност е да насочи, дори и насила, погледа на Клариния баща към своята 
даденост като феномен. Феноменът, показващото се откъм самото себе си, се 
разкрива само в перспективата на някаква ситуираност, и то не за едно 
теоретическо, зяпащо отношение, а за едно практическо отношение, което го 
познава от начина, по който си има работа с него. Това означава, че с думите 
„Виж ме!“ Лукас призовава приятеля си да застане в позицията на една 
ситуираност спрямо него. И начинанието му сякаш успява – силно разчувстван, 
бащата на Клара проглежда за неговата невинност. Смущаващ е обаче фактът, 
че когато си припомня тяхната близост, последният се позовава на един списък 
от клишета – как двамата са крали череши и са участвали заедно в ритуалите на 
порастването и общността. В тази близост безспорно има силна и автентична 
емоция, но липсва познание за другия. С други думи, споделяните рецепти и 
ритуали са затулвали истинския поглед на Клариния баща за това, къде стои 
Лукас, и така са направили възможна заблудата му, а преживяното от него 
откровение на невинността на приятеля му до голяма степен има сантиментални 
източници – контекстът на храма и юношеските спомени. 

Принадлежността на героя към общността е възстановена само привидно, 
защото преодоляването на съмнението в него е възможно единствено във 
взаимната откритост на незаместими ситуираности. Първоначалното състояние, 
към което прави опит да се завърне селото, е лишено от истинска близост и 
доверие. Това разбиране не е репрезентирано в съзнанието на Лукас, но е 
засвидетелствано от чувството му за тревога, което няма да го напусне никога.  
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ФРИДРИХ ДЮРЕНМАТ –  

ПСАЛМ НА СОЛОМОН, ДА СЕ ПЕЕ НА 

КОСМОНАВТИТЕ 
 

Забягнахме в Космоса. 
В лунните пустини. Потънахме в техния прах. 
Без да гъкнат, пукнаха 
някои още там. Но повечето се свариха 
в оловните пари на Меркурий, разтвориха се 
в нефтените локви на Венера и 
дори на Марс ни погълна Слънцето, 
гърмящо, радиоактивно, жълто. 
Юпитер вонеше, 
светкавично ротираща метанова каша, 
така властно надвиснала върху ни, 
че се изповръщахме на Ганимед. 
Сатурн почетохме само с псувни. 
За после няма какво да говорим: 
Уран, Нептун 
сиво-зелени замръзнали, 
за Плутон и Трансплутон бяха последните 
непристойни вицове. 
Сбъркали бяхме отдавна 
Слънцето със Сириус, 
Сириус с Канопус, 
отнесени се понесохме нагоре в дълбините 
към няколко бели звезди, 
които така и не стигнахме… 
Отдавна вече мумии в нашите кораби, 
покрити с кора мръсотия: 
В главите няма и спомен 
за диханната земя. 

 

Превод от немски София Тоцева 

  

Публикува се с любезното съгласие на преводача по Фридрих Дюренмат, 
„Физици“. В: Избрани пиеси, подбор и превод от немски София Тоцева, 

София: РИВА, 2012, с. 234-235. 
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