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Една вечер Подковата ме причака до дворната врата. Поздрави и каза, че 

трябва да поговорим, но не тук на улицата, а в къщи. Работата била много 
важна и не търпяла отлагане. Помолих го да почака, за да предупредя сестра 
си, че у дома идва външен човек. Сърцето ми трепна в лошо предчувствие. Бях 
уверен, че не идва за добро по никакво време, но не можех да не го приема.

След промяната през 1989 година бяхме се виждали по улиците и по митин-
гите, но се разминавахме само с поклащане на глава. По израза на лицето му 
виждах, че иска да ме заговори, но не смее или не искаше да го прави пред други 
хора. Разминавахме се като гузни, а това означаваше, че се страхуваме един 
от друг. Аз се страхувах да не го предизвикам по някакъв начин да каже на все-
ослушание, че съм бил негов сътрудник, а той вероятно се страхуваше от мен 
да не се оплача на приятелите си, че той и началникът му, майор Ставрев, са 
ме принудили със заплахи за затвор да подпиша декларация за сътрудничество 
с тях, както са принуждавали и други от града. Само два пъти при случайни 
срещи, когато не можехме да се разминем мълчаливо, той поспря за миг и ме 
попита:

– Е, а сега какво?
Този недоизречен въпрос бе вероятно обобщение на много други, каквито 

искаше да ми зададе: “Какво мислиш за положението? Доволен си от промяна-
та, нали? Ще ни разобличаваш ли като другарите си или ще си мълчиш, защото 
си бил наш сътрудник!”...

Сестра ми четеше някаква книга и ме очакваше за вечеря. Помолих я да 
почака в стаята си докато разговарям с Ангов. Тя не го познаваше и не зна-
еше какви са отношенията ми с него. Въведох неканения гост в хола и едва 
тогава забелязах, че носи голяма и издута кожена чанта. Седна на канапето и 
остави чантата до себе си. Очите му бяха зачервени като че имаше някакво 
възпаление, нервният му тик повече от преди го караше да опъва шията си 
напред, като същевременно се озърташе на всички страни, а ръката му гале-
ше издутата кожена чанта. Подковата на лицето му се свиваше и разпускаше 
и аз си помислих, че тя, за разлика от истинската подкова, не вещае радост 
и щастие, както вярват хората, а нещо неприятно и зловещо. През открехна-
тия прозорец нахлуваше приглушеният шум на морето, откъм пристанището 
долетя плътният сигнал на кораб, а ехото му влетя в стаята като заблудена 
нощна птица и се стопи в тишината. Подковата сложи чантата на коленете 
си и запита дали сестра ми си е в къщи. Казах му, че е тук.

– Повикай я, искам да присъствува на нашата среща.
– Днес не се чувства добре и вече си е легнала.
Той настоя:
– Поне за минута. Повече няма да я задържаме. А и рано е още. Часът е 

девет и половина.
Докато го уверявах, че сестра ми е взела лекарства и вече си е легнала, на 

вратата се почука и тя влезе при нас. Извини се, че ни безпокои, взе някакво 
бельо от гардероба и тръгна да излиза, но Подковата настоятелно я спря и 
помоли да остане за минута. Тя приседна на стола, а той разтвори чантата 
си и изсипа съдържанието й върху масичката пред себе си. Масичката се покри 
с огромна купчина съвсем нови банкноти на пачки. Една пачка падна на земята, 
той я взе от пода, сложи я върху другите и каза:

– Тези пари са ваши. 
Очите му, дяволито присвити, защариха от мен към сестра ми, за да 

видят по израза на лицата ни ефекта от великото му благоволение. По лицето 
на Мима се отрази повече уплаха, отколкото изненада. Тя се вцепени. От уста-
та й се изтръгна само едно възклицание като при смъртна опасност и остана 
така няма и неподвижна. Аз веднага отгатнах подлото намерение на госта. В 
града вече се говореше, че мнозина от активистите комунисти са получили 
хиляди и милиони от фондове и банки, изнасяли ги в чужбина или основавали 

На стр. 8

Кой е създал закона? Човекът. И за кого? Против себе си. За мен законът е една верига – ето, тук си я връзвам и 
почвам да правя обиколки, докъдето мога. Който скъса веригата и отиде по-далеч, хайде в пандиза. Човек сам е дошъл 
до заключението, че той не е нравствен. На него не може да се вярва. Че той самият не може да се довери на себе си, 
затова си е сложил тая верига. Законът е доказателството, че човек е съвсем несъвършен. Това е законът според мен, 
а не редица правила. Ницше е прав – хората са умъртвили Бог. Това е лудост. Ако Исус беше жив, щяха да го разпънат 
отново, казва Ницше на едно място – в затвора щеше да отиде.

Ивайло ПЕТРОВ. Из разговори с Божидар Кунчев.
* * *
Картините на Ивайло Петров са наистина изключителни. Увеличи ги на  Microsoft Office Picture Manager , за  да видиш 

как са изработени. Колко много цветове (каква палитра!) има само в лицето на Христос, на Пикасо, на Хазайката. Виж 
колко пъти е минавала четката за всеки един детайл. Колко лица и фигури, колко характери и пози, и какъв модерен 
изказ. Тук и хуморът, и сериозността на драмата са съчетани по такъв изключителен начин, по който само Ивайло 
може да се забавлява и да подхвърля на публиката темата за размисъл. На кръста, освен Христос, можеха да са Левски 
или Стамболов и може би още някой от ръководителите на държавата ни през последните 100 години.

Колко познато е обаче състоянието на самодоволното гражданство около кръста. След всеки кръст – гуляй. Победи-
телят (или похитителят), на когото всички видимо са поданици, не е нарисуван сред присъстващите. Той обаче присъства 
невидимо. Всички знаят, че той ги гледа. Сякаш искат да му покажат, колко са му верни. Да го зарадват с доволство. 

За тях (и за Ивайло) той е тук, пред картината. Той - съм аз. Аз не съм по-различен от войниците около кръста, аз 
съм един от безбожниците, защото моята трапеза не се различава от тяхната. Моето доволство е като тяхното. 
Моето доволство е далеч от страданието. От разбирането на саможертвата. От същината и мощта на спасител-
ната сила, която жертвата търси нагоре, а не напред и не надолу. Някакво вътрешно чувство те кара да погледнеш 
и ти натам, и да се замислиш...

Румен ДРАГАНОВ. Из писмо до Марин Георгиев

Ивайло ПЕТРОВБаронови
Непубликувано

За кръста. И около кръста

Всички неподписани текстове и рисунки в броя са на Ивайло Петров.

Автопортрет
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Повестта „Земя” е първото художестве-
но произведение, което съм прочел, ако не се 
смятат стиховете и разказите от учебни-
ците по български език. Нашите селски учи-
тели не четяха художествена литература, не 
помня да са ни абонирали даже за популярни-
те по онова време детски списания. Когато 
завърших трети прогимназиален клас, нашият 
най-млад учител ми даде един ден повестта 
на Елин Пелин. Нямах никакъв навик да чета 
книги, а през юни бе започнала „втора копан” 
на царевицата и слънчогледа, та по цял ден 
прекарвахме на нивата. Книжката престоя в 
едно газено сандъче седмица или две при ста-
рите ми учебници. Едва когато заваля „тих и 
напоителен дъжд” и не можеше да се излезе на 
полето, аз се сетих една сутрин за книжката 
и взех да я прелиствам оттук-оттам. Трябва 
да съм попаднал на онова място от повестта, 
където Еньо разиграва коня си, докато оби-
каля нивите и ливадите, защото и досега си 
спомням с каква радост и наслада ги обглежда 
и не може да им се насити. Река, край реката 
китни върби, а зад тях – тучни ливади. Това е 
мечтата на селянина от сухата равнина и аз 
изпитах непознатото чувство на свежест и 
лекота. Прочетох още няколко страници наслу-
ки и започнах отначало. Тук вече всичко ми бе 
познато. Почти всяко лято и в нашето селце 
правеха молебени за дъжд, в сушавите лета 
ги правеха и по няколко пъти. Пъпли тъжното 
шествие из прегорелите посеви начело с дядо 
поп, спира тук и там, дядо поп чете напевно 
някакви молитви, хората гледат към небето, 
кръстят се и пак продължават към другия край 
на землището. Стори ми се, че в книжката се 
разказва за тези наши молебени, само че, кой 
знае защо, имената на местата и хората бяха 
променени.

В стаята бе сумрачно и аз застанах прав 
до прозореца. Майка ми разтреби, понапръска 
пода с вода и взе да бръска с метлата. Спом-
ням си хладните пръски по босите си крака 
и как тя ми вика: „Че мръдни да помета де!” 
Преместих се до другия край на прозореца, а 
тя пак: „Ама ти закован ли си тука?” Аз се 
местех из стаята, а тя след мен с метлата. 
По едно време се изправи и каза: „Ти що плачеш 
бре?” „Плаче ли? – запита баща ми. – Че какво 
му има?” Той престана да си обува цървулите, 
престана и майка ми да мете, гледаха ме – тя 
с недоумение и тревога, той – с ирония и упрек. 
Сестричката ми се наведе току под лицето ми, 
за да се увери, че плача, захили се и започна да 
ме имитира как хълцам. После всички замълчаха 
и започнаха да ме питат какво ми има. Най-
после майка ми се досети, че чета някоя от 
ония жални песни, при които и възрастните си 
поплакват. Не е песен, сърдито казах аз, и ми се 
поиска да им разкажа това, което бях прочел, за 
да видят, че не плача току-тъй. И го разказах с 
такова въодушевление и така подробно, че те 
дълго не помръднаха от местата си. „Божей 
– въздъхна майка ми, когато свърших разказа 
си, – тази Цвета, горката, май ще я стигне 
Желината! Ми кво става по-нататък?”

Жела бе хубостта на нашето село и селото 
бе омагьосано от нейната хубост. Залюби 
се със Стоян, кротък и прибран момък от 
среднозаможно семейство. Три години про-
дължи тяхната любов и три години селото я 
следеше със затаен дъх. Тяхната любов стана 
нещо като социален вододел на нашето селско 
общество. От едната страна стояха бедните 
като Желиното семейство, от другата – сред-
нозаможните и богатите. Започна общоселска 
борба за любовта на младите и в края на 
краищата Стоян го ожениха за друга мома, 
неугледна и, както я наричаха, мършава като 
метла, но нагиздена с най-скъпите за онова 
време премени и богата. Преди да се ожени 
Стоян, за Жела идваха кандидати от другите 

села, все богатски момчета. Един от тях прис-
тигна със собствен файтон, облечен в градски 
дрехи и както разправяха селяните, с известно 
образование. Той сам отишъл у Желини да иска 
ръката й, а тя, като го видяла, избягала при 
една своя дружка и се върнала вкъщи, когато 
този корабокрушенец, идеалист или народник-
интелигент, каквито имаше по нашия край, се 
качил на файтона и си заминал. Нейният жест 
покърти хората, но засегна честолюбието на 
великодушния млад човек и той не се появи 
втори път. Не се появиха и другите кандида-
ти, а и никой от нашите ергени не я погледна. 
Както и трябваше да се очаква, обявиха я за 
опорочена и нечестна. След година или две я 
дадоха пак на другоселец, но вдовец с две деца. 

Та ние оплакахме злощастната Цвета, 
защото през цялото време си мислехме за 
съдбата на нашата Жела. И Еньовата смърт 
ни покруси. Трупът му изгаря в черквата, 
забравен от всички, а ние скърбяхме и за него, 
макар преди това да го ненавиждахме, задето 
бе оставил нещастно едно момиче и убил брат 
си. След години прочетох още няколко пъти 
повестта и краят все ми се струваше неясен, 
злокобен и мистичен. Едва когато прочетох 
разказите „Под манастирската лоза”, можах да 
си обясня края на повестта, а, струва ми се, и 
цялото творчество на Елин Пелин. По своему, 
разбира се. 

„Такава хубост не е на хубаво!” Докато се 
възхищава и запленява от очарованието на 
една голяма красота, народът същевременно 
й вещае някаква обреченост. Инстинктът, 
житейският опит или преданията му под-
сказват, че тя ще стане жертва на злите 
сили, за да изкупи извънмерната щедрост, с 
която природата я поставя над обикновеното 
и делничното. Така народът сам открива в раз-
бирането си за света дуалистичното начало 
– оная извечна борба между доброто и злото, 
която идва от тъмните далечини на истори-
ята, тоест откак човек е вкусил от плода на 
самопознанието. В най-добрите произведения 
на Елин Пелин тази борба бушува със страшна 
сила. Всичките му герои са преизпълнени със 
страсти и пороци: завист, лъжа, братоубий-
ство, похот, алкохолизъм, любов, милосърдие 
и саможертва. И всички стават жертва на 
своите страсти и пороци. Едни пропадат и 
тръгват по тъмните пътеки на живота, други 
умират, трети, съвсем невинни като стария 
Герак, Цвета и Иван, попадат под ударите на 
злата съдба, ще рече човек, под ударите на 
собствените си добродетели. И май че е така, 
защото техните добродетели не познават 
колебанията, хитростите и житейските съо-
бражения.

А отначало всичко започва добре, мирно и 
тихо, с благороден труд, с радост от любовта 
и природата, с благополучие и светли надежди. 
Това напомня картината на света в неговото 
начало – добрият дядо господ е създал човека 
сред благодатния рай и му казва: „Живей и бла-
гославяй своя създател!” Но ето че от всички 
страни на „рая” като невидими змии започват 
да пълзят злините, ухапват хората неусетно 
и вместо отрова, пускат в кръвта им сата-
нински пориви. „Раят” се превръща в арена на 
ангели и дяволи. 

Авторът спокойно и като че равнодушно 
наблюдава тази жестока борба. Като всички 
големи автори, той стои „над” героите си, 
иначе не може и да бъде, той сам ги е пуснал на 
арената и няма право да проявява пристрастие 
към едни или други. Ние със свито сърце 
очакваме от него да направи съвсем малко 
– да драсне една страничка с вълшебното си 
перо и да спаси от гибел или от безвъзвратно 
пропадане тези слънчеви деца на земята. Не 
може или не желае, питаме се ние и неволно 
отправяме ням упрек към него. Този ням упрек 

е нашето дълбоко състрадание към слънчеви-
те деца на земята. Ние обаче забравяме, че 
авторът е най-убеденият и може би единствен 
дуалист в нашата литература, тъмните сили, 
покорили веднъж героите му, ще извършат 
своето дело докрай. Павел, надеждата на ста-
рия Герак, ще обърне гръб на дом и семейство 
и ще остави след себе си смърт и морална 
разруха; Еньо ще стигне до братоубийство; 
Сълза Младенова ще приеме безрадостната си 
съдба; невинното момиче Иглика, затворена 
сред захарните стени на една ефимерна къщич-
ка, ще бъде озлочестена; Нане Стоичко, омер-
зен от сиромашията и нищетата, ще посегне 
със злосторна ръка да отнеме щастието на 
дванайсет щъркови семейства заради една 
мазна капа (тук човешкото злодеяние стига до 
пароксизъм); малкото момиче Яна, опозорено в 
най-ранното си моминство, ще се превърне в 
нечиста сила. Тази Елин-Пелинова Сарандовица, 
в сравнение с която Йовковата ще се окаже 
една очарователна практична жена, облада-
на от демоничната страст на алчността, 
ненавистта и отмъщението, няма да срещне 
преграда пред себе си, няма да спре пред нищо. 
Романът не е завършен, но ние сме видели 
вече трупа на момъка Младен, свидетели сме 
на едно съперничество между няколко мъже, 
което мирише на кръв. След всичко това имаме 
основание да вярваме, че и „Нечиста сила” ще 
стигне до своя апогей. 

Дали Елин Пелин не е поискал да се „смили” 
над нея, да й предпише класическия катарзис 
като лекарство, след което тя, разкаяна и 
душевно пречистена, да се върне в лоното на 
нравствеността? Този въпрос се отнася за 
всички герои от най-значителните произведе-
ния на Елин Пелин. Еньо например се разкайва, 
но само пред глухия си, ням и безпаметен брат, 
който не го разбира, но у него не настъпва 
онова велико очистение, познато ни от све-
товната класика, особено от руската. И може 
би трупът му, вместо да бъде погребан по 
християнски, изгаря като труп на езичник, 
сякаш възмездието преследва страстите и 
в отвъдния свят. Силата на това възмездие 
се възвисява до легендарното, до отвъдното 
и мистичното – и в смъртта има нещастие. 
В един фейлетон Елин Пелин разказва, че врабче-

тата са произлезли от децата, защото децата 
с присъщата си доверчивост четели стихове-
те и разказите на един детски писател. Този 
писател смятал, че децата ще го разбират по-
добре, ако пише за тях по детински, умалявал 
всички думи и те ставали „сладички, милички и 
звучнички”. От много четене на тези сладника-
ви „стихченца и разказченца” децата се смаля-
вали, превърнали се на врабченца и почнали да 
чуруликат. И писателят се смалявал, но понеже 
не бил дете, станал сврака. 

Хиперболизацията на грозното и пошлото 
е неотменно изискване при сатирата. Не може 
да се каже, че в посочените дотук повести 
и разкази Елин Пелин хиперболизира злото, но 
не може и да се отрече, че го оставя да тър-
жествува. Чистите пориви и страсти у човека 
са потиснати, оскърбени и накрай – погубени. 
Тъй наречените, положителни, герои, смирени 
и примирени, са олицетворение на пасивна 
нравственост. Никой от тях не намира сили 
нито в себе си, нито отвън, да превъзмогне 
страданията си, да намери път на спасение и 
да застане срещу злото. Злата „орисия”, която 
ги е молепсала, стои срещу тях непредотвра-
тима и вечна.

Но дали тази орисия е вечна, има пълна 
власт над човека и що е човешката грехов-
ност?

Знаменателно е, че Елин Пелин пише в 
продължение на много години едновременно 
„Гераците”, „Земя” , „Нечиста сила” и разказите 
„Под манастирската лоза”. В тези произве-
дения, както и в тяхното бавно и паралел-
но създаване най-ярко се изразява неговата 
раздвоеност в търсенето на нравствените 
истини за света. В тази раздвоеност именно, 
която сама по себе си е едно голямо творче-
ско страдание, аз откривам дуалистичното 
начало в неговото творчество. Героите му не 
постигат вътрешно пречистване и духовно 
извисяване, така неизбежно за класическата 
литература и, както вече споменах, за руска-
та, което се постига чрез религията.

Християнската религия е монотеистична. 
Нейният бог е един и вездесъщ творец на 
светлото начало в битието. В края на краища-
та авторите ще потърсят и намерят в него 
душевното равновесие и изцеление на героите 

Няколко думи за Елин Пелин
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си. И Елин-Пелиновият Еньо стига до разкаяние 
и се обръща към бога, но чрез брат си: „Братко, 
ти си глух и ням, ти си по-близо до бога, ти ще 
ми простиш!” Това разкаяние пред „глухия и ням” 
бог, и то косвено, е всъщност една привичка, а 
не вяра във върховния и всемогъщ изцелител, 
защото Еньо, като всички герои на Елин Пелин, 
е наш, български атеист. Само престарелият 
и оглупял дядо Маргалак утешава Елка с бога, 
който ще я възнагради за нейните страда-
ния и ще спаси чистата й душичка. И бог я 
възнаграждава за страданията й – тя умира. 
Богът на Елин-Пелиновите герои е човекът с 
всичките му добродетели и несъвършенства. 
В него са заложени доброто и злото още от 
самото му зачатие и той не търси и не намира 
в християнската религия духовно изцеление. 
Нашата литература изобщо е „безбожна”, но 
в Елин Пелин християнското безбожие достига 
своя връх. Черквата, черковните лица и обреди, 
които той често описва, са традиция или сцена 
за действие, а не място и средство за духовно 
съединение с бога. И възлюблените му на пръв 
поглед герои от „Под манастирската лоза”, все 
пророци и светии, са по природа атеисти или, 
в най-добрия случай, „нечистокръвни” христия-
ни. Смутен сякаш от нечистите сили, които 
шестват безнаказано по божия свят, Елин 
Пелин още от ранните си творчески години се 
обръща към богопомазаните представители 
на християнската религия за съвет и утеше-
ние. Но те живеят и проповядват религията 
не като догматици, а като мъдри земни мъже. 
Богообразният отец Сисой говори, че човекът 
се състои от „бяло и черно”, че „свише” му 
е съдено да яде „чорба от грехове”. А свети 
Георги, чийто християнски дълг и по съвест, 
и по йерархия е да порицава и наказва похотта 
като дело на рогатия, сам предоставя пурпур-
ната си наметка за любовно ложе на двамата 
влюбени, като „провокира” даже любовния им 
грях. Светецът на монотеистичната религия, 
за която плътската любов, неосветена още 
от светата черква и неблагословена от бога, 
не я приема като грехопадение, а като радост 
и щастие за човека. Значи, че и самият светец 
вярва в двамата богове – в небесния и невиди-
мия, и в земния, човешкия. Затова и онзи овчар, 
който живее просто и природосъобразно, пита 
съвсем искрено своя изповедник: „Мъж ли съм 
и грешно ли е, че съм мъж?” Същият, който е 
сложил на краката си звънчета, за да не настъ-
пи неволно някоя невинна гадинка, когато върви 
из планината. 

Струва ми се, че християнският атеи-
зъм на Елин Пелин и досега подвежда наша-
та критика в цялостната и пълна оценка на 
творчеството му, като го отъждествява с 
песимизъм. Тя го материализира, тълкува го 
така, че художествените идеи на Елин Пелин 
не стигат по-далече от разрушителната сти-
хия на частнособственическите страсти, на 
които стават жертва героите му. И за да го 
„осъвремени”, критиката ни сочи някои от раз-
казите му, които не са от най-добрите. Между 
тях, разбира се, стои на първо място разказът 
за прословутия Андрешко, който оставя бир-
ника в блатото. На този шегобиец Андрешко 
се приписва едва ли не изградено революционно 
съзнание и излиза, че той е най-прогресивният 
герой на Елин Пелин, като че цялостното му 
творчество, толкова разнообразно и богато, 
не е прогресивно, като че повече от героите 
му не страдат от въпиещото социално и нрав-
ствено несъвършенство на своето време. Той 
е дълбоко социален, защото няма значително 
литературно творчество, колкото артистич-
но, остроумно и занимателно да е то, което 
да не засяга и решава обществено-социални 
проблеми, както не е имало и няма да има 
общество, което да не се занимава с тези 
проблеми. 

Човечеството обича социалната си био-
графия. Тя е история на превратностите 
както в живота на отделната личност, така 
и в живота на народа. Всичко, писано извън 
нея или покрай нея, е обречено на забвение. 

Но казано е още, че само с хляб не се живее. 
Човешката природа е много по-сложна и по-
противоречива, отколкото си мислим поняко-
га. Тя изнемогва от благородни пориви и пороци 
и нейната сложност е голямата тема на голя-
мата литература. Истина, стара като света, 
но аз си позволявам да я повторя, защото тя е 
лайтмотивът на Елин-Пелиновото творчест-
во. Ако го лишим от нея, ако го оставим само 
в рамките на „социалното”, значи да го обявим 
за мъртвец в съвременната ни литерату-
ра. Революцията направи частната собстве-
ност общонародна, синовете и внуците на 
Елин-Пелиновите герои нямат вече проблеми, 
следователно и неговите творчески проблеми 
трябва да спрат дотук.

Но Елин Пелин не се помирява с единобо-
жието, тоест с лесното и опростенческо 
изобразяване на човека. С едната си ръка ни 
сочи угнетителния свят на бирниците, кръч-
марите и пословичното невежество, а с дру-
гата – света на радостта от труда, любовта 
и природата, сякаш иска да ни каже: „Ето го 
човека, мъчително противоречив и двойствен, 
щастлив и нещастен”, „бял и черен”. Чувал съм 
да казват, че Елин Пелин не завършил романа си 
„Нечиста сила” поради творческа немощ. Тези, 
които го твърдят, с извинение, или си позво-
ляват умишлено невежество, или не умеят да 
разчетат един автор. Двубожникът не завър-
ши романа си, защото, от една страна, не 
можеше да остави човека в ръцете на „нечис-
тите сили”, а, от друга страна – да го довери 
само на любовта, красотата и щастието. 
Светлото и тъмното начало съжителстват в 
човешкото сърце като непримирими врагове и 
никога едното няма да вземе връх над другото. 
Дори когато доброто се опитва да превъзмог-
не злото, то търпи поражение или в най-добрия 
случай – порицание. „Пророкът”, който така 
фанатично преследва и бичува злото, Исус 
превръща в камък за неговото прекалено прес-
тараване. А свети Христофор, наречен Песо-
главец, също от прекалената си ненавист към 
пороците и слабостите у хората придобива 
кучешки образ. И пак Исус, символът на съвър-
шенството и всеопрощаващия бог, му връща 
човешкия образ, но след като свети Христофор 
сам става „слуга” на дявола и го пренася на гръб 
през водата. 

В разказите „Под манастирската лоза” Елин 
Пелин проповядва мъдростта на великодушие-
то не само към нас, читателите, но и към себе 
си. Тези разкази са върхът на неговото творче-
ско терзание, но не и изход на творческата му 
колизия. В тях няма успокоение за човешката 
съдба, нито примирение между „бялото” и 
„черното”. Съпоставени с другата половина 
на творчеството му, те са една парадоксална 
хармония между доброто и злото, бих казал, 
един парадоксален оптимизъм. И наистина 
творчеството на Елин Пелин не звучи песимис-
тично въпреки неговото „двубожничество”. 
Мъдрото му великодушие към греховността 
човешка, изнурителното му терзание в тър-
сене на изход от нещастието на човека, през 
онова тежко и непосилно време, когато е живял 
и творил, ни внушават надеждата, че „бялото” 
ще надделее над „черното”.

Елин Пелин, разбира се, не е художник само 
на два цвята, той е забележителен сатирик, 
шегобиец, присмехулник, поклонник на природа-
та и красотата, но аз не си поставям за зада-
ча да изследвам богатството на палитрата 
му, нито цялостното му значение, пък и да си 
призная, нямам сили за това. В тази бележка по 
случай стогодишнината от рождението му аз 
се опитах да споделя сам със себе си как съм 
разбирал нравствения му облик на творец и 
да благодаря на съдбата, че като юноша имах 
щастието да се опия от магията на худо-
жественото слово, и то от словото на един 
голям българин и голям български майстор на 
перото. 

Нашата класическа художествена проза е, общо взето, двуизмерна. Силата и оча-
рованието й се крие преди всичко в нейната пластична изобразителност. Липсва й тъй 
нареченото трето измерение, което не й позволява да заеме равностойно място сред 
шедьоврите на световната класическа литература. За това има много причини, които 
стоят извън талантите в българската класическа проза, и те са предимно от социално-
исторически характер. Те са предмет на друга бележка. 

Като говоря за класическата художествена проза, имам предвид творчеството на 
най-видните й представители – Вазов, Елин Пелин, Йовков. Националният престиж и 
любовта ни към тях не бива да ни пречи да ги сравняваме и оценяваме по достойнство 
както с прозаиците в света, така и помежду им. Вазов, разбира се, стои над всички по 
своята всеобхватност като някакъв Крали Марко „с едина крак на Хемус, с другий на 
Пирин”. Като мъдър и грижовен баща той „дундурка” българина в скута си от пеленаче, 
учи го на първата българска дума и му завещава синовна любов към България. Неговата 
проза като че не може да се назове с общоприетата дума „изкуство”, тя е величава 

човешка дейност, която не се побира в границите на изкуството. Но дълбочината на 
неговата проза е в нейната всеобхватна ширина...

Прозата на Йовков е едно романтично преклонение пред човека, който той „създаде” 
във въображението си по друг, не житейски „образ и подобие”. Той е певец и проповедник 
на доброто начало. 

И Елин Пелин се прекланя пред човека, но пред живия човек на своето време и затова 
е най-безпощадният реалист, следователно и най-„социално ангажираният” от нашите 
класици. Той обаче пръв от тях се опита да обясни човешкото страдание не само с външ-
ни, социални и други причини, а със самата същност на човека. Опита се да надникне в 
бездната на неговата душа, където се таят ония нечисти сили и зли духове, които го 
тласкат към греховност въпреки неговия разум и морална съпротива. Борбата с тези 
нечисти сили е вечната тема на всички религии и идеологии, както и на всяко голямо 
изкуство. Защото е борба между доброто и злото, между дявола и бога, борба за съвър-
шенство. 

Елин Пелин прекара героите си от „Под манастирската лоза” през бездната, но не 
ги обрече на вечно страдание. Съвестта му не позволи да ги остави там до „второто 
пришествие”. Нещо повече, като всеки добронамерен човек той сметна за нужно да ни 
вдъхне надеждата, че има спасение и от най-тежкия грях, ако го осъзнаеш и се пребо-
риш с него с всички сили на духа си. И ни разказва за това, което е видял в кладенеца на 
човешкото падение, с измамно и дори весело спокойствие, както в приказките се поднася 
поуката, че всяка добродетел се изкупва със страдание.

Странно е, че нашата критика не откри или недовидя в тези прелестни разкази тре-
тото измерение, за което стана дума още в самото начало. Елин Пелин е избрал за герои 
на разказите си духовни лица не защото изпитва някаква особена неприязън или любов 
към тях, а за да си послужи с тъй наречената антитеза – художествен похват, който 
му позволява да изобличи с най-голяма сила пагубните страсти у човека. Какъв по-ярък 
и запомнящ се образ от този на „свят човек”, който е посветил живота си на борба 
срещу плътски и други съблазни, проповядвал е праведен живот на другите и дори ги е 

За третото измерение
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Когато Фурнаджиев и жена му Надя прис-
тигнаха в Созопол, там вече бе настъпило 
онова трескаво оживление, което обзема хора-
та от крайморските градчета като пред-
чувствие за богат риболовен сезон. Беше в 
началото на септември и повечето от летов-
ниците си бяха заминали, а незаминалите всяка 
вечер отиваха на кея и очакваха рибарските 
лодки от морето. От лодките предлагаха все 
повече и по-едър сафрид, което показваше, 
че рибните пасажи прииждат все по-близо до 
брега. Фурнаджиев и жена му ходеха на плажа, аз 
- за риба. Нямах лодка да вляза в морето и хвър-
лях от скалите заедно с хлапетиите. Вечер до 
късно седяхме под навеса на кухнята във вила-
та на писателите, похапвахме от пържената 
риба и се черпехме с бяло вино. Фурнаджиев 
беше „пръчкар”, което на черноморски жаргон и 
не без ирония означаваше, че е речен риболовец. 
Като всеки „пръчкар”, той от своя страна пък 
се отнасяше със снизхождение към морския 
риболов и го смяташе за еднообразен и скучен 
спорт, ако изобщо е спорт. Цял ден клечиш на 
някоя скала като болен гларус за няколко жалки 
попчета и гледаш една и съща вода. Друго е на 
реката. Пейзажът се мени не само през сезони-
те, но и по време на риболов. От река на река, 
от вир на вир извървяваш километри, тъй че 
правиш туризъм и се наслаждаваш на природа-
та. Много пъти бяхме ходили на язовир „Искър” 
за бяла риба и шаран, на блатата покрай Богров 
за каракуда, ходили бяхме и на Нишава за раци 
и нито веднъж не го забелязах да се захласне 
по красотата на природата, освен може би с 
вътрешния си взор. По цял ден стоеше така 
вторачен в плувката, че не усещаше кога е 
залязло слънцето.

Сега Фурнаджиев се опитваше да бъде рав-
нодушен към риболовните ми занимания, но по 
всичко личеше, че треската и него го е хванала. 
Вечер ме чакаше да се завърна, бързаше да 
види какво нося в торбичката, опипваше риба-
та, оглеждаше я и поклащаше глава. Докато 
един следобед каза, че плажът му е доскучал, 
и пожела да дойде с мен. Дадох му резервната 
си пръчка, „клекнахме” на скалата и до вечерта 
изкарахме по кило сафрид. Толкова му трябваше 
- да усети трепета, който се предава по коне-
ца, да види живия блясък на рибата и да я пипне. 
Само че голямата риба бе в морето и дори в 
залива, а нямахме лодка.

Имах доста познати и приятели от град-
чето, които на друго време биха ни взели със 
себе си, но сега не смеех дори да ги запитам. 
Всички бяха професионалисти рибари, цяла годи-
на бяха очаквали пасажа и от опит знаех, че не 
им е приятно разни любители да им се мота-
ят в лодката, когато си „вадят хляба”. Един-
ственият човек в градчето, който можеше 
да ни вземе със себе си или да ни предостави 
лодката си, бе нашият колега Славчо Черни-
шев. Той отдавна живееше в Созопол и имаше 
самочувствие на изпечен моряк. Лодката му 
носеше романтичното име „Макловия” и не 
само бе станала най-популярният плавателен 
съд сред творческата интелигенция, за която 
по онова време Созопол бе нещо като Акапулко, 
но и действуващо лице в много курортни исто-
рии. Славчо Чернишев пък бе успял да стане 
капитан на корито с половин бруто регистър 
тон и, разбира се, бе свикнал вече да презира 
сухоземните жители. В речника му преоблада-
ваше морската терминология и на ония, които 
се качваха в лодката му, се струваше, че им 
говори на гръцки или на някакво морско еспе-
ранто. И когато казваше на непосветения да 
постави лопатата на скармуса, да извади нещо 
от кубрика или когато говореше за различните 
ветрове - драмодани, мелтеми и пр., - капитан 
Чернишев имаше пълно основание да презира 
невежеството на жалките обитатели на суша-
та. Така и наричаше тези интелигенти, които 
му досаждаха всяко лято и го третираха едва 
ли не като гондолиер - жалки континенталци. 

И Фурнаджиев бе един от най-жалките 
континенталци, но в същото време и един от 
най-маститите поети и редактори в издател-
ството, тъй че капитан Чернишев предпочете 
да рискува коритото си, отколкото съдбата 
на бъдещото си писание. Впрочем рискът му 
не бе толкова голям. Няколко години преди 
това бях „плавал” по северното крайбрежие, по-
точно покрай бреговете на сегашната Албена. 
Живеех в село Кранево и за да стана истински 
морски човек, купих си и лодка. Купих я от един 
друг наш колега и капитан, Върбан Стаматов, 
който по онова време живееше във Варна. Лод-
ката течеше от всички страни като кошница, 
та през целия си престой в морето изгребвах 
вода с една консервена кутия. Тази кошница 
обаче ми послужи като учебно корито. Научих 
се да греба и да калафатя, да разпознавам 
неблагоприятните ветрове и да предугаждам 
настъпващите бури. След като се увери, че 
имам познания по морското дело поне колкото 
един юнга, капитан Чернишев ми повери фло-
тилията си и отиде да подрежда амфорите и 
гърнетата в созополския музей или да съчинява 
стихове и разкази.

И ето ни с Фурнаджиев на борда на „Мак-
ловия” сред големия Созополски залив. Там 
имаше вече няколко лодки, закотвихме се 
малко настрани от тях и още първия ден 
изкарахме една кофа сафрид. През следващите 
дни Фурнаджиев предложи да не се връщаме 
за обяд. „Докато отидем до кея, оттам до 
стола и отново в морето, това са два-три 
часа, а пасажът още тази вечер може да се 
оттегли на юг!” Вземахме си по малко суха 
храна и от сутрин до вечер прекарвахме на 
вода. Сутрин капитан Чернишев ни предаваше 
„Макловия” с неизбежните си съвети как да я 
пазим като очите си, отбивахме се в дъното 
на кея да наловим скарида за ем и поемахме 
към залива. Фурнаджиев сядаше върху кубрика 
бос, с платнено шапче на темето и цигара 
в устата, говореше за предстоящия рибо-
лов и нетърпеливо приготвяше такъмите си, 
а аз, обзет от същото нетърпение, гребях 
с усърдието на кули към вътрешността на 
залива. Докато спусках котвата, Фурнаджиев 
успяваше да хвърли въдицата и да извади пър-
вите парчета. Беше сафрид, едър „беломорски” 
сафрид. По онова време чепарето още не беше 
познато у нас, та го ловяхме на „чеконта” - 
две или три въдички с оловна тежест. Както 
бива по време на голям пасаж, водата „вреше” 
от риба, така гладна и непредпазлива, че се 
стрелкаше от дълбините до повърхността на 
водата като сребрист метеор и се нахвърляше 
на стръвта. Слънцето изпепеляваше небесния 
лазур до бяло, водата бе неподвижна, топла и 
резедаво бистра до дъното. На половин миля 
се виждаха белият масив на кея и акостиралите 
съдове с разноцветни корпуси като нарисува-
ни от Албер Марке. И както в картините на 
този художник, около нас лежеше лека, ефирна 
тишина, само плътният бас на Фурнаджиев 
отекваше като канонада - бо, бо, бо, - и то 
когато някоя риба се откъсваше от въдичката 
и падаше обратно във водата. Беше як стоки-
лограмов човек и при най-малкото му движение 
лодката се накланяше така, че през първите 
дни все се страхувах да не би да се потопим. 
Всяка вечер отнасяхме в почивния дом по 
пет-шест килограма риба и нямаше какво да 
я правим. Капитан Чернишев ни посъветва да 
осоляваме рибата и ние помолихме домакин-
ката леля Станка да ни услужи с едно каче от 
петдесет, шестдесет килограма. Ред сол - ред 
риба. И така цели шестнадесет дни, докато 
напълним качето.

Късно следобед на шестнайсетия ден по 
гладката повърхност на водата се появиха 
ситни, почти невидими бръчици. От опит 
знаех, че те предвещават бърза промяна на 
времето, и започнах да обирам котвата. Фур-
наджиев се възпротиви и даже се пообиди, как 

тъй ще тръгваме, когато рибата кълве като 
бясна! Рибата наистина кълвеше по-настър-
вено от когато и да било тъкмо защото 
предугаждаше развалата на времето, но Фур-
наджиев не искаше да ме слуша. Разгърден до 
пояса, изпечен като пират, захапал цигарата с 
дебелите си мавритански устни, продължава-
ше да замята въдицата с такова настървение, 
че не смеех да го безпокоя повече. След няколко 
минути ни облъхна първият повей на вятъра и 
в същото време от изток се надигнаха тъм-
носини облаци. Още един силен повей и шапчето 
на Фурнаджиев полетя във водата. Опитах се 
да го вдигна с лопатата, но вятърът изфуча 
и измести лодката в друга посока. Да се добе-
рем до кея бе невъзможно, защото вятърът 
духаше оттам, но аз гребях в тази посока, да 
не би вълната да удари в борд лодката и да я 
обърне. Ако бях се оставил на вятъра, щеше да 
ни изкара на отсрещния бряг на залива, но най-
малко на пет мили от града. Водата закипя, 
облаците се понесоха по небето с невероятна 
бързина и от тъмносини станаха млечнобели, 
а вълните започнаха да прескачат в лодката. 
Фурнаджиев не можеше да плува и правеше уси-
лия да изглежда спокоен, но тревогата, както 
се казва, бе изписана на лицето му. Най-после 
след едночасово гребане успях да изкарам лодка-
та на пясъчната ивица на около миля от града. 
Капитан Чернишев, който ни бе наблюдавал от 
кея, на часа дотича да си прибере флотилията. 
Съдено ни бе, уви, да завършим този голям 
риболов като корабокрушенци.

Съдено ни бе още да направим и едно голямо 
пиене. На сутринта Фурнаджиев по навик почу-
ка на вратата ми още преди изгрев слънце, но 
ръмеше дъжд и не можехме да влезем в море-
то. За да убием времето, поиграхме на табла, 
обядвахме, спахме на обед, а вечерта се почер-
пихме с коняк. Надя се беше наскучала през тези 
две седмици и напираше да си ходят, но Фур-
наджиев все още не бе се наситил на риболова 
и очакваше времето да се оправи. На следния 
ден все още валеше и той поиска да отидем до 
кафенето, наречено от летовниците софиянци 
„Бамбука” като „филиал” на прословутото по 
онова време софийско кафене „Бамбука”. Всички 
летовници, останали от последната смяна, се 
бяха набъкали човек до човек в заведението, та 
нямаше място дори за правостоящи. Върнахме 
се и пред вратата ни срещна управителят, 
възрастен мъж, вежлив и главно опитен в 
работата си, защото в близкото минало е бил 
собственик на питейно заведение. Помоли ни да 

почакаме за минута, влезе в кафенето, но вед-
нага се върна и най-искрено изрази съжаление-
то си, че не може да ни намери място. Няколко 
вечери бяхме идвали тук след риболова, нашият 
колега капитан Чернишев бе му представил 
Фурнаджиев, както се полага на личността му, 
и сега управителят не скриваше кръчмарската 
си благосклонност към него и го гледаше с 
известно страхопочитание. Попита ни дали, 
ако искаме на всяка цена да пийнем нещо, може 
да ни предложи едно странично помещение, 
ако, разбира се, то ни хареса. Че как няма да ни 
хареса, каза Фурнаджиев, като предполагаше, 
че управителят ни предлага да седнем в някоя 
от ония странични стаички, каквито има в 
много провинциални заведения, предназначени 
за по-специални случаи. Управителят ни поведе 
през задния двор, отключи катинара на една 
врата и ни показа въпросното помещение. 
Беше дъсчена барака, прилепена към сградата 
на кафенето с прозорец на юг към морето и 
служеше за разни натурии. По средата на пода 
имаше огромно дървено корито, пълно с късове 
лед и бутилки чешка бира. На тавана от стена 
до стена бяха опънати три пръта с подкови 
суджук. Управителят сложи една бирена каса с 
дъното нагоре вместо маса, още две за сядане, 
отвори две бутилки бира и каза, че ей сега ще 
ни донесе и чаши. Няма нужда, каза Фурнаджиев, 
и управителят си отиде. 

След половин час изпразнихме по две бутил-
ки и отворихме по още една. Разговаряхме за 
големия риболов, който бяхме направили, и за 
това, как ще пренесем пълното каче до София 
и как ще раздадем на всички приятели по едно 
кило риба. Забелязах, че Фурнаджиев все по-
често вдига очи към суджука, който висеше 
над главите ни, и щом наченахме третата 
бутилка, накара ме да сваля една подкова. Сло-
жих две щайги една върху друга, стъпих отгоре 
и откачих от пръта първата подкова. Фурна-
джиев извади джобното си ножче и я наряза на 
тънки и правилни парчета. Подковата имаше 
форма на продълговата елипса, смачкана с 
шише, червото бе така тънко и прозрачно, че 
пълнежът й се виждаше като през стъкло, мек, 
бистро-червен и пикантно ухаещ на подправки. 
Навън все така валеше елинпелиновски тих и 
напоителен дъждец, през прозорчето се виж-
даше мътното небе, отвъд дъсчената стена 
се чуваха приглушените гласове на ония, които 
излизаха от кафенето и отиваха да обядват. 
Вратата се отвори и на прага застана упра-
вителят. Не каза нищо, поклони се към Фурна-

Ивайло ПЕТРОВСпомен за Фурнаджиев



�Бр. 1, 2008

джиев, както ми се стори, усмихна се („Всичко 
е наред!”) и си отиде. Фурнаджиев като че не го 
забеляза. Беше опрял мощния си гръб о дъсче-
ната стена, говореше за нашите издателски 
работи и за нашите „клиенти” - авторите.

Слушах го и внимавах да не изпусна някоя 
дума или жест, който би изтълкувал като 
опит да му противореча. Бях го виждал и 
слушал в моменти на „повишено настроение” 
като сегашния, колко невъздържано се бе нах-
върлял върху ония, които се бяха опитвали да 
оспорват съжденията му по някои въпроси. 
Веднъж се намерихме в дома на наш колега по 
случай рождения му ден. Между нас имаше и 
един критик. Заспорихме за нещо и Фурнаджи-
ев, вече здравата пийнал, без да се съобразява 
с празничното настроение, така остро и дори 
безцеремонно се нахвърли върху критика, че 
той стана от масата и си отиде. След малко 
Фурнаджиев вдигна чашата усмихнат и запита 
домакина защо е поканил на празника си тази 
мижитурка, след което през цялата вечер се 
смееше буйно и забавляваше компанията с 
весели анекдоти. Друг пъг в една кръчма, пак 
по повод на някакъв спор, направи на „бъзе и 
коприва” един наш писател, който минаваше 
за мастит. Дори и с Ангел Каралийчев си поз-
воляваше понякога иронични забележки, които 
освен самият Каралийчев, разбира се, всеки 
можеше да изтълкува като арогантни.

Няколко пъти в седмицата тримата - 
Фурнаджиев, Каралийчев и Минков - отиваха 
след работно време в Клуба на журналистите 
и сядаха на една и съща маса в първия ляв ъгъл 
на втория салон до завесата. Работехме в една 
стая с Минков, излизахме заедно от издател-
ството и той често ме канеше да седна при 
тях. Странно е, че въпреки многогодишната 
ми съвместна работа с тримата, на тази 
маса именно, а и в други богоугодни заведения, 
можах да узная не само колко са различни, но и 
крайно противоположни по характер, по вку-
сове и навици, които в служебна обстановка, 
естествено, не можеха напълно да изявят. 
Те дори сядаха на масата по различен начин. 
Минков по онова време все още предпочиташе 
концентратите. Винаги елегантен и сдържан, 
той пийваше елегантно и сдържано и седеше 
на масата също така елегантно и сдържано, 
както се седи на обществено място. Фурна-
джиев седеше на стола с цялата си тежест, 
с лакти на масата, нехаещ за околния свят, и 
пиеше виното си на големи глътки. Каралийчев 
пък седеше с ръце на скута като селянин пред 
софра, малко небрежно облечен с поизмачкани, 
а понякога и накапани ревери като дете, което 
все още не е свикнало да си служи с прибори, и 
пийваше през цялата вечер по няколко глътки 
бира или айран. 

Ако бе четвъртък, когато в издателството 
имаше редакторски съвет, на масата често ста-
ваше дума за прочетени, приети или отхвърлени 
книги и Фурнаджиев не пропускаше случай да „зака-
чи” Каралийчев за неговата недостатъчна пре-
цизност. Каралийчев „докладваше” за ръкописите 
си в повечето случаи спокойно, без подробности 
и какъв да е анализ (какъв ли пък анализ може да 
се прави, на стихчета и разказчета за зайчета, 
пчелички и мечета!), но винаги с благосклонност 
към авторите си, която завършваше с едно и 
също заключение: „Хубаво, хубаво, става.” Това бе 
достатъчно основание за Фурнаджиев да му под-
хвърля недвусмислено, че е отворил вратата на 
отдела си за вдетинени старци, скучаещи дома-
кини и всякакви графомани. Понякога се шегуваше 
и с това, как Каралийчев, още съвсем млад, е бил 
посрещан в някои градове като патриарх от 
цялото гражданство начело с кмета и духовата 
музика. Дали Каралийчев имаше чувство за хумор, 
или му липсваше дребнаво честолюбие, но никога 
не се засягаше от тези закачки. 

Ако впечатленията ми от онова време 
не са погрешни, Фурнаджиев и Минков гледаха 
на Каралийчев като на безметежна личност, 
затворена в един още по-безметежен „детин-
ски” свят, нехаещ, а може би и невеж по 
големите въпроси на литературата, както 
и по сложните и противоречиви въпроси на 

съвремието. Следователно и талантът му бе 
безметежен, нещо като спонтанен изблик на 
възрастен вундеркинд или като самораслек, от 
чиито плодове се ползува, без да му придава 
нещичко от себе си, както човек се ползува 
от плодовете на дърво, без да се е грижил за 
него. Критично настроени към живота и лите-
ратурата, прецизни в работата си и „трудно” 
пишещи, те като че недоумяваха как този 
човек, тъй простодушен, лишен поне външно 
от всякакви силни страсти, седнал от толкова 
години под сянката на безконфликтната „дет-
ска литература”, може да бъде така популярен, 
ако не и най-популярният писател в страната. 

Споменах вече, че след тези избухвания 
и закачки Фурнаджиев ставаше буйно весел, 
както преди това биваше буйно саркастичен и 
гневен. Страстна и пристрастна натура, той 
се дразнеше не от споровете, както мислех 
тогава, а от мижитурките, малодушните, 
неискрените и дори от уравновесените харак-
тери. Откакто бяхме седнали в бараката до 
пълното с бирени бутилки корито, настроение-
то му бе превъзходно и дори някак възторжено. 
Разказваше увлекателно и духовито за срещи с 
различни хора, за литературни спорове и кавги, 
за бохемските си младини. Веднъж например,, 
както си седели в някакво заведение той, Илия 
Бешков и други, решили да гостуват на Чудо-
мир. Отишли с файтон на гарата и взели влака 
за Казанлък, без да се обадят на домашните си. 
Чудомир ги повел из околните села на теферич. 
За осем дни гостували на осем села и на деве-
тия се завърнали в София сити и пресити от 
ядене и пиене. 

В бараката всичко вървеше добре, само че глава-
та ми започна да се вие, а стомахът ми да натежа-
ва. Беше вече три часът следобед, половината от 
суджуците на единия прът бяха свалени и изядени, 
много празни бутилки се търкаляха по пода, а Фур-
наджиев все още нямаше намерение да става. От 
време на време отивахме до тоалетната в двора, 
връщахме се и пак сядахме, той - до стената, аз 
- срещу него. И така цели двайсет часа, до късно след 
полунощ. Много от онова, за което говори Фурна-
джиев, съм забравил, но помня и много неща, помня 
имена на хора и дори отделни изрази. Все пак не съм 
напълно уверен дали с времето паметта ми не ги е 
изопачила, а и най-малкото изопачаване ще оскърби 
паметта на този човек, който бе твърде краен в 
преценките си за хора и събития. 

През двайсетината часа, които прекарах-
ме с него в бараката, изпитвах двойствено 
чувство на удоволствие и притеснение, или 
по-точно, чувство на сладостно мъчение. От 
време на време той биваше обладаван от 
някакво бесовство, но не пиянско, а избухва-
що дълбоко от душата му, каквото не съм 
виждал у никого досега. Приличахме на герои 
от пиеса с две действуващи лица, с единство 

на действие, място и време. Всъщност това 
беше монопиеса, защото говореше само той, 
а аз имах чувството, че съм излишен в пие-
сата и че кощунствувам с присъствието си 
в бараката, където един голям поет „обръ-
щаше” душата си пред мен с такова жестоко 
откровение, от което по-късно можеше да 
се смущава и дори да ме възненавиди. Беше в 
онова състояние на духа, в оная екзалтация, 
която може би е носил в себе си цял живот и 
която е прикривал зад маската на едно при-
видно спокойствие, за да я оставя да изригва 
само в определени часове. И тези изригвания 
идваха като морски приливи. Хапваше парче 
суджук, пийваше от бутилката и разказваше 
някоя забавна история така, че плътният му 
бас звучеше топло и гальовно. Вдигаше очи 
към тавана, аз стъпях на двете щайги и свалях 
поредната подкова от пръта. После изведнъж, 
като жегнат от някакъв вътрешен дразнител 
или от въображаем събеседник, започваше да 
говори за изкуство и политика, за нередности 
в Съюза на писателите, без да пести епите-
ти и неблагоприятни оценки за писанията на 
някои колеги, за техния морал и гражданско 
поведение. Ставаше от мястото си и с тежки 
стъпки се разхождаше сред натуриите, сил-
ният му бас кънтеше като юмручни удари по 
стените на бараката. Тогава именно изпитвах 
онова сладостно мъчение и правех усилие да 
не забележи присъствието ми и да ме закачи 
с лъвската си лапа, задето съм си позволил да 
стана свидетел на яростните му откровения. 
Приличаше ту на разярен лъв, затворен в тази 
барака, ту пък на помъдрял Бакхус, на когото 
алкохолът не дарява вече божествено опияне-
ние, а безутешна тревога за нещо безвъзврат-
но отминало. Но какво бе това нещо, което 
го терзаеше така зловещо? Той намекваше 
за него и дори ясно го казваше: трагичната 
невъзможност на таланта му да превъзмогне 
заблудите и малодушието, за да продължи и 
надхвърли младежкото си творчество. Така 
го разбирах, защото говореше, че пътят му 
от младостта досега лежи пред него празен 
и обрасъл и той не е минал по него, по собст-
вения си път, а по някакви странични пътеки, 
като човек, обсебил чужда съдба. По-късно, 
когато се опитвах да осмисля изстъплените 
му изповеди, не го сравнявах вече с разярен лъв 
или помъдрял Бакхус, както тогава в бараката, 
а с неугаснал вулкан. Да, той бе неугаснал вул-
кан и все още изригваше лава, но тя не прели-
ваше през кратера. . .

Станахме да си ходим късно след полунощ, 
когато кафенето бе затворено. Пред врата-
та ни чакаше управителят. Идвал бе навярно 
много пъти да ни напомни, че е време да 
затваря заведението, и се е отдалечавал на 
пръсти, озадачен или по-вероятно „разбиращо” 

усмихнат от монолозите на своя мастит 
клиент. Щом видя десетките празни бутилки 
и оголения прът на тавана, той се поклони на 
Фурнаджиев, а Фурнаджиев извади от джоба 
си шепа банкноти и му ги даде. Управителят 
ни пожела лека нощ, загаси лампата и заключи 
бараката.

Наскоро открих в някакъв стар бележник 
една рисунка на Фурнаджиев. По онова време 
имах хоби да правя такива рисунки. Спомних 
си как го бях издебнал, докато седи на обяд в 
столовата, прочетох кратките бележки за 
риболова и за биреното ни пиянство в бара-
ката, които бях нахвърлял под рисунката, и 
реших да посветя тези страници на паметта 
на големия поет и голямата личност Никола 
Фурнаджиев. 

Скици от ресторанта

Георги Марков      Кръстю Куюмджиев
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анатемосвал за прегрешенията им, а сам той се е озовал в ръцете на дявола. Може би 
тъкмо тези „хора в расо” подвеждат тълкувателите на разказите. Едни смятат, че с 
тези разкази Елин Пелин изневерява на своето материалистическо мировъзрение, а други, 
обратното – че го потвърждава повече отвсякога. Нито едното, струва ми се, нито 
другото. Ако се съди по разказите му, не е вярващ. Неговият бог е народният дядо господ 
– силата, която крепи и управлява света. Което в богословието е въздигнато до „свише”, 
у Елин Пелин е сведено до един антропоморфизъм. Дали обаче този антропоморфизъм не 
е само похват да преразкаже на читателите си съвременници приказките, както той 
нарича разказите на отец Сисой? Дали не е ревнив към религията, за да си позволява да 
осмива крайностите в нейните догми и недостойните й служители? В историята на 
идеите и религиите има много примери на ревнители-идеалисти, които са безпощадни 
към грешките на своите съидейници и съвярващи. И в историята на литературата има 
много примери с творци, чиито идейни схващания се разминават с изобразителните им 
методи. (В една друга бележка бях нарекъл Елин Пелин двубожник (дуалист) и мисля, че 
не греша.) Така че в случая не бива да ни интересува мирогледът на автора, за да не се 
поддаваме на пристрастие и да видим и оценим онова, което е откритие за самия него и 
за нашата класическа проза. Иначе можем да изпаднем в заблуждение.

Ето как например един голям наш писател, и при това страстен поклонник на Елин 
Пелин, тълкува разказите в „Под манастирската лоза”: „Буржоазната критика навремето 
или се правеше, че не разбира истинското съдържание на тези разкази, пише той, или се 
мъчеше да ги изтълкува като шеговита, невинна игра на перото на големия белетрист.” 
И следва обяснението на идейната целенасоченост на разказите, на анти-човешката 
същност на религията и порочната същност на поповете и калугерите и изобщо на 
божиите служители, чиито „черни и пищни одежди” смъква Елин Пелин, за да ни покаже 
колко са „алчни, користни, лицемерни, кариеристични и чужди на всякаква святост”. 
Разбира се, че както в живота има бирници, лихвари, кметове, чорбаджии и всякакъв род 
народни потисници, така и в лоното на светата църква се подвизават много грешници. 
Елин Пелин не скрива тази истина, както впрочем не я скриват и героите му, и в това 
е силата му на критически реалист. Но ако се подведем под тази истина и разглеждаме 
хората в свещенически одежди само като социални типове, това означава да се поддадем 
на пристрастие, да повторим грешката на буржоазната критика, да изпаднем в другата 
крайност и така да пропуснем най-важното. А най-важното в разказите, което нарекох 
трето измерение в душите на героите, е непосилната им борба да излязат от бездната 
на пороците, в която са попаднали. И наистина всички тези „чернокапци” стават отпо-
сле светци и праведници, след като са отправяли неистови викове за помощ към бога 
и проклятия към съдбата си и така са превъзмогнали греховността си с неимоверни 
усилия. Не падението, а величието на духа им увенчава с ореола на святост техните 
глави. И това е идеята на Елин Пелин, а не само „безпощадната сатира на църковното и 
монашеското осакатяване на всичко живо, естествено и логично в душите и сърцата 
на хората” . 

И това го е имало в „практиката” на религията. Имало е мрачен средновековен мисти-
цизъм, инквизиция, заблуди и борби против науката, прогреса и свободата на личността. 
Героите на разказите сами разкриват заблудите на своите събратя, като им сочат, че 
„прекалените светци и богу не са драги”. Св. Иван Златоуст разобличава фанатичното 
заслепение на „Светите застъпници”, които твърдят, че зачатието на човека чрез 
страст е нечисто, и искат от бога то да става чрез невинен поглед. „Книгите са като 
хората – казва отец Сисой, от чието име се води повествованието, – когато остареят, 
стават мъдри. Науката и мъдростта са дело на миналото.” А за себе си казва: „Недосто-
ен съм по две причини – по чревоугодието си и по снизхождението си към грешките.” Сам 
дядо господ наказва един от „най-прекалените” си светци – Христофор. Този светец се 
бори със злото с такава страст, че сам се превръща в зло, лицето му придобива кучешки 
образ и хората го наричат Песоглавец. Той възвръща човешкия си образ, когато извършва 
най-тежкото за него – пренася дявола на гръб през една река. Свети Спиридон избожда 
очите си не защото е извършил грях, а само защото мислено се е поддал на плътска 
съблазън, като зърнал за миг обутия в тъмен чорап глезен на една жена. Усилието на 
този юноша да съхрани душевната си чистота е приказна.

Колко хора броят всекидневните си постъпки и се питат дали са добри или лоши? 
Отец Никодим ги брои и за всяко свое прегрешение оставя в гърне по едно черно бобено 
зърно и бяло зърно за ония дела, които го хвърлят в съмнение. Непрекъснато се измъчва 
от мисълта защо е избягал от мирския живот, дали се е спасил, или погубил, кое е вър-
ховното у човека – душата или тялото. Според религиозните канони подобни мисли и 
съмнения са еретични и осъдителни за едно духовно лице, но героите на Елин Пелин изпо-
вядват друга религия, земна, народностна, която може да се нарече и наша, българска, и 
която няма нищо общо с християнския мистицизъм. Струва ни се, че колкото са божии, 
толкова са и светски служители и че църквата и манастирът за тях е не толкова храм 
за молитва, колкото място за уединение, където размишляват за смисъла на живота 
и за съвършенството на духа. Йоан Богослов твърди, че светът се крепи на злото, и 
това е основната християнска истина за човешкото битие. Отец Сицой, човек с голяма 
житейска опитност, снизходителен към човешките слабости и сам изкушен от тях, 
„прояснил душата” си чрез черковните книги и Библията, като всеки душевно и телесно 
здрав българин не може да приеме тази истина. Според него човекът, следователно и 
животът, е и черно и бяло, радост и страдание, истина и лъжа, величие и падение.

В търсене на третото измерение Елин Пелин извежда човека от изначалната му 
обреченост на вечно страдание, от „черното” до „бялото”, и го извисява до святост. 
Същността на човека е сложна,а може би и непонятна, от което и животът му е тежък 
до безсмилие, но трябва да се понесе и не само да се понесе, а и да се направи смислен и 
дори красив, макар и с цената на безкрайни услия. Извисяването се извършва с приказна 
лекота, защото в разказите „Под манастрирската лоза” Елин Пелин не успява да пре-
възмогне романтичното начало и все пак с тези разкази се докосва до философията на 
екзистенциалистите много по-рано от Сартр и Камю. 

За третото измерение
От стр. 3

И нашето семейство, като всички в 
селцето, живееше с възбудата от пред-
стоящия празник.

Децата от махалата се готвеха да 
коледуват. Чувах ги и виждах как още 
по светло се събираха на мегдана със 
сопи в ръце и торбички през рамене. И аз 
се бях приготвил цяла седмица напред за 
коледуване. Намерих си голяма сопа да се 
вардя от кучетата и помолих дядо да ми 
направи нови цървулки. Всичко ми беше 
готово, само че мама не ме пускаше да 
коледувам. Имаше дълбок сняг, времето бе 
доста студено и тя се страхуваше да не 
премръзна. 

– Момците коледари ще изпеят най-
хубавата песен за тебе, а като си отидат, 
ще ти изпържа луканка – опитваше се тя 
да ме съблазни и разубеди.

Бях готов да се откажа от лаком-
ството, което висеше от няколко дни от 
гредите на кухнята и което баба ревниво 
пазеше да не би да се облажим, преди да са 
отминали постите. И момците коледари 
не бяха нещо ново за мен. Очаквахме ги до 
полунощ, а понякога и до разсъмване, защо-
то къщата ни бе в долния край на селото. 
Пристигаха поруменели от студ, с бели 
навои и нашарени с пуканки калпаци. Нареж-
даха се до стената и изпяваха песен за 
къщата. “Добре сте попели!”, казваше дядо, 
а те отговаряха: “Добре сте ни послушали!” 
После изпяваха песен за всекиго от семей-
ството. Леля се казваше Добра. Песента, 
посветена на нея, започваше така: “Ой, 
Добро, Добро, хубава Добро, ерген ти иска 
росната китка...” По-нататък й пожела-
ваха да се задоми по-скоро, да има челяд 
и имот. На мен ми пожелаваха да стана 
юнак, на мама и тате да нароят имота си 
и т.н. Накрай леля им поднасяше коледния 
кравай, намазан отгоре с мед, нашарен с 
кръстчета, цветенца и разни фигурки.

Трябва да съм бил на шест годинки, 
защото не ходех още на училище. Не оста-
вях мама на мира с моето коледуване. 
Плачех, сърдех се, а като не я затрогнах с 
молбите си, обявих гладна стачка. Не ядох 

цяло денонощие. Напразно ме молеха да 
хапна нещо, че иначе ще умра. Дори и лукан-
ките над главата ми не сломиха волята ми. 
Намесиха се баба и дядо и мама най-после 
склони да ме пусне да коледувам. Извади 
от дрешника една малка вълнена торбич-
ка, твърда като шперплат, навлече ме с 
топли дрешки и ме отведе при децата от 
махалата с триста заръки да се пазя от 
кучетата и да не изоставам от другите.

Почакахме да мръкне хубаво и започ-
нахме коледуването. Ходехме от къща на 
къща, викахме “Коооледа” и разлайвахме 
кучетата. Те налитаха стръвно, но ние 
размахвахме тоягите и това бе едно от 
удоволствията на коледуването. Нощта 
бе ясна и студена, къщи, градини и улици 
се спотайваха под белия покой на снега. 
Студеният простор на нощта кънтеше 
от песни, викове и кучешки лай.

Стопанките излизаха на пруста с голе-
ми тави и ни раздаваха кравайчета, орехи 
и други сушени плодове. И така до късно 
след полунощ. Завърнах се у дома капнал от 
умора и премръзнал, но радостен и щаст-
лив. Всички у дома седяха около бъдника и 
очакваха момците коледари.

– На мама коледарчето! – извика мама 
и стана да ме посрещне. – Боже, посинял 
си от студ. Ела до огъня да се стоплиш! 
Я да видим какви подаръчета си събрал! 
Посегнах към торбичката, не можах да я 
напипам и се уплаших, че съм я загубил. 
Мама я разтвори, бръкна вътре и каза, че 
е празна. Всички ме гледаха учудени, а аз 
не можех да си обясня защо торбичката 
ми е съвсем празна. Отпосле разбрахме, 
че понеже е корава и неизползвана, двата 
й ката се бяха слепнали и в бързането съм 
пускал подаръците между нея и палтенце-
то си.

През цялата нощ , докато ходех с дру-
гарчетата си от къща на къща, бях си 
мислил как ще зарадвам мама с подаръци-
те си и как ще й докажа, че съм вече голям 
и мога да коледувам като всички деца. 
Тръшнах се на пода, заплаках и никой не 
можеше да ме утеши.

Първото ми коледуване
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Всеки от нас си има по една незабра-
вима първа среща с един писател. Ако я 
няма, струва ми се, в литературната 
му младост ще остане някаква празнина, 
която винаги ще му напомня, че не е изпи-
тал щастието да бъде “открит”, поласкан 
и насърчен. Литературната работа ще ни 
донесе и радости, и огорчения, но колкото 
и да сме си суетни и чувствителни, нито 
една радост, нито едно огорчение не ще 
оставят в сърцето ни трайни следи като 
тази среща. За нея ще си спомняме с при-
знателност и ще я украсяваме с ореола на 
първата любов.

С Емилиян Станев се срещнахме в 
клуба на журналистите. Разговаряхме до 
полунощ, по-точно, говори той, пита ме 
и ме разпитва за много неща, аз слушам 
и отговарям с “да” и “не” и заеквам от 
смущение. След няколко вечери времето 
в клуба не стигна, спряхме се под един 
еркер на “Граф Игнатиев” и тогава той ми 
разказа някои от първите глави на “Конда-
рев”. Така аз изведнъж се озовах в творче-
ския свят на един писател, свят колкото 
интимен, толкова и достъпен за другите. 
Емилиян Станев е “запалянко” на своите 
творчески идеи, те бушуват в главата му 
и още неосъществени напълно, напират да 
бъдат разказани и споделени. Рядко съм 
срещал писател, който да говори с такова 
опиянение за бъдещите си работи. И все 
си мисля, че той е приказлив и общителен 
с хората, защото в произведенията си е 
строг и придирчив към всяка дума; мисля 
си още, че той пилее с щедра ръка весели 
и забавни анекдоти, защото в творчест-
вото му липсва хумор. Неговите ловни 
шехерезади нямат край, но рядко ще се 
намерят хумористични епизоди в ловни-
те му разкази. Забелязал съм, че той не 
се смее на глас, а само се усмихва и тази 
усмивка, хитровата и малко тъжна, се 
вижда из цялото му творчество.

Той е добър разказвач, но и добър 
слушател. “Седни от тази страна да те 
чувам по-добре!” И слуша с участие, кого-

то и да било, особено ако става дума за 
литература. Изобщо Емилиян Станев е 
забавен, когато около него има повече 
хора, но когато сте двама, говори пре-
димно върху проблеми на изкуството с 
вълнение и увлечение, което се предава 
на другия. Скоро ми попадна едно негово 
писмо. “Пиша нещо, от което не съм 
сигурен, че ще излезе хубава книга, може 
би няма и да излезе. Пълен съм със “зами-
сли”, както казваше някога бай Антон 
Страшимиров...” Не съм доловил у него 
успокояващо задоволство, което не липс-
ва на мнозина и на което той има право. 
Само веднъж бе ми казал: “Представи 
си, днес ми провървя, написах цяла глава 
и струва ми се, не излезе лоша”. А след 
време, когато стана дума за тази глава: 
“Махнах я аз, махнах я, сега от нея стана 
нещо съвсем друго.” Съмнението, че не е 
постигнал нещо, както трябва, постоян-
но го безпокои. Когато започна да пише 
“Кондарев”, често казваше: “Досега нищо 
не съм написал, каквото ще бъде – отсега 
нататък ще бъде.” А когато почна “Сибин”, 
веднъж току ми изтърси: ”Да ти призная, 
едва сега разбрах, че моите досегашни 
писания не струват пукната пара!” В това 
може да има и малко артистична суета, 
но като знам, че той най-малко умее да 
се прикрива, вярвам в искреността на 
неговите тревоги. Всъщност това са 
тревоги не само за отделно и не само за 
негово произведение, а за състоянието и 
пътищата на цялата ни литература.

И както винаги разговорът или писмо-
то ще завърши с някое ловно приключение. 
“Ходих по вашия край. Е, не мога да се 
похваля твърде, убих една сърна и една 
дива свиня.” Много ми е забавно желани-
ето му да се показва снизходителен към 
ловната си страст и в такива случаи 
ми е бизкрайно мил и симпатичен. На лов 
той се превръща на сериозно дете, което 
иска да прикрие страстта си към някакъв 
хазарт. Линкаме по цял ден напразно, а 
той философства: “Е, то, ако се намира 

всеки път дивеч, полето ще опустее, 
наситих се на лов, излизам вече така, да 
се поразтъпча.” А в същото време ходи 
изпъчен и напрегнат, катери се като козел 
по високото, при всеки шум се стряска и 
насочва пушката.

Вървим веднъж из Брезнишкото поле, 
теренът е добър за стрелба – широка 
поляна, осеяна с малки храсти. Той все 
така симулира ветеранско спокойствие 
– нека новаците да душат от храст на 
храст, - но виждам как очите му шарят, 
краката му сами го носят напред. По едно 
време стреля, гледам заекът тича по 
чистото, стреля му още веднъж, но пак 
напразно. “Ударен е, вика, цяла фаша козина 
падна от гърба му, ей сега ще го видиш да 
рита зад оврага.” Отивам зад оврага – ни 
дявол, ни заек. “Е, то всеки път не става, 
имало късмет зайчето да живее” казва и 
си придава безразличие, което трябва да 
ме смае. Но аз знам, че двата несполуч-
ливи изстрела няма да му дадат мира цял 
ден, пък и цяла седмица. Ще има да се тър-
сят всевъзможни причини за този малък 
неуспех, тъй уж, между другото. След един 
час, когато вече всичко е “забравено”, той 
почва отдалече. “Като не си направи човек 
сам патрони, така става тя. На фабричен 
патрон не се доверявам аз, но снощи не 
ми остана време. Особено пък на нашите 
фабрични патрони. С тях вестник няма да 
пробиеш.” “Нали, питам, стреляте с френ-
ски патрони!” “Абе, и те същата стока! 

Де да му знаеш грамажа на французина.” 
А снощи ми е говорил един час тъкмо за 
превъзходството на френските патрони. 
Каква сила имат, какъв обсег имат сач-
мите и каква парабола правят. След още 
половин час ще се съмняваме в барута, 
в левия шок, та дори в приклада на пуш-
ката. “Ще го скъся аз този приклад и ще 
му сложа подложка да ми легне плътно на 
рамото.”

Сядаме да починем и похапнем. Опит-
вам се да насоча разговора далече от лова 
и така неволно щадя “накърненото му 
честолюбие”. Той говори, слуша, пак гово-
ри и изведнъж казва съвсем сериозно: “Ще 
знаеш, че жените са кутсуз народ. Забеля-
зал съм, че когато Надя ми каже сутрин 
“на слука”, хич не ми върви. А тази сутрин 
тя взе, че ме целуна на излизане!” Иде ми 
да легна и да заритам от смях, защото 
той ме гледа съвсем сериозно през очи-
лата. “Да, да, туй от мен да го знаеш! 
Не позволявай на жена да ти пожелава “на 
слука”. Те котки бе, пресече ти пътя, иди 
после стреляй!”

Емилиян Станев е колоритен човек, за 
него могат да се разказват хиляди неща 
и ще се разказват, но е много рано да го 
превръщаме в мемоарен герой. Лично на 
мен ми е неудобно да разказам спомени за 
един млад човек като него, а освен това 
се боя, че “спомените” ми са меки от сан-
тименталност.

Емилияне,
Ето, дойде мигът, когато се осмеля-

вам да се обърна към теб по име и на “ти”. 
Най-страшният миг! Толкова години преди 
това исках да го направя, а не можех. Пора-
ди суета или поради пиедестала, на който 
те бях възкачил в душата си завинаги. И 
сега изпитвам срам да ти говоря на “ти”, 
и сега не мога да се освободя от натрап-
чивото чувство, че се възползвам от “слу-
чая” и скверно те смалявам до себе си.

Мислил ли съм някога, че ще пиша писмо 
на мъртъв човек, и този човек ще бъдеш 
ти? Питам се дали няма нещо пошло в 
това, дали не го правя от малодушие пред 
най-неумолимото, дали не се опитвам да 
изтръгна упование от духа ти. Защото 
ведно със скръбта от твоята смърт 
изпитвам и ужаса от смъртта. За която 
толкова много бяхме говорили и която 
толкова безмилостно бяхме причинявали 
на безсловесните твари. Като езичници ги 
принасяхме в жертва на атавистичните 
си страсти.

От юноша не съм могъл да се примиря 
с мисълта за нея. На колене съм падал пред 
здравия разум да ми помогне и напразно. 
Надсмивам й се, гавря се с нея, плюя върху 
нея. Тя седи срещу мен и в мен невъзму-

тима и вечна. Как да я превърна в добро-
детелно смирение? Как да се доверя на 
философстванията на философите, които 
ни съветват да я приемаме с безразличие 
и дори с радост или като природна необхо-
димост и хармония. Ненавиждам природния 
закон. Смъртта е слабост на природата, а 
не достойнство. И безсилие.

Колко е хубаво да можех да повярвам, че 
оставаш жив сред нас. Оставаш, но с кни-
гите си! Те ще са твоят “втори” живот, 
твоят паметник. Утеха пред безсмисле-
ната хармония. Може ли някой с нещо да 
те замести на този свят? Тебе! И дали 
смисълът на нашия живот не е в усилието 
ни да не се помиряваме с неговия край!

Не мога да се поклоня пред смъртния 
ти одър. Не искам да се покланям пред 
врага си – жестокостта. Прекланям се 
пред светлата ти памет, пред живия ти 
образ, пред живата ти реч, която и сега 
звучи в мен. Искам те жив.

Една утеха има при вечната раздяла, 
наивна, нелогична и топла, останала от 
векове и с векове окриляла сърцата на 
нищите духом: “Всички ще дойдем при теб, 
бащице наш, утеши се!”

1979

ИСКАМ ТЕ ЖИВ!

С френски патрони на лов
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свои фирми. Тези от нашия град, които разда-
ваха парите, бяха уверени, че ще се оплаквам от 
тях и ще ги разобличавам и ето, че се опитваха 
да ми затворят устата с голям подкуп.

Казах на Подковата, без да се колебая нито 
за секунда, че не искам такива пари.

– Какво значи “такива”?
– Чужди, немъчени, народни...
– Не са чужди, на партията са – каза Подко-

вата и подозрително огледа стаята. – Тя ти ги 
дава, защото си ги заслужил. Препоръчително е 
да ги вложиш в някакво предприятие, което ще 
ти носи доходи. Например ... да речем ... една 
свинеферма срещу петнайсет процента от 
печалбата за партията, защото ...

– Каква партия? – Мима се освободи от 
вцепенението си и извика още по-високо. – 
Каква партия? Комунистическата?

Подковата вежливо й се поклони.
– Брат ти правеше много ценни услуги на 

партията. Като че не знаеш...
С мъка се сдържах да не се нахвърля върху 

него и да го изритам навън.
– Не, господинчо! Не съм правил никакви 

услуги на партията ви. Опитвахте се със запла-
хи и насилие да ме направите ваш агент, но не 
успяхте. Сега искате да ме подкупите, за да ме 
направите бандит като вас. Но...

– Имаме документ за твоето сътруд-
ничество – прекъсна ме Подковата с ехидна 
усмивчица.

Мима бе изумена.
– Има ли такъв документ, Божо? Господи!
– Сестро, успокой се! Този господин и начал-

ниците му искаха да ме завербуват и когато 
им отказах, ме заплашиха, че ще изпратят 
двама ни в лагер, защото сме били от буржо-
азно семейство. Размислих и само заради теб 
сложих подписа си на една хартия, но никакъв 
донос не са получили от мен. Нека този гос-
подин да каже и докаже дали е получил от мен 
някакъв донос. Земята се тресе под краката на 
комунистите и искат да запушат устата ми с 
народни пари.

Не можех да се владея въпреки усилията си 
да се покажа спокоен. Заграбих купчината банк-
ноти и ги разпилях по пода.

– Вземай си жалките пари и ги дай на истин-
ските си агенти!

Той бе така изненадан от категоричния ми 
отказ, та не знаеше какво да прави. Гледаше 
разхвърляните по пода пари и съобразяваше как 
да излезе от положението. Мима бе все още 
много бледа и дишаше тежко. Обезпокоена, че 
може би ще отстъпя пред голямата съблазън, 
тя се обърна към мен и ме прекръсти.

– Тези пари са лоши пари. Носят нещастие. 
Да не си ги докоснал!

Още минута мълчание и Подковата започна 
да обира парите от пода. Сложи последната 

пачка в чантата, закопча я и каза:
– Ще съжаляваш. Помни ми думата!
В думите му имаше закана и аз си помислих, 

че може би не е дошъл сам и някъде наблизо го 
очакват негови другари, готови по даден знак 
да нахълтат у дома и да ни пречукат, за да няма 
свидетели на опита му да ме подкупи. Стана, 
отправи се към вратата и преди да излезе, 
сложи пръст на устата си.

– И никому дума за това! Иначе лошо ти 
се пише!

Изпратих го до стълбите и запалих външ-
ната лампа, за да видя дали в двора няма други 
хора. Почаках го да излезе на улицата и преди да 
си вляза вкъщи, една лоша мисъл ми се натрапи. 
Досега живяхме с този човек и хората му във 
въоръжен мир, а сега започва война между нас. 
Кой ще я спечели?

Мима стоеше права насред хола и притис-
каше главата си с ръце. Облаядана от исте-
ричен страх, тя ме гледаше като обезумяла и 
ридаеше:

– Агент, доносник!... Господи! И толкова 
много пари... Защо не си ми казал тогава, защо? 
Какво ще стане сега? Ще ти отмъстят. Те са 
жестоки.

Разговаряхме до полунощ и тя се успокои. 
Сърцето ми се изпълни с любов и уважение към 
нея, защото разбра и повярва, че съм чист пред 
съвестта си и защото не се съблазних от тол-
кова много пари.

9.
Една вечер минах покрай градския клуб на 

СДС и видях, че заседателната зала е пълна с 
хора. Спомних си, че преди около седмица бях 
получил съобщение от председателя да при-
съствам на важно събрание. То бе към края си 
и когато влязох в залата, мнозина бяха наста-
вали да си отиват. Откакто Подковата се бе 
опитал да ме подкупи, непрекъснато мислех, че 
трябва да отида при председателя и да му кажа, 
че съм бил завербуван от ДС и все не можех да 
се реша. Страхувах се, че ще ме изслуша с пре-
зрение и ще се отвърне от мен. Той бе същият 
онзи Стойко, който ме бе измъкнал от бурното 
море, когато двигателят на лодката ми се бе 
повредил.

След този случай се сближихме не толкова 
по лична, колкото по обществена линия. Сближи 
ни на първо време еднаквото ни социално поло-
жение в миналото, а по-късно – настъпилите 
събития. Срещахме се в морето на риболов, 
на някои празници, на зачестилите събрания 
и митинги. Много пъти бях мислил именно на 
него да разкажа как съм бил завербуван от ДС, 
защото ми се струваше, че мъж като него, 
уравновесен, познаващ прийомите на предиш-
ната власт и страдал от нея, ще ме разбере 
от първата дума и ще повярва в моята невин-
ност.

Така си мислех, а когато оставахме двама 
с него, не намирах смелост да му се изповядам, 
както ме съветваше сестра ми. Тя се измъчи 
от моята нерешителност и непрекъснато ме 
убеждаваше, че колкото повече време минава, 
толкова повече нарастват лихвите на страха 
ми и толкова по-трудно ще ги изплащам, а 
може би и не ще мога да ги изплатя, защото 
ще бъда публично обявен за чужд елемент в 
редиците на СДС. Как да понеса този срам? 
Давах си сметка за това, разбира се, но ме пла-
шеше мнителността и недоверието на хората, 
създавано у тях десетки години. Безпокоеше ме 
също така и освободената стихия у хората да 
търсят и посочват безотговорно виновниците 
за жертвите и тиранията на тоталитаризма, 
да си отмъщават, да политиканстват, да 
ловят риба в мътна вода.

Опитът на Марко Подковата да ме подкупи 
даде тласък на решението ми да съобщя на 
ръководството на СДС за вербуването ми в 
ДС. Постъпката му бе така дръзка и оскърби-
телна и така дълбоко ме засегна, че превъзмог-
нах всякакви съображения, които ме възпираха 
да се изповядам на председателя, и както бива 
след тежки, изнурителни колебания, в последния 
момент реших да го сторя пред събранието, 
т.е. пред целия град.

Влязох в залата и се отправих право към 
председателя. Той седеше в дъното на залата 
с двама мъже. Като спрях пред него, стана от 
стола си и ме попита:

– Какво има, Божо? Изглеждаш ми разтре-
вожен. Нещо лошо ли се е случило?

– Имам да съобщя нещо на събранието.
Той ме погледна изпитателно, поколеба се и 

застана пред микрофона.
– Дами и господа, моля за внимание! Гос-

подин Баронов иска да съобщи нещо на събра-
нието. Заповядай! – обърна се той към мен. 
– Имаш думата! Застани пред микрофона!

Почаках докато в залата настъпи тишина.
– Моля да ме извините, че ще ви отнема 

няколко минути. Преди десетина дни у дома 
дойде към девет часа вечерта Марко Агов, по 
прякор Подковата. Някои от вас може би го 
познават.

– Има си хас да не го познаваме! – обади 
се някой от дъното на залата, а друг добави: 
– Оня от Десето, дето има белег като подкова 
на лицето и все си опъва шията.

– Той е – казах. – Дойде у дома, изпразни 
една голяма чанта с едри банкноти и започна да 
ме уверява, че са мои...

Залата се оживи. Едни ме питаха дали съм 
взел парите, други питаха защо един от най-
важните хора на ДС ми е предложил толкова 
пари, трети говореха, че си правя шега.

– Каза ми, че партията ми дава парите, 
защото съм бил агент на ДС.

– А бил ли си? Бил ли си? – завикаха от всич-
ки страни на залата.

Поех си дъх и казах:
– Бях. Затова и дойдох при вас да ви кажа 

как се случи това.
Сега вече хората като че онемяха и стоти-

ците очи се отправиха към мен. Разказах под-
робно как ме заплашваха със затвор или лагер 
ако не подпиша декларация, как съм я подписал 
без да я прочета, как за толкова години ДС не 
разполага с нито едно мое донесение, защото 
не го е имало. завербуването ми бе изтръгнато 
насила не за да служа на властта, защото тя не 
може да се довери на “буржоазен елемент” като 
мен, а като залог да потискам враждебното си 
отношение към нея...

Оттеглих се от микрофона и зачаках при-
съдата си. Тягостно мълчание около минута, 
шепот и най-после залата се взриви. По гласо-
вете, израза на лицата и въпросите към мен 
се виждаше, че хората са възприели признани-
ето ми по различен начин. Едни се усмихваха с 
открито злорадство, други спореха помежду 
си и дори се скараха, трети ми подвикваха, че 
съм постъпил честно и почтено като истински 
демократ. Най-после заваляха и въпросите.

– Не се ли опитва Баронов да изтрие минали 
грехове с привидна искреност?

– Не трябва ли да повикаме Марко Подкова-
та, за да удостовери, че е истина това, което 
тук ни се разказва?

– Да не е луд да го признае! Знае какво го 
очаква...

– Но и Баронов не може да докаже, че му е 
предлагал пари. бил е негов агент, защо да не го 
възнагради?

– А парите откъде са, парите? това е по-
важно...

Стойко търпеливо изчака да се изкажат 
още много хора и взе думата:

– Вярвам на господин Баронов, че е бил 
завербуван с принуда – каза той. – Зная вече за 
няколко такива случаи. Сега се вижда, че те са 
били нужни на бившите властници като бомби 
със закъснител. Ето, значи, колко много хора са 
били наши, искат да ни кажат, за да ни внушат 
да се подозираме взаимно. Те са подозирали дори 
и най-преданите си хора, защото не са били 
сигурни в собствената си политика. Мисля, че 
трябва да повярваме на г-н Баронов и да му 
благодарим за искреното признание.

– Искам думата! – прекъсна го мъж на 
средна възраст. – И аз съм бомба със закъсни-
тел, и аз бях завербуван, но не смеех да си го 
призная. Сега като чух този човек да признава 
завербуването си, олекна ми на душата. Някои 
може и да са ме виждали в пивницата на улица 
“Възраждане”, където бях келнер. Бях още млад 
кагато двама души се завъртяха покрай мене и 
не ме оставяха на мира...

От стр. 1

Ивайло Петров както малко други знае как да проблематизира социалното и моралното 
битие на човека. Героите му трябва да се постигнат или не, изправени пред неотложните 
предизвикателства на живота и смъртта, на любовта и насилието, на съвестта си или на 
онова, което е останало от нея. Те са всеки път в ситуацията на избор, последствията от 
който са действително съдбоносни. Прозата на Ивайло Петров от “Мъртво вълнение” до 
“Хайка за вълци” е художествена трансформация на усетеното и проумяното от един маща-
бен творчески дух, непримирил се с лъжата и цинизма. Трансформация, в която е постигнат 
синтез на идейното, нравственото и философското. В този смисъл неговата проза ни 
даряваше с това, което липсваше наяве в реалния живот. Сътвореното от писателя беше и 
си остава истинското време и човекът в него, каквито ги няма в преобладаващата тогава 
проза. А споделеното дотук за търсенията и нравствената храброст на Петров бих отне-
съл и към новия му роман “Баронови”, от който излезе първата книга.

Авторът е замислил творбата си като разказ за едно семейство, преминало през изпи-
танията и провокациите на онези 45 години. Само че “животът на едно семейство” в този 
отрязък от по-новата ни история, като знаем за едни или други тематични предпочитания 
на Ивайло Петров, би трябвало да означава всъщност “трагедия”. И романът е точно това 
– повествование за човешкия живот, който е принуден да се осъществи в едно време без 
видими и значими духовни ориентири, във време, когато възможностите за личностен 
избор са сведени до минимум.

Божидар КУНЧЕВ

Баронови
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През юношеските ми години комунизмът бе на мода в 
нашия селски край. Проповядваха го някои учители и други 
провинциални полуинтелигенти. Това бе движение подобно 
на руското народничество. Ние, бедните младежи, се 
отдавахме с голяма страст на просветителска дейност 
през училищните ваканции. Организирахме курсове по 
ограмотяване на възрастните, изнасяхме в читалището 
лекции на различни теми и театрални представления.

Бедните ни бащи възприемаха комунизма като соци-
ална справедливост и материално благоденствие. Всички 
ще бъдем равни, ще се трудим по равно и ще получаваме 
по равно. Най-окаяните бедняци нямаха какво да губят и 
сляпо ни вярваха. Великата илюзия ни омагьоса и ние бяхме 
готови на всякакви саможертви, за да извоюваме рая, в 
който живееха съветските хора. Какво не бихме дали да 
зърнем само за миг този рай или да видим жив съветски 
човек!

Съдбата се смили над нас и ни открехна за малко 
завесата към рая. По онова време Германия и СССР склю-
чиха пакт за ненападение. Той се отрази благоприятно 
на отношенията ни със СССР. Бях в трети гимназиален 
клас, когато разрешиха да се прожектират съветски 
филми. Прожектираха ги на големия “Петъчен” площад във 
Варна, който побираше хората от целия град. Спомням си 
филмите “Три танкиста”, “Веселите момчета” и “Кубански 
казаци”. Хилядите зрители ги гледаха със затаен дъх. 
Крайчецът на “желязната завеса” бе открехнат, а зад нея, 
какво чудо! – само благополучие, човешко щастие, любов 
и другарство сред отрудените хора и нито едно тъмно 
петънце в битието им.

За нас, селските момчета, особено ни хареса филмът 
“Кубански казаци”. Колхозниците работеха в ритъма на 
весела музика. Златна кубанска пшеница тече от чучура на вър-
шачката, мъже и жени, облечени в хубави работни дрехи, красиви 
и усмихнати, я трупат на огромни камари, а оттам я товарят 
в камиони, като загребват в такт с песента. Колхозниците 
живеят в такива живописни къщи и са толкова богати и духовно 
извисени, та някои отиват след лятната работа в селския мага-
зин и си купуват пиана.

След края на филмите избухваха спорове и кавги между 
привържениците и враговете на СССР. Едните се възмущаваха 
от очебийния пропаганден филм, другите вярваха безрезервно 
на това, което виждаха на огромния екран. Но ето че в моето 
далечно, захвърлено на българо-румънската граница селце, се 
случи чудо нечувано. През лятната ваканция заварих човек, който 
бе живял пет или шест години в СССР и току-що се бе завърнал 
оттам. Казваше се Тинко, двадесет и една годишен момък с 
продълговато, изострено лице и големи пъстри очи. Живееше 
при леля си, през една къща от нашата и съвсем естествено се 
включи в “постоянното присъствие” в шивачницата на баща ми. 
Беше живял в селото вече два месеца и нито дума не бе казал за 
пребиваването си в Съветския съюз.

Никой с нищо не бе измъчвал любопитството на хората, 
както този Тинко с мълчанието си. Да дойде човек от тъй 
загадъчната, затворената за външния свят с желязна завеса 
и тъй възмечтаната от нас приказна Съветска страна и да 
мълчи с месеци наред, това караше симпатизантите на СССР и 
комунистите от целия край (те непрекъснато идваха при него 
и се опитваха да узнаят нещо) да се съмняват, че е бил там, и 
започнаха да го обвиняват в лъжа. Други допускаха, че е агент на 
властта и като узнава кои са комунисти, записва имената им и 
ги предава на полицията.

Животът на Тинко като че бе преписан от криминален роман. 
Баща му бе роден в нашето село, но като по-буден младеж, оти-
шъл във Варна и станал работник. През 1925 година властта 
го преследва като активен комунист и той успява да емигрира 
в СССР. Канал му устройват варненските моряци и работници 
на пристанището. Тинко бил така привързан към баща си и 
тъй страдал за него, че единствената му детска мечта била 
да го намери и да го върне у дома. С времето мечтата му се 
превърнала в болест. Майка му и другарите на баща му виждали 
как детето става все по-затворено и замислено, как го обзема 
апатия към всичко и всички – и към училището, и към детските 
игри и дори към по-малкото му братче, за което по-рано се гри-
жел не по-зле от майка си.

Тинко растял с явна склонност към авантюризъм. Бягал от 
училище, опитвал се да краде лодки от другарите на баща си да 
стигне по море до СССР, а веднъж се качил на влака и стигнал 
до румънската граница. Върнала го полицията у дома му. Знаел 
адреса на баща си в Москва и си въобразявал, че много лесно ще 
стигне до там и ке го намери. Много нощи бягал от дома си и 
прекарвал сам на морския бряг с надежда да се качи тайно на 

някой кораб и да се добере до Съветския съюз. Майка му се видяла 
в чудо. Оплаквала се на другарите на мъжа си и те, след като се 
посъветвали, решили при сгоден случай да изпратят момчето 
при баща му. Тинко бил на шестнайсет години, когато един кому-
нист, стар приятел на баща му, емигрирал в Съветския съюз и 
го взел със себе си. Намерил баща си и двамата заживели заедно. 
Тинко постъпил в гимназия, а баща му работел в завод.

Всичко това Тинко ни го разказа много пъти, а за останало-
то – защо е оставил баща си, след като е мечтал тъй силно да 
отиде при него, как е успял да се завърне – упорито мълчеше. Или 
отговаряше с по няколко думи. Завърнал се, защото се затъжил 
за майка си и братчето си. Не можел да получава писма от тях 
и решил да се върне и да им помага. А как живеят съветските 
хора? Ами като хората в България. Трудят се, учат, живеят... А 
вярно ли е, че колхозниците са тъй богати, както във филмите? 
Не съм ходил в колхоз, не зная...

Баща ми, учителят Васил, неистовият проповедник на 
комунизма, както и последователите му, направо се разболяха 
от Тинковото мълчание. При него идваха хора от съседните села 
и от целия край да узнаят нещо за обетованата страна и все 
напразно.

През лятото всички излязохме на полето. Тинко прекарваше 
у леля си, а привечер излизаше да се поразходи до гората или до 
бостаните. Майка му бе го изпратила в село да се поохрани, беше 
се позагладил и лицето му не изглеждаше така остро и скулесто 
както преди. Но тайната на душата му, изглежда, бе станала 
непоносима през самотата на летните месеци и бе разчупила 
твърдата черупка на мълчанието му. Спомням си как в началото 
на септември (готвех се вече за училище) една привечер Тинко и 
учителят пристигнаха почти едновременно при баща ми. Прис-
тигнаха и още няколко души. Сега вече не слушах разговорите 
им през малкото прозорче на стената между двете стаички. 
Бях гимназист и можех като равноправен член на “постоянното 
присъствие” да слушам и участвам в разговорите на възраст-
ните.

Тинко придърпа стола до стената, седна и без да го питаме, 
каза с тих, сподавен глас:

– Татко го убиха.
Отначало ни се стори, че не сме разбрали какво казва, после 

учителят сложи длан на ухото си и попита:
– Как тъй ще го убият? Кой го уби, защо и къде?
– В Москва, къде... Прибраха го една нощ и след двадесет дни 

ми казаха, че е умрял от разрив на сърцето. Не ми казаха къде 
е погребан.

Тинко заплака. Сълзите му, сдържани толкова време, рукнаха 
изведнъж и обляха цялото му лице. Опитваше се да каже още 
нещо, но хлиповете го разтърсваха и задушаваха. Плачеше като 
дете, измъчено до дън душа. Чакахме го да се успокои и учителят 
каза, че баща му наистина може да е починал от разрив на сърце-
то. С много хора се случва.

– Татко беше здрав – каза Тинко. – Вечерта преди да го 
приберат играехме на шах. В три часа сутринта се позвъ-
ни на вратата. Татко стана и отвори. На прага застанаха 
трима униформени със зелени фуражки. Казаха на татко, че 
трябва да отиде с тях за малка справка и скоро ще се върне. 
Татко отвори гардеробчето, взе си дреха и се облече.  Каза ми 
да закуся, преди да отида на училище. На прага спря, върна се в 
стаята и ми подаде двете си ръце. С това искаше да ми каже,  
че се сбогува с мен за дълго. Тръгна пред зелените фуражки и 
повече не го видях. Ходих в завода да питам дали не знаят къде 
е, всички вдигат рамене и мълчат. Ходих и в милицията, и в 
нашето посолство, навсякъде ми казват, че не знаят нищо за 
баща ми. И така цяла година и повече... Там често арестуват. 
Ей тъй, за нищо. Обявят някого за враг на съветската власт 
и го изпращат в лагер. Един възрастен мъж от нашия етаж 
казал, че общата им кухня прилича на казармен умивалник и 
веднага го прибраха. Живеехме в комуналка.

– Какво е това комуналка?
– Жилище, в което всичко е общо. На етажа имаше осем 

семейства с обща кухня. Ние с татко живеехме в стаичка 
четири на четири и спяхме на едно легло. В общата кухня 
имаше осем печки и четири чешми. Жените готвят рамо до 
рамо и всяка вижда и знае какво готвят другите. Налагаше 
се и аз да готвя, когато татко закъсняваше или ходеше на 
вечерни курсове. Така жените се шпионираха. Щом видят или 
чуят нещо нередно, веднага го съобщават на домоначалника. 
И тоалетната, и банята са общи. Арестуват, когато имат 
нужда от определен брой работници за сибирските мини или 
за други обекти. Набират безплатна работна ръка. Много 
нощи сме чували стъпки по стълбите след полунощ. Всички 
изтръпвахме от ужас – на кой етаж ще спрат стъпките и на 
коя врата ще се почука. Ако не намерят набелязаното лице, 

почукват на съседната врата. Нужна им е бройка. Такава бройка 
се оказа и баща ми...

Тинко говореше с вълнение, както се изповядва дълго потис-
кана тайна под страх от смъртно наказание. Преди да се завър-
не, ония със зелените фуражки няколко пъти го привиквали и му 
напомняли, че ако разкаже за смъртта на баща си и за други 
неща, ще го намерят в България и ще го накажат за клевета 
срещу Съветския съюз. Толкова страх се бе насъбрал в душата 
му, че всяка нощ сънувал тези фуражки, които го отвеждали 
по някакви улици в Москва и го заплашвали с разстрел. Молеше 
ни и ни заклеваше да запазим в пълна тайна това, което ни бе 
разказал. Но то ни развълнува и разстрои толкова силно, че не 
можеше да остане само между нас, не можехме да не го споделим 
с някои съмишленици.

– Да се купуват пиана в селските магазини! – възкликваше 
Тинко и се удряше по челото, когато го разпитвахме за съвет-
ските селяни. – Каква евтина пропаганда! Заблуждават гражда-
ните в Съюза, които не знаят къде какво става в страната. 
Колхозниците нямат паспорти, не могат да ходят в градовете 
и дори в съседните им села без специално разрешение. Какви ти 
пиана! Глад и недоимък. Всички живеят в страх. Политически 
процеси, преследване на съветски врагове, лагери...

Идваше у нас всеки ден или през ден да изприкаже всичко, 
което го бе гнетило с години. Слушахме го със съчувствие, но 
и с недоверие, както се слуша за изневярата на любим човек. 
Съмнението пробожда сърцето, но любовта не го допуска. Опит-
вахме се да го опровергаваме, но освен с фанатичната си вяра 
в Съветския съюз, не разполагахме с никакви доказателства. 
Бяхме бедни и политически неграмотни, но знаехме, че само 
комунизмът ще ни осигури равенство между богати и бедни, 
материално благоденствие и облекчение от тежкия селски труд 
със селскостопанска техника. Приказките на Тинко бяха посега-
телство на това благоденствие, похищение на недеждите ни 
за по-лек живот. И той трябваше да плати за това похищение. 
Мнозина го намразиха и го обявиха за агент на властта, изпра-
тен да прави пропаганда против Съветския съюз. А дали баща 
му не е извършил някакво престъпление, за което е бил изпратен 
в затвор или в лагер? Заплашваха го, че ако не престане да лъже 
народа, ще го прогонят от селото и наистина го прогониха. 
Когато се завърнах през коледната ваканция в село, не го заварих 
там. Нападнали го една нощ, напердашили го и го принудили да си 
отиде в града.

Тинко отнесе пердаха и напусна селото, но остави отровата 
на съмнението у хората. Сега те не ни вярваха безрезервно, че в 
Русия е истински рай за народа. Въпреки голямата ни вяра, съмне-
нието проникна и в нас, най-убедените. Както и да се опитвахме 
да отричаме разказаното от Тинко, все пак си давахме сметка, 
че “може би” казва истината и че не е щял да напусне доброволно 
съветския рай и да дойде в село да се охранва при сиромашката 
си леля. Съмнението се разнесе като епидемия сред хората.

Похитителят на надеждите ни
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В края на 60-те години “Литературен 
фронт” ми поръча интервю с Ивайло Петров. 
Подготвих си въпросите, но той не ги хареса:  
“Нещо по-живо, по-истинско... Не можеш ли?”

Оказа се, че мога. Млад журналист по онова 
време, правех доста стандартни интервюта 
с творци, но никой друг не реагира като него. 
Във всяка наша среща оттогава разбирах колко 
истински е този човек.

Не съм чул от Ивайло нито една усукана или 
претенциозна мисъл. Той говореше винаги ясно. 
Не съм усещал превземки или самохвалство. 
Беше мъж на място, напълно естествен. Прос-
тотата на такова поведение и отбягването 
на разточителните приказки караха мнозина 
да си мислят, че е с труден характер. Ивайло 
всъщност бе разговорлив, но с хора, спечелили 
доверието му.

Естествеността е дарба или мъдрост. 
Книгите ти излизат, популярността ти расте, 
но не се променяш. Онзи Ивайло, с когото се 
връщахме пеш от заседанията на НСРТ през 
2000-та година, не се различаваше по нищо от 
човека, казал ми през 1970-а: “Щом имаш един 
пуловер на гърба и кутия цигари в джоба, няма 
защо да се оплакваш”.

 2000-та година е много близо и в триъгъл-
ника “Солунска” – "Витоша" – "Скобелев” аз го 
виждам постоянно с чувство на тъга и вина: 
почти не се чувахме в следващите години, в 
последните му години. Виждам го как се отда-
лечава, много запазен за възрастта си, един 
роден самотник.  Няма как да обоснова такова 
впечатление. Но винаги оставах с впечатле-
нието, че е готов внезапно да си тръгне, да 
отпътува в посоки, за които не говори.

Трябва да се каже ясно: Ивайло отхвърляше 
комунистическата система – с душата си и 
с разума си. Контролът го вбесяваше. Големи 
партийни функционери от писателската гилдия 
го ухажваха, сядаха понякога при него, без да ги 

е канил. И чуваха неща, за които друг би си пла-
тил прескъпо, но Ивайло бе защитен от името 
си. Сериалът “Хайка за вълци”, излъчен в края 
на 90-те по Националната телевизия, стана 
ярко събитие в културата ни и ярко обвинение 
срещу диктатурата. А книгата е писана преди 
промените.

Ивайло Петров, Емилиян Станев, Радичков, 
Генчо Стоев... Те значеха много за нас. Толкова 
различни в творчеството си, толкова различни 
в поведението си. Ала в съзнанието ни винаги 
стоеше границата – те бяха заедно от едната 
й страна, от другата ни гледаха партийните 
класици с техните много по-големи тиражи 
и много повече пари. И със сигурността на 
хора, върху които никога не пада подозрение. 
Политическо, разбира се. Истинска крепост ги 
ограждаше.

Ивайло беше антиподът им, един само-
тен воин в открито поле. Нищо не го пазеше, 
освен съдбата. Съдбата на избраните. Тя го бе 
измъкнала от далечното му село, от всичко, 
което е описал в “Преди да се родя”. Беше му 
помагала. Даде му онази изключителна жена, до 
която той завърши земния си път.

Никога не е експериментирал самоцелно, за 
човек от неговия тип това бе изключено. “За 
да напишеш добра книга, трябва да си умен” 
– казваше той. От него не съм чул по-разши-
рено определение, каквото обикновено дават 
всички.

Споделял е идеи за разкази, например “Мал-
ките йеремиевци”. На пръв поглед малко обикно-
вени, но в изпълнението му разказите добиваха 
блясък. Беше умен автор. Беше голям автор. 

Като млади, имахме по-възрастни колеги, 
сериозни писатели, с които се общуваше труд-
но, повече или по-малко. Най-леко се чувствах с 
Ивайло, той не позволяваше да се усещат раз-
ликите, просто ги забравях. Беше голям човек.       

Димитър КОРуДжИЕВ

С  тъга  и  вина
Познавах се отдавна с Ивайло Петров. Но през есента на 1997 година започнахме да се виж-

даме по-често. У тях или когато се разхождахме, из града, разговаряхме едва ли не за всичко – за 
живота и смъртта, за политиката, за литературата, за неговото творчество. Аз му задавах 
въпроси, а той ми отговаряше всеки път искрено, изхождайки от дългия си опит на човек и тво-
рец. Излишно е да казвам, че в споделеното от писателя постоянно се натъквах на голямата му 
дарба да мисли самобитно и действително задълбочено. Непрекъснато се убеждавах, че неговите 
книги не са се появили току-така. Че те наистина са плод на скептичния му и търсещ ум. И че са 
плод на една сложна поредица от представи за човешкото и нечовешкото в човека, за абсурдното 
и за това, което ни дава възраждащият смисъл.

Тук съм подбрал някои от споделените пред мен мисли на Ивайло Петров, този толкова чове-
чен и необикновен писател, един от най-големите в българската литература.

*  *  *
В нравствено отношение човек не е пораснал. Той е пораснал с тая половина на мозъка – ако 

решим да разделим човешкия мозък  на две, - тая за техниката и напредъка и тая за мисленето. 
Вземи изкуството. Основите на философията са измислени още преди вавилонско време. Скоро 
четох за математиката, геометрията – аз не мога да го проумея. Нито в академия са учили, 
нито нищо. Майтапи по улицата разправял Сократ. Даже гледал иронично на тая работа. Затова 
е правил философия. Някъде бях чел, че който иронизира философията, прави истинска философия.

Така че добродетелите са се запазили някак, защото ако не са се запазили, човечеството би се 
избило досега. Но като се е запазило човечеството живо, то пък е пълно със страдание. Страда-
нието е преобладаващо. Мисля, че то е дадено от Бога, от природата демек.

*  *  *
Няма човек, който да открие тайната. Тайните не са малко, не само в човешкия живот. 

Тайните са много и те на пръв поглед са прости неща. Да речем, как едно врабче с краченца като 
телчици и толкова малко, как може да изтрае на двайсет градуса зимно време и да оживее? Учудва 
ме също така една малка семчица – как може да се кондензира в нея и да се проектира едно дърво 
двайсет метра – с милиони листа, всички със своя форма, плодове, цвят и семки. Как може такова 
нещо?

*  *  *
Всичко е преходно, защото човек е преходен Ако един човек е безсмъртен, не знам какво би 

станало с него. Може би тази любов и тези добродетели щяха да закоравеят и да се превърнат 
в същност.

*  *  *
Любопитството е едно от най-важните качества на човека. Ясно е – детенцето като види 

играчка, първата му работа е да я разглоби и да види какво има вътре. Доброто е, че то е любо-
питно, но то разрушава играчката заради любопитството си.

*  *  *
Човек като узрее – и по тяло, и по дух – започва да вижда обективно живота. Тези странни 

реалности на живота. Те полека изтласкват неговия идеализъм и любов. Почват да го лъжат, 
мамят, крадат, да го пращат на войни. И той започва да става по-мъдър и по-голям скептик.

*  *  *
Като съм бил момче, дете, не съм се страхувал от смъртта. Интересно, нали? После вече 

като осъзнах това, че няма да ме има, започнах да си обяснявам що е смърт. И защо тя същест-
вува. И ако има някакви висши сили, защо са я създали? Ние се раждаме не по своя воля и умираме 
не по своя воля. Това са ключови въпроси, които винаги са ме занимавали.

Цялата човешка дейност според мен е не толкова осмисляне на живота, колкото отвличане 
на съзнанието от смъртта.  Защото тези страсти са ни дали възможност да се отклоняваме 
от страшната мисъл. Не, тя не се отлага, но ние си въобразяваме, че я отлагаме. Защото, хайде 
това да постигнеш, онова да направиш – все да не мислиш за смъртта.

Спасението на човека от смъртта според мен е примирението. Да можеш да се примириш със 
смъртта. Но аз не мога да се смиря, все още не мога да се примиря.

Най-голямото отмъщение на смъртта за мен е да се гавря с нея. Да се подиграваме с нея. 
Друг начин няма. Ако изобщо може да има отмъщение. То отмъщение не може да има, но с какво 
друго? Слабият човечец като мен какво може да каже? Я гледай, ти си една неморална история бе, 
природо. Ти си неморална. Аз съм неморален, защото ти си ме създала така. Ако беше ме създала 
друг – ти имаш силата, мощта и правото да ме създадеш един изряден човек, хармонична личност 
– а ти не ме създаваш. Ти ме създаваш с всичките ми страсти. Е, като е така, значи ти си се 
погаврила с мене.

*  *  *
Целият човешки живот е една занимавка, като почнеш от физическия до умствения живот 

– отвличане на вниманието и съзнанието от мисълта за смъртта. От тежката, безутешна 
мисъл за смъртта. Няма спасение. Баба ми като умира, казва: “Викат ме моите”. Ето тя, неве-
жата е по-щастлива, защото не само се е примирила, а и вече е повярвала в онзи свят.

*  *  *
Постиженията на цивилизацията не могат да се отричат, но има нещо друго – че човек не е 

дорасъл дотам, че да се ползва от демократичния живот и плодовете на собствената си цивили-
зация. Човек не може да използва цивилизацията си и тя се обръща срещу него – тъй както един 
шофьор се напива, качва се в хубава кола, със сто километра в час се удря в стълб и умира на 
място. Защото не може да управлява колата, не внимава. Отклонява се от изобретението си и 
то го убива. Същото е и с цивилизацията.

Както ние днес не можем да бъдем на равнището на демокрацията. Хората – простолюдието, 
пък и най-умните хора ужким – и те я превърнаха в средство за нещо друго.  Анархия.

Божидар КунчЕВ“Не мога да се смиря”
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След смъртта на Ивайло Петров (2005 г.) 
не мога да се отърва от угризенията, че и към 
него проявих небрежност. Не става дума само 
за това, че като ме беше допуснал близо до 
себе си и имах рядката възможност да чувам 
живото му слово, не си водех бележки за бесе-
дите ни. Този мой навик за съжаление остана в 
младостта ми. А наистина бе рядка възмож-
ност на някого Ивайло Петров да е събеседник. 
С право го определяха като мълчаливец. От 
когато го помня и го познавам (цели 40 години), 
той винаги е бил далеч от шума и суетата. Тихо 
говореше, изобщо предпочиташе около него да 
е тихо. Когато все пак го разпознаваха като 
някаква публична личност, изпитваше неудоб-
ство, даже притеснение. Няма да забравя как 
в края на 2002 година, когато го удостоиха с 
голямата награда на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски” и аз възнегодувах пред 
него, че това става в почти празната аула, че 
няма никаква предварителна разгласа, той сви 
рамене и каза: „Ами не мога аз да си пълня зала-
та.” „Защо ти? – контрирах, коскоджамити 
университет е, да пратят покани, да се обадят 
на медиите...” Той ме погледна някак гузно и ми 
обясни, че организаторите му казали, че раз-
читали на него – да се обади на свои близки и 
приятели, на колеги, на журналисти и т. н. Така 
правели другите...

Другите сигурно. Но не и Ивайло Петров. 
Той не само в този случай не би си разгърнал, 
както е модно да се казва сега, „пиар кампания”. 
На другите им дай само да видят микрофон или 
камера, та да не можеш да ги спреш от изпо-
веди за житие-битието си, за творчеството, 
за съдбата на нацията, на света и т. н. Преди 
пак така бръщолевеха за партията и за народа 
и бяха готови на всичко, за да се доберат до 
известност, до признание. Във всичко това 
според личния морал на Ивайло Петров имаше 
нещо неприлично и той предпочиташе мълчани-
ето. То всъщност бе съхранено достойнство. 
Не бих казал, че нямаше своя самопреценка 
за писателската си работа, че не държеше 
на творчеството си, ако за него то не беше 
съдбовно важно – не би му бил верен до края на 
дните си, но и не се изживяваше като едва ли 
не център на вселената. Той притежаваше едно 
все по-рядко срещано днес качество – чувство 
за мярка.

Няколко пъти съм чувал от него да припом-
ня мисълта на приятеля си Симеон Султанов, 
че и комарът на собствения си кантар е с 
голяма тежест. „С цяла сюрия живи класици се 
хвалехме, ама сложи ги на кантара на Йовков и 
Елин Пелин, няма и да мръдне надолу, няма да ги 
хване изобщо, просто няма такива писатели. 
Ето този кантар е винаги в съзнанието ми.” 
И след това признание ме гледаше хем скеп-
тично, хем и с лукаво блясъче в очите. Лукаво 
и хитровато, защото според мен той все пак 
знаеше, че него кантарът го лови. Но никога не 
го изговори. Защото очакваше оценката да я 
дадат другите.

Споменах, че бягаше от публичността, 
бягаше от медиите. Интервютата, които е 
дал, се броят на пръсти. И доста се изнена-
дах, когато неотдавна, малко преди смъртта 
му, узнах, че се е разприказвал. Попаднаха ми 
откъси на негови отговори на зададени му от 
Георги Гроздев въпроси. Откъсите силно ме 
заинтригуваха. Узнах, че след като двамата 
са се срещали месеци наред, Ивайло Петров е 
предпочел да отговаря в писмена форма. Поз-
дравявам Георги Гроздев за настойчивостта 
му и за постигнатия успех. Но се сетих и за 
една моя победа. Бях я забравил, но тъкмо 
някои пасажи от късния Ивайло Петров ме под-
сетиха, че и преди доста години той е споделял 
почти същото. Е, нека се изфукам, това е в 
едно интервю отпреди 25 години, което успях 
да взема от писателя и което сега, като го 

препрочетох, се чудя защо не съм го включил 
в моя книга, защо съм го оставил да лежи 
почти анонимно в един общ сборник, излязъл 
при това по конюнктурен повод и останал с 
право забравен.

Сега „реанимирам” интервюто, в което ще 
се убедите, че няма нищо конюнктурно. И че 
Ивайло Петров е писател с достойно поведе-
ние, независимо от условията на политическия 
режим.

В началото на разговора ни той ме помоли 
да не се връщаме много назад във времето. 
Първите ми две книжки, каза, са ученически 
опити, не заслужават внимание. Съгласих се, 
макар че сам той нататък се отдаде и на 
отдавнашни спомени.

Заинтересувах се от голямото, понякога 
дори парадоксално разнообразие от теми в 
творчеството му, от неочакваните му „превъ-
плъщения”, както ги нарекох, от пъстротата 
на стиловата му палитра: „Мъртво вълнение” 
и „Объркани записки”, „Най-добрият гражданин 
на републиката” и „Преди да се родя...”

Ето дословният му отговор:
- „Превъплъщенията”, както ги нарече, в 

моите съчинения се дължат на неумението, но 
и на нежеланието ми да се съобразявам с опре-
делен стил. Уважавам стила на ония автори, 
за които обикновено се казва, че ги познават 
още от първото изречение, но аз, както вече 
заявих, нито умея, нито пък се старая да правя 
„стил”. За мен най-важното е авторското при-
съствие. А чак после е всичко останало в едно 
произведение.

Отговорът на въпроса за стила, или както 
ти се изрази – „стиловата палитра”, не може 
да се побере в няколко думи, рискувам да се 
изразя грубо и неточно, пък и е малко неудобно 
да анализирам сам себе си. Затова ще си пос-
лужа с примери от тъй наречените периоди в 
творчеството на някои писатели и особено 
на някои художници. Знаеш, че имам слабост 
към живописта. Прави ми впечатление, че 
промяната в стиловата палитра у художници-
те е като че ли по-често и по-смело явление, 
отколкото при писателите. В грижата за свой 
стил, особено когато е първа грижа у някои 
писатели и художници, има малко суета – да 
ме разпознават и различават от другите. Ето 
защо у нас често казват: „Еди-кой си най-после 
намери свой стил.” Според мен пък еди-кой 
си не е намерил свой стил, а е успял да каже 
нещо свое или поне по своему. Защото думите 
обличат мисълта, а не обратното. Думите са 
и могат да бъдат достояние на мнозина, но 
мислите?...

Така че първата ни грижа трябва да бъде 
какво ще кажем, а ако съумеем да го кажем и 
по своему, тогава вече е съвсем добре. Разбира 

се, щом човек умее да каже нещо свое, то ще 
го каже и по своему.

И тъй, дали опитите ми да разнообразявам 
„стиловата палитра” са плод на премислена 
гражданска и художническа позиция – не зная, 

но знам, че различният подход към различните 
теми ми е приятен, като гледам стилът в 
отделното произведение да не се нарушава. 
Затова се и опитах да напиша даже повест на 
провинциален жаргон, ей тъй, да видя какво ще 
излезе. Мнозина ме уверяват, че не е излязло 
нищо, че съм си губил времето. Възможно е. 
Утешавам се с народната мъдрост, че в една 
стара къща трябва да има от всичко по малко. 
Уви, един ден и аз ще стана „стара къща”, ако 
не съм и станал вече.”

Докато „навивах” Ивайло Петров за интер-
вюто, а той се дърпаше с всевъзможни аргу-
менти, включително, че скучно говорел за себе 
си и за книгите си, аз му казах, че не е прав. 
Бях прочел в списание „Пламък” (1968 г., кн. 
2) негова анкета със Стефан Великов и там 
имаше много интересни разсъждения. Исках и 
някои от тях да доразвием. „Добре, „срази” ме 
с комплимента си, но трябва да знаеш, че на 
Стефан Великов отговорих в писмена форма. 
Не ме бива в експромта.” И като даде съгла-
сието си, аз му припомних, че в анкетата той 
признава, че нямал навика да тича подир разни 
хора и да ги описва, т.е. че не изхожда от про-
тотипове. И все пак, заинтересувах се, няма ли 
някои автентични лица, които да се оглеждат 
примерно в „Преди да се родя” – естествено 
като изключим самия автор, който твърде 
пряко се намесва в повествованието. Попитах 
го също наистина ли след „Преди да се родя” ще 
напише „След моята смърт”, просто шегува-
ше ли се, или това е действително отложен 
замисъл (времето отговори на този въпрос, 
години по-късно Ивайло Петров написа „След 
моята смърт”).

Но ето думите му от края на 1980 година:
„В анкетата имаше дума и за един епи-

зод от моето житие-битие: бях деловодител 
една година във Варненския затвор. Бързам да 
добавя, че това стана непосредствено след 9 
септември 1944 г. В тази анкета споделих как 
съм написал първата си книжка разкази и как 
един приятел ги изгуби по пътя от София за 
Варна. Ала там забравих да спомена, че тези 
разказчета, написани в затвора, бяха хуморис-
тични. Едно такова богоугодно заведение като 
затвора е доста тъжно, цяла година не видях 
нищо радостно около себе си, само измъчени 
и страдащи хора, а ето че разказчетата бяха 
хумористични.

Не твърдя, че хумористичните произведе-
ния винаги са весели и все пак е малко стран-
но в такава обстановка начеващ автор да 

съчинява смешни разкази. Те са били може би 
и отдушник на тъмната енергия, натрупана в 
душата ми.

Така отговарям и на често задаваните ми 
въпроси откъде идва така някак неочаквано 
хумористичният елемент, доколкото го има 
в някои мои съчинения, и защо не се среща в 
тях с еднаква мярка. Идва, както виждате, от 
самото начало...

Но ако не се смята моето нежелание да се 
придържам към един стил, а също така и към 
един жанр, има още една причина за непосто-
янството ми към хумора и тя е във времето, 
времето на първите ми стъпки в прозата. 
Тогава, непосредствено след 9 септември, в 
главите ни набиваха да сме сериозно загрижени 
за световната революция, за историческите 
събития, които сами правим, и за хумор и за 
усмивки изобщо и дума не можеше да става в 
писанията ни. Да си позволиш да осмееш някои 
наши така наречени нови порядки – това бе 
политически грях. Да, властваше времето на 
непогрешимостта ни. Да си позволиш даже сам 
на себе си да се надсмееш или да се самоирони-
зираш, намираха се хора да се засегнат. Защо-
то смятаха за свой дълг да се отъждествяват 
с тебе в името на човека с главна буква и да се 
оскърбят вместо тебе. Поощряваше се само с 
хумор и сатира да се громят враговете, които 
пречеха на революцията.”

Настоях да продължим темата за хумора 
и за преминаването му и в самоиронизиране, 
в надсмиване и над себе си, на което Ивайло 
Петров в книгите си никак не беше чужд.

„В детството си получих лош навик. Баща 
ми, прост и неграмотен човек, имаше спо-
собността, както мнозина от народа, да се 
гледа отстрани, да говори за себе си винаги 
в трето лице и винаги иронично към себе 
си и най-близките си. Имаше вечери, когато 
със сестричката ми не можехме от смях да 
се нахраним и просто припадахме на софра-
та. Баща ни разказваше за майка си, нашата 
грижлива баба (току-що се бяхме отделили в 
самостоятелно семейство), колко е нечисто-
плътна, как се секне, докато готви с немити 
ръце, а на коленете си има „късметчета” (черни 
петна от кир като у животните, които и ние 
със сестра ми виждахме всеки ден, но не ни 
правеха впечатление), а и сам той не се къпал, 
откак е бил войник... Разказваше още за своята 
„простотия” пред по-учени хора, за смешните 
положения, в които е изпадал през живота си, 
за това колко е страхлив и прочие, с един език, 
който само ние в село си разбирахме.

Много пъти разказваше как го оженили 
за майка ми. Тя нямаше чувство за хумор и 
при тези разкази заставаше нащрек, за да 
брани авторитета на семейството от без-
пощадното присмехулство на баща ми. А той 
не пестеше най-смешните епизоди както на 
запознанството си с нея, така и след брака им. 
Майка ми се изчервяваше от обида и от дума 
на дума често завършваха с кавга.

Интересно е да се отбележи между дру-
гото, че баща ми не проявяваше никаква 
наклонност към култура, макар така весело 
да осмиваше собствената си „простотия”. Не 
знаеше да чете, защото бе стоял в училище 
само няколко месеца, а по-късно, когато вече 
се поограмоти, не се опита да прочете нито 
една книжка, нито дори вестник. Добродушен 
по природа, той като че си радваше на собст-
веното си невежество като своеобразен извор 
на вдъхновение за приказки и смях. И когато 
научи, че се занимавам със съчинителство и не 
проявявам склонност към някакви по-практич-
ни занимания, изпадна в ярост, взе да ме ругае 
и обижда така грубо и брутално, че аз на първо 
време не можех да си обясня поведението му. И 
дълги години той гледаше на моя милост като 
на непълноценна личност, дълги години бях при-

Атанас СВИЛЕнОВПроговорилият мълчаливец



1� Бр. 1, 2008

цел на шегите и иронията му.
Той беше първият човек, който ми създаде донейде комплекс за мало-

ценност, но който ме научи или поне ме направи склонен да недоволствам 
често от себе си и от работата си, да се съмнявам в своите начинания. И 
досега най-смешният човек за мен си оставам аз – от която и страна да 
се погледна, все се виждам смешен. И затова може би често се таралежа, 
за да си внуша, че не е чак така.”

Тук се намесих и прекъснах безпощадната изповед на Ивайло Петров, 
която му казах, че съм възприел като прелюдия към отговора му как се е 
родила повестта „Преди да се родя”.

- Написах я в Берлин. Първата част – бързо, за около месец, но я печа-
тах по-късно. В Берлин прекарах около седем-осем месеца и по едно време 
се почувствах много самотен и много беден. Бях на самоиздръжка и чаках 
с нетърпение в края на всеки месец Найден Вълчев да ми прати 200 лева в 
източногерманска валута. Преди да уредя този въпрос с валутата, някол-
ко месеца прекарах съвсем скромно, по студентски, та и по-бедно, като 
съчинявах някакви либрета за тамошната телевизия, за които ми плащаха 
съвсем малки суми. В тези дни на уединение и самота най-много мислех за 
България, за нашия живот, за миналото и настоящето, за детството си...

- Но не го удари на патриотична патетика...
- Бягал съм винаги от гръмкостта... Започнах да пиша „Преди да се 

родя” като предпазно средство срещу самотата, а след нея и друга, пак 
весела. Забелязал съм, че в най-тежки моменти или в моменти на усамоте-
ние са ми идвали наум най-весели сюжети за съчиняване. Хуморът идва като 
щит срещу тъгата, унинието и лошото настроение.

Мисля, че тази книжка е типична за създаването и на други мои книжки. 
Имам неприятния навик да работя едновременно над няколко неща. Досади 
ли ми едното, „прехвърлям” се на другото, на третото... След „Преди да се 
родя” написах нещо друго, след това втората част, след нея – друга повест, 
а идва ред и на третата част... Не е шега това, което си прочел в анкетата 
със Стефан Великов, а отложен замисъл, от който даже голямата част е 
вече осъществен. Така ще стане книгата „Преди да се родя и след моята 
смърт”. Тя ми е приятна главно заради това, защото няма определен сюжет 
и мога да продължавам, докато съм жив. Тя е като брашнен чувал: колкото 
и да го изтръсквам – все нещо ще падне от него.

Действително нямам навик да записвам събития и случки, за да ги 
използвам после, но в съчиненията ми положително има доста автентични 
лица и събития. Чутото и видяното често има способността да ни се 
представя като измислено от нас, особено когато е минало повече време. 
Въпреки това, верен на непостоянството си към стил и жанр, напоследък 
много ме влече да напиша нещо, опряно върху една почти документална 
автентичност. Влече ме историята, разказана в „Мъртво вълнение”, да я 
доразвия и доуплътня върху такъв документален като атмосфера фон...

Ивайло Петров осъществи този свой замисъл в „Хайка за вълци”, 
един горчив хап, който комунистическата власт трябваше да преглътне 
в започващата й вече агония. Тази власт и се заканваше на писателя, и 
флиртуваше с него, но той никога не стана неин. Той е на България и съм 
убеден, че заради това ще четат книгите му и утре. И всичко, свързано с 
голямата му личност и голямото му творчество, като интервюто, което 
предложих, е с несъмнена стойност.

– Гледай картините !, бяха първите думи, които Ивайло 
ми каза, когато го видях да разглежда изложбата на Едмонд 
Дерменджиян в галерия „Кати” на “Цар Освободител”, срещу 
Руската черква. Бяхме сами и сякаш той си тананикаше 
нещо и тактуваше с крак. Устните му бяха присвити, 
като че свири, но звук не се чуваше. Само единия му крак 
ритмично тактуваше върху мраморния под. Гледах го така 
в неговото тютюневожълтеникаво яке и карирани каскет, 
и си мислех, че навярно долавя звуци и картините издават 
наистина музика. 

Едмонд беше оставил в единия ъгъл на залата своите 
барабани. Един съвършенно съвременен комплект инстру-
менти в червено и черно, на който той свири при откри-
ването на изложбата си предишната вечер. Той често 
обясняваше, че когато рисува, от време на време удря по 
барабаните и че картините му са пряко цветово изражение 
на ударите, които нанася.

Много тихо, така както си говореше, Ивайло продължи 
мисълта си и добави: – Това, което са картините е едно, но 
музиката, чуй музиката, ме плаши. 

И след кратака пауза продължи: – Този шум, този тря-
сък, тази агресивност! 

Аз бях спокоен. Не бързах да питам. Гледах картините 
и си мислех, че много ми харесват. Бях купил вече няколко 
картини от този художник.

-Вярно е, казах аз, че Едмонд обича да удря по бараба-
ните, когато рисува. Ето, виж в ъгъла новите му инстру-
менти. Тук вчера имаше концерт. Доста шумно. Все пак 
барабани! И то в картинна галерия.

-Не, не. Нямам предвид това. Чуй музиката.
В този момент се вслушах. По-точно, аз чувах гърма и 

трясъка на друго културно събитие. Един концерт на пло-
щад “ Батемберг” – някъде около двеста метра от галерия-
та, изпълваше пространството с невъобразим кънтеж на 
звуци и отблясъци от светлинните ефекти. Сега разбрах, 
че Ивайло гледа картините и слуша накъсаните звуци, 
които идваха от площада.

-Тази музика учи на агресивност! Виж този дим, тези 
пушеци, тези изригвания на сцената. Тази картина, и той 
посочи с вдигане на брадичката си една, и тази музика, 
като кимна с глава към улицата, са това което младите 
виждат, това което се наслагва в тях, това което те ще 
търсят от живота. Така те ще си изградят свят на жес-
токост, на пушеци и гърмежи. Каквото е сега изкуството, 
това ще бъде живота след петнадесет-двадесет години. 
Изкуството в някъква степен ни предсказва, какво ще бъде 
бъдещето. В какъв свят ще живеят младите поколения. И 
това ме притеснява.

Всъщност с Ивайло Петров се запознах в началото 
на 90-те, когато заедно с Георги Мишев, Марко Ганчев, 
Атанас Свиленов и Марин Георгиев, започнахме изграж-
дането на Синдикат на авторите, обединяващ свободно 
мислещите, демократично настроени български писатели 
за издаването на литературен вестник на мястото на 
казионния партиен орган “Литературен фронт”, който 
трябваше да се нарича “Литературен форум”.Фактически 
Марин Георгиев ме заведе за първи път в дома на Ивайло 
Петров на ул.”Солунска”, срещу изгорялото кино „Солун”, 
където беше нашата среща. Поводът беше вестникът и 
едноименното дружество „Литературен форум” – ООД, на 
което бях избран за председател на общото събрание, но и 
предложението на Ивайло да разгледам неговите картини, 

за които и той и други ми говореха.
Аз не знаех, че Ивайло е учил в Художестваната ака-

демия и по-после е започнал да пише и станал писател. 
Страстта му към рисуването обаче не го е изоставила. 
Нещо повече, той ми показа и фигура от глина, сподели че 
много обича и пластиката. От художествената академия 
се познаваше с Никола Терзиев-Желязото, с който били 
състуденти.

Картините на Ивайло, повечето от които бяха рису-
вани в Балчик, бяха невероятни. Не само като колорит и 
техника на изпълнение, но и като една друга страна от 
душевността на този изключителен човек, умеещ да 
разкрива и показва отношенията между хората не само с 
думи, но и с четка.

Най-силно ме впечатли неговият „Христос”. Страдани-
ето – като болка и вик; състоянието на саможертвата, 
неизмеримо с всички човешки страдания. Да, каза ни 
Ивайло, ние не можем да си представим саможертвата. 
Силата на непреклонението и надмощието на страдащия 
над палачите. Този вик, наказва тях, но и нас.

„Исус Христос на кръста сред войниците” е друго 
платно, където Христос е заобиколен от похапващи и 
усмихнати развеселени войници. Някой продължават да го 
бодат с пиките си, а гарваните кръжат в небето. Някак си 
непривичен прочит на историята, където темата главно е 
изрисувана повече с бледото тяло на Христос и плачещите 
Дева Мария, Мария-Магдалена и Йосиф. Не сме свикнали да 
виждаме радостни лица, а скръбта за загубата. Ивайло 
махва с ръка и казва: Тази сцена се повтаря и сега. Винаги 
има такива , които се радват и тържествуват, когато са 
погубили някого. Виж обаче, имам една тема „Ева на кръ-
ста” и ни води към следващата картина. Не сте виждали 
такава тема. Ева на кръста! Всички й се радват. Някой се 
приближават и искат да я погалят. Ангелчетата са готови 
да сложат венеца на влюбените. 

Хуморът е и в картината „Пикасо в Балчик”. “Виж Пика-
со. Той никога не е бил в Балчик. Нашите приятели се весе-
лят, а Пикасо е замислен. Вглъбен. Мъчат го световните 
проблеми. Виж колко весело се живее, когато си далеч от 
проблемите, какво вино, какъв живот! Подобна е и малка 
картина на две двойки на плажа, които се веселят.

– Имам и някои експерименти. Опитвах се навремето 
да търся и нови форми – и ни показва картина с надбяг-
ващи се коне в червено. Майка с дете, от повтарящи се 
успоредни овали... Има няколко портрета. Единият е на 
старата хазайка – симпатична възрастна дама, която 
държи котка, другият на Радой Ралин. 

– На Радой ще му го подаря. За спомен. Гледах да го 
изкарам такъв, какъвто е.

Годините бяха тежки, Ивайло искаше да направи излож-
ба и да разпродаде картините, ако някой желае да купи. 
– Стигнахме до там, че ще започна да се издържам с кар-
тини, а не с книги, къде на шега, къде на истина говореше 
той. 

Тогава му предложих да закупя някои от тях по свой 
избор. Пазя ги и до днес. Те са сред най-ценните в колек-
цията ми.

Не след дълго картините бяха изложени в галерия 
„Крида Арт” на улица "Московска", зад Двореца. Дарин и Кре-
мена Камбови бяха изключително радостни да подредят 
тази уникална колекция . Мисля, че и Ивайло остана много 
доволен от продажбите.

В началото на 90-те...
Румен ДРАгАнОВ

Проговорилият 
мълчаливец
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С него се познаваме навярно от 1948 – 
1950 година, когато той работеше в селската 
редакция на радиото, може би някога ще разка-
жа за дългото ни познанство и приятелство 
през годините. Тук ще стане дума за печалното 
време, когато ракът беше се загнездил в бели-
те му дробове и започна да го омаломощава. 
Биоскопията и скенерът бяха го доказали. При-
ятелят лекар и Офелия, съпругата на писателя, 
бяха решили да не му казват диагнозата, на 
тази възраст да не се предприема операция, да 
не се прилагат други активни лечения, които да 
не би провокативно да ускорят процеса...

И наистина Ивайло живя повече от две 
години след това решение, шофираше до Бал-
чик, пописваше все още, разхождахме се на 
обичайните си привечерни разходки и той и 
аз не знаехме, че с нас се разхожда и раче-
то. От площад “Славейков” минавахме покрай 
сергиите на “Граф Игнатиев”, свивахме по 
“Патриарха” към Двореца на културата, при-
сядахме на някоя слънчева пейка. Писателят 
гледаше рушащия се грамаден паметник и 
това му даваше начален повод да ругае неуре-
диците, правителството, общината, на която 
беше почетен гражданин, комунистите, които 
“изнесли капитала на нацията и сега били пак 
на власт, защото парата била в тяхни ръце”, 
сърдеше се на момчетата, които със своите 
скейтбордове скачаха, тропаха, скърцаха, а пък 
на Ивайло колко му трябваше, за да му бъде 
денят, че и животът черен. Стигали сме до 
просторите зад хотел “Хилтън”, до Южния 
парк, до загражденията, където катаджиите 
докарваха неправилно паркиралите коли. Раз-
говорите бяха случайни, бедни, по ивайловски 
немногословни, разговори за всичко, за чуто 
и прочетено и стигаха до неговите изводи, че 
“ние сме нищо, вземи Толстой, Вазов, Йовков, 
Чехов, Гогол, Елин Пелин”...

– Чакай – му виках, – нали Тончо Жечев беше 
ти казал, че от прозаиците ти си най, както 
от критиците той бил най...

– Бе, каза го той, ама дали е така.
Разходките ни както обикновено ставаха 

веднъж или два пъти по средата на седмицата, 
не в празничните дни, завършваха на крайната 
масичка “При Мария”, където момичето зна-
еше, че той ще иска една пещерска и чаша с 
някакъв сок. Спирал съм го в клуба на НДК-то: 
“Не ми харесва, чуждо ми е.” 

Отбивали сме се в “Парнас”: 
– Ей тука беше библиотеката, тука зад 

стената бяха художниците, в това издател-
ство ми мина животът. 

Упрекваше ме:
– Как ги ядеш тези пържени картофи, аз 

три пъти ако бодна, няма да вечерям.
Накрая:
– Миналия път ти плати, сега аз ще 

платя. 
Редувахме се. Същото правели и с Луко 

Захариев, с когото понякога се срещали. Казва-
ше, че отдавнашните му приятели вече не му 
се обаждали, до един го изоставили. Той беше 
изоставил лова, след 1990 г. тихомълком беше 
престанал да плаща партийния си членски внос, 
а аз и не знаех, че в 1972 г. е станал партиен 
член. Някои казват, че за това бил даден знак 
“от горе” след участие в един от онези специ-
ални излети на лов, приели го в писателската 
партийна организация, когато партиен секре-
тар бил Дико Фучеджиев, гарант му станал 
Кольо Георгиев. Но това са все по-отдавнашни 
неща. Имаха връзка с промените, когато Ивай-
ло Петров, Иван Радоев, Блага Димитрова, 
Стефан Цанев, Елка Константинова, Любен 
Дилов, Станка Пенчева, Иван Теофилов, Първан 
Стефанов и редица други напуснаха Съюза на 
българските писатели, вече го наричаха “кази-
онен”, създадоха свое сдружение и Блага Дими-
трова неведнъж казваше: “Нас ни изключиха.”

Сега и това е минало. Гледам бележниците 
си от 2001 – 2002 г. и виждам, че подсещам 
Иван Гранитски:

– Като издаваш такава солидна поредица 
поети – тук не може да не присъства Станка 
Пенчева, като издаваш прозаиците – как без 
“Хайка”-та на Ивайло Петров. Нищо, че са в 
“Сдружението”.

Ивайло:
– Няма да ме издаде.
Гранитски:
– Ама, разбира се, не само “Хайка за вълци”.
Ивайло:
– Вярваш ли?
Сега и това е минало, сега сме 2004 г., 

нашите разходки са по-кратки:
– Нещо не ме държат краката, някак губя 

равновесие, пък и тази раничка на главата...
– Не е болка за умиране.
– Абе не е, ама ме дразни. Все с шапка съм.
Нашите срещи се насрочваха по час на 

площад “Славейков”. Сред навалицата пред Али-
анса, пред магазин “Бонжур”, току се покаже-
ше откъм “Солунска” каскетчето на Ивайло 
Петров. А на 15 декември, в сряда, не дойде. 
Почаках, почаках и си викам: нали щяхме да 
ходим в “Парнас”, може би ме е преварил и 
е отишъл направо там. Но там го нямаше. 
Чаках около половин час, двоумя се: да не би да 
бъркам, да сме споменали, че ще отидем “При 
Мария”? Там Янко Станоев ми отговаря:

– Кючуков не е минавал.
Вкъщи жена ми ми казва:
– След като ти излезе, се обади Ивайло. Каза 

че няма да дойде, защото като си дигнал ръката 
при обличане оня ден, нещо в ключицата така го 
прерязало, че едва не паднал в антрето.

Обадих му се. Разбрахме се, че след ден-два 
ще се чуем. Звънна в петък:

– Много боли, много съм зле. Ела да ме 
видиш.

Стоях у тях три часа. Разказа ми как четял 
“Анна Каренина”. Бърборехме за какво ли не. Ядох-
ме тиквеник, пихме по чашка пещерска. Лявата 
му ръка виси на бинт, между гушата и рамо-
то има някакъв отток, който не дава да бъде 
докоснат. Доктор Бянов, който го наблюдава 
от по-миналата година, който го е въвеждал 
неведнъж в Медицинската академия, казва:

– Спокойно, ще видим какво ще правим.
Офелия в антрето:
– Ох, много ми е тежко. Не знае диагно-

зата.
– Каква диагноза?
– Рак на белите дробове. И не виждаш ли, че 

почти не се храни.
– Той винаги малко е ял.
– Да, но сега хептен.
– Ти пък – рак...
– Не го ли чу какво каза?
Вярно, като ми казваше как го боли, как не 

може да се обърне на лявата си страна, вме-
тна казаното от Чехов:

– Их щербе.
В понеделник цялата вечер за болести при-

казвахме. Оплаква се от световъртеж, неси-
гурност в походката, няма никакъв апетит, 
смущава го стомахът. Като си затворел 
очите, виждал черни пеперуди…

Във вторник го слагат на скенер. Обажда 
ми се по телефона:

– Още повече боли. Не мога да се държа на 
краката си.

Просветна по-хубав ден, решихме да напра-
вим опит да се поразходим. Малко хлъзгаво е. 
От “Солунска” по “Витошка” до “Патриарха”.

Нт стр. 14

Последните дни на Ивайло Петров
От стр. 10

*  *  *
Тоя разврат е исторически пери-

од. Било е вече някога и сега пак ще 
настъпи. И пак ще дойде другото – да 
не смееш да се усмихнеш на някоя жена. 
Това не означава, че ще дойде някой да 
ни дирижира живота пак, ще дойде от 
само себе си.

*  *  *
Човек е вързан, в кафез е. Тая вселе-

на, в която той седи, казва, че където 
и да отиде човек, все ще бъде същият. 
Освен ако не се превърне в робот. Като 
го заредиш, и той съществува.

*  *  *
Аз мисля, че съм страхлив човек. И 

все ми се струва, че когато съм викал 
силно, тия викове съм ги надавал от 
страх. Тия викове на децата в тъмното 
са, за да прогонят злите духове. Не съм 
никакъв храбрец.

Аз съм търсил винаги пролука, от 
която да мога да погледна и да кажа 
нещо. Как стана с “Мъртво вълнение”? 
През 1959-1960 година романът беше 
готов. В най-тежките времена. С какъв 
акъл съм го писал, не зная. Но тайно, 
за себе си съм го направил. Беше жес-
тока работа. Това е първата книга, 
която обърна всичко наопаки. Тя може 
да няма някакви литературни достойн-
ства – според мен ги няма много – но 
има социална смелост, социален заряд, 
който ме е интересувал. И аз и сега си 
мисля на тези години, че автор, който 
се е опитвал да бъде далеч от социал-
ните проблеми (не политическите!) на 
света, е егоист. Или може би така съм 
устроен. Аз не мога да се чувствам 
добре, когато плаче комшията, когато 
гладува, когато страда. Не мога поне да 
не мисля за него, да не му съчувствам, 
ако не мога да му помогна. И аз мисля, 
че всички гении, всички наши велики 
предшественици са били социално анга-
жирани. Като почнеш – Юго, Мопасан, 
Шекспир, Гьоте, кой ли не? Достоевски, 
Толстой. Те са били ангажирани.

*  *  *
“Мъртво вълнение”. Нямах илюзии, 

че ще излезе. И изведнъж се зададе 
Хрушчов. Хвана Сталин за мустака. 
Това чудо покруси всички комунисти 
по света. 1956 година. Няма вече как 
и тук се опитаха малко по-меко, но не 
повярвах. Може би несъзнателно запо-
чнах да ги казвам тия жестоки неща. 
Така или иначе аз го направих и когато 
стана вторият конгрес – 1961 година,  
тогава излезе и книгата. Значи аз съм 
бил готов. Чакал съм удобния момент. 
Бях на 36 години.

найден ВЪЛчЕВ

“Не мога да се смиря”

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ  
85 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАЙЛО ПЕТРОВ

Борис ХРИСТОВ – писател
Дарин КАМБОВ – журналист
Детелина НИКОЛОВА – кмет
Димитър КОРУДЖИЕВ – писател
Елена КОСТОВА – общественик
Марин ГЕОРГИЕВ – писател
Найден ЗЕЛЕНОГОРСКИ – кмет
Проф. Светлозар ИГОВ – писател
Станимир ТРИФОНОВ – кинорежисьор
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От стр. 13
 На “Витошка” витрина с парфюми:
– И за това шишенце 90 лева! Тези хора са 

луди!
– Питай София дали са луди. (София е двай-

сетгодишната му дъщеря.)
От “Патриарха” малко надясно и по “Цар 

Асен” пак към “Солунска”.
– Няма ли да отидем до “Парнас”?
– “Парнас” – у нас.
Там:
– Защо си Ивайло?
– Срам ме беше, че аз, Продан Петров Кючу-

ков, пиша стихчета. Живеех на улица “Ивайло”. 
И така. А първия ми разказ го пусна Гошкин. Той 
беше редактор на варненския вестник.

– А защо си бил в затвора?
– Не, не съм бил в затвора. Един съселянин 

имал познат, началник някакъв там, рекъл му: 
Едно наше момче, грамотно момче, без работа 
ходи. Взеха ме в канцеларийката там, деловоди-
тел, оставал съм да спя при затворниците...

– Защо не даваш интервюта?
– Дааа, интервюта. Казваш нещо – излиза 

изопачено, съкратено, каквото има за вземане, 
го взема този, който те е записал...

– Телевизиите те търсят, защо избягваш 
камерите? Защо не се покажеш?

– Никога!
– Дай някой разказ за вестниците.
– Плащат ли?
– Сега май никъде не плащат.
– Това на нищо не прилича.
И взе пак даде разказ за вестника на “кази-

онните писатели”, откъс от “Баронови”, разка-
зът излезе в “Словото днес”, беше хоноруван, 
водих автора да си вземе хонорара. И казваше:

– Писателите трябва да са заедно. Аз съм 
за единството, за професионално единство, 
нямат значение политическите пристрастия.

– Ами защо се отцепихте?
– Ами, такова беше времето.
Ивайло в последните години пишеше “Баро-

нови”. Петнайсет-двайсет страници, казваше, 
остават да напиша, за да го завърша. Офелия 
му предлагала да й диктува, но той отвръщал: 
– Като оздравея, сам ще си го допиша.

По Нова година бях повече от седмица в 
Драгалевци, намерих го на 4 януари 2005. За да 
му възбудим или събудим апетита, му занесох 
бутилка зелева чорба.

– Ааа, тъкмо за стомаха, защото ме 
измъчва.

– Какво ти се яде?
– Офелия все това пита. Но за нищо не 

мога да се сетя.
Изяждаше на почивки половин вафла. С чаша 

сок от червен грейпфрут. На 8 януари отидохм 
у Ивайлови с жена ми. Тя му носеше тенджерка 
сарми и съдинка с крем карамел.

– Сядайте, сядай, Мичиган.
В старо време, много години, кой знае защо 

на Минка й казвахме Мичиган. Сядаме – той 
на фотьойла до стената, ние на дивана до 
него. Офелия срещу нас. После дойде и София. 
Безкрайни приказки и спомени за летата и 
зимите, когато Дашката и Ивайло ни кумуваха, 
когато Офелия още не съществуваше, нямаше 
я в нашето обкръжение. От следобеда, та до 
някое време.

– Не те ли уморихме?
– Нее, не, а и по-хубаво ще спя. Какво става 

със строежа? (Изграждаше се жилище на сина 
ни.)

– Напредва – отговарям.
– Той е за по-малкия, за Самуил, нали?
– Да, за Самуил.
– Хайде, лека нощ.
На външната врата Офелия кърши ръце: 

– Обаждайте се, идвайте.
Следващите записи от 18, 24 и 31 януари, от 

2 до 10 февруари не разкриват особено нови неща, 
освен това, че събеседникът все по-лесно се умо-
ряваше, току му се искаше да си легне, че като му 
кажех, че съм бил на някой спектакъл или на някоя 
премиера на книга все викаше: “И защо толкова 
ходиш, бе!” Като питах за неговото село, само 
махваше с ръка: “Остави го това Бдинци, това е 
Гиокче-Дюлюк.” Като му кажех да разкаже за гим-
назията, си спомняше дългия Божидар Божилов, че 
яде баничка в коридора, за студентството – как 
живеел с братята Германови…

Нощем, казва, всичко се движи пред очите 
ми, виждам коне над главата си, халюцинирам.

Лявото рамо болеше ли, болеше. Програ-
мата беше, като не излиза навън, да прави 
кръгчета поне в хола. Той ги правеше, даже 
тропаше нервно с крака, гневеше се, че тялото 
го предава, но всичко това си беше живот в 
кафез. Появиха се сърбежи по тялото, които 
го измъчваха, машината даваше дефект след 
дефект. Без промени оставаше лицето му, 
баджанакът му Йордан му подстригваше бра-
дичката, на място бе мозъкът, мисълта.

– Ще ти издадат хубаво книгата, ще стане 
една представителна премиера – казвах, а той 
все се ядосваше, че от издателството му 
съобщавали, че директорът ще дойде в поне-
делник, а днес е петък и все не идва.

Мъчително беше за околните да пита всеки 
час:

– Идва ли? Позвъни ли?
Ставаше нервен, избухваше:
– Стига с това ядене!
Искаше му се само вода:
– Да пия, да пия, цяло море вода да изпия...
Строежът на Самуиловия апартамент ме 

задържа няколко време все при майсторите, 
после в края на февруари ме повали грипът. 
Гранитски беше го посетил, планирали бяха не 
един, не три, а седем тома, Ивайло и Офелия ги 
бяха подредили.

– Ще се почне с “Мъртво вълнение”, “Нонки-
ната любов” я изоставяме.

Температура, главоболие, колабиране, силен 
антибиотик съвсем ме довършиха. Водихме 
само къси телефонни разговори. Министър 
Христова се обадила по телефона, изпратила 
парична сума за лекарства.

На 14 март в университетската библио-
тека се проведе вечер за Исак Паси – за неговия 
авторски шесттомник и за шесттомника на 
Ницше, съставен пак от Исак Паси. Присъства-
ха министрите Христова, Чилова и Паси. Иван 
Гранитски, който водеше вечерта, публично 
обяви:

– Издаваме Ивайло Петров – от тук пари, 
от там пари – търсим спонсори... Разбра 
затрудненията ни министър Христова, взе 

делото в свои ръце и работата тръгна.
На другия ден му разказах за това. Настъ-

пи известно успокоение. Беше поискала да го 
посети и министър Чилова. Бяха си поговорили, 
както преди това бяха си поговорили и с навес-
тилия го бивш министър Соколов, с когото 
бяха в контакт.

На 24 март се обадих по телефона.
– Положението рязко се влоши – каза Офелия.
Отидохме веднага с Минка.
– Ще се мре, ами дано е по-скоро – със 

сипкав глас заговори Ивайло. – Всичко ме боли. 
Това не е живот. Никога не съм бил по-зле от 
сега. Боледувал съм, но са ме изправяли. Как не 
може да се намери един лекар да каже какво ми 
е. Да ми върне равновесието. Залитам. Нямам 
сигурност в крачката. Нощес – събудя се, 
заспя, пак се събудя – сънувам кошмар: в една 
каруца съм, пътуваме през сняг, спираме пред 
някаква къща, отваряме вратата, влизаме 
вътре. Някаква млада жена ни посреща, гледам 
– в чужда къща сме. Обадете се, викам, на този 
телефон да дойдат да ме приберат. Как, казва 
жената, сега е три часа през нощта, като се 
съмне, като се развидели, ще се обадим…По 
едно време гледам – не е непозната жена, а 
Офелия. Казвам й същото, а тя: Не, бе, Ивайло, 
тук си, у дома си, в леглото си си.

Налял съм му чашка водка:
– Пийни глътка...
– Нали имаше бутилка бяло вино?
– Добре, ето чаша бяло вино.
– Не, вода. Най-хубавото...
Отпива глътка бяло вино. Наредили са се 

три чаши. Ръката леко трепери, не издържа 
чашата.

– Харесва ли ти?
– По-добре вода.
И пак за Гранитски:
– Чуден човек. Каза – идвам в понеделник, 

днес е четвъртък, нали?
– Но ти нямаш представа колко зает е 

той, колко много пътува… И не сме само ние 
на главата му...

На 28 март, понеделник, звънвам на врати-
те и Офелия ми казва, че е на система. Изчак-
вам в хола, докато се изкъпе.

– Как си?
– Същото, само че по-зле. Уморен съм. 

Всичко ме боли. Нямам капка сила. Как не се 
намери един доктор да ме вдигне. Осем години 
нося на главата си тези ранички, никой не може 
да ги излекува

Офелия:
– Идвай, по-леко да минават часовете.
– Беше казала, че в събота и неделя ще 

идват гости.
– Обадиха се Дарин Камбов и жена му, те в 

неделен ден все идваха, но сега казаха, че няма 
да могат да дойдат. Идва Йордан Соколов да 
го види. 

Месеци преди това Йордан Соколов бил 
идвал с кола да вземе Ивайло за събрание на 
ДСБ. Показали го бяха по телевизията, по 
вестниците как седи на първия ред. След някой 
ден, като се разхождахме, му казвам, че са го 
видели, сипеха иронии по негов адрес.

– Нямаше как – казва той.
– Какво ти се яде?
– Нищо. Повдига ми се, като си помисля 

само.
– Донесох ти портокалов сок. Обичаше го.
– По-добре глътка вода. В устата ми всич-

ко е гнило. Вода. Вода. Искам да пия студена 
вода. Да пия, да пия, докато се удавя.

– Да поговорим за нещо друго да се пора-
зсееш. Ти първо стихотворение ли напечата 
или разказ? А защо Ивайло?

– Нали съм ти казвал. От улицата. Отворе-
те малко към балкона.

Вали.
– Как е хубаво, като влиза хладен въздух. 

Ама остави ги тези глупости, искам да спя. 
Да спя. Ама не мога. Заспя, събуждам се, мисля, 
какво не ми минава през ума.

– На колко години беше, когато почина 
майка ти?

– 23 – 24.
– Тя се казваше ...
– Кера.
– Сестра ти?
– Величка. Тя е по-малка от мене. Казва ми 

бате. Нямат ли край тези мъки, бе? Защо не ме 
прибере горе оня идиот?

– Кой?
– Оня горе на небето.
Офелия:
– Ивайло, недей така.
– Дай ми вода, вода.
Офелия:
– Да ти дам малко да хапнеш.
– Не, ще повърна. Гранитски все пак се 

обади, донесоха пари. Цяла България разбра.
Офелия:
– Защо го писаха това във вестника…
У Ивайлови и сега, както всяка събота, са 

сестрата на Офелия Татяна и мъжът й Йордан. 
Уговарят да донесат телевизор срещу леглото 
му.

– Найдене, благодаря ти, че идваш, само ти 
идваш. Поздрав на Минка. Пак ела. Какво става 
с апартамента на Самуил.

– Напредва, напредва.
– Хубаво, хубаво. Пак ела.
– Утре няма да мога.
– Когато можеш. Никой не идва. Обади ми 

се – кой мислиш?
– Кой?
– Юлиян Вучков. Така, да ме чуе само. Сега 

ще спя. Няма ли едно хапче отрова, бе. За един 
час всичко ще се свърши.

Дошъл съм към 18,30, сега е 21,30 часа.
– Хайде, лека нощ.
След като Офелия беше ми казала: “Положе-

нието рязко се влоши”, то наистина се влоша-
ваше. В четвъртък, 31 март, отидох към 17 
часа. Ивайло полуспи с отворена уста. Обядвал 
малко настъргана ябълка.

– Халюцинирам – казва ми.
– Какво?
– Какво ли не. Например: Сещам се, че 

казвам: Офелия, виж дали е долу каруцата да 
заминаваме. Да си отидем в Балчик. Но кой ще 
дойде в Балчик. Няма кой здрасти да ти каже. 
Кой министър ще дойде в Балчик! Днес какъв 
ден имаме?

– Четвъртък.
– На колко етажа е жилището на Самуил.
– Как етажа! Две стаи с хол.

Последните дни на Ивайло Петров
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– Така, де.
– Хайде да хапнеш, да пийнеш нещо.
– Не, не.
– Пак ще дойда.
– Елате с Минка. Ще чакам.
– Какво да ти донеса?
Размахва ръка:
– Нищо. Найдене, Найдене, ще се умира, ама 

защо се бави.
Йордан и Татяна донесоха телевизор. Преди 

два дена го искаше, сега:
– Не ща телевизор, не ща нищо.
Не беше научил за смъртта на папата.
– Така ли?
– Кажи нещо.
Маха с ръка:
– Не мога. Няма какво да казвам, но и гла-

сът ми е почти изчезнал.
Иска да се доведе лекар – уши, нос, гърло.
На 4 април, след премиерата на Иван Гра-

нитски, отидох на “Солунска” късно. Ивайло 
пак ме упрекна, че ходя “на такава глупости”. 
Новости нямаше и на 7 април. Казах му, че Луко 
Захариев ще доведе лекар в петък. Беше завел.

– Нищо не може да се направи – безцере-
монно беше отсякъл доктор Петков.

Офелия викаше: 
– Не искам да го виждам този човек.
На другия ден тя щеше да отива сутринта 

да подава декларации, имало опашки. Помоли 
ме да дойда да дежуря. В 8,30 сутринта съм у 
Ивайлови. София отива на работа, Офелия носи 

данъчните декларации, аз съм гледачът. Ивайло 
едва може да произнася думи. Сочи ми да отида 
в хола да гледам телевизия на големия телеви-
зор. Наистина има непрекъснато предаване от 
Рим, погребението на папата.

– Искаш ли нещо, или нещо да ти прочета?
На всички въпроси отговаряше с бавно 

помахване с ръка.
– Не.
По едно време на въпроса искаш ли водичка, 

казва:
– Сироп.
Бавно го изправям да поседне, давам му 

леко чашата, той я придържа и вика: 
– Кофата.
Бои се да не повърне. Изпи с мъка, с пре-

късане половин чаша, с лявата ръка го придър-
жам, съвършено безпомощен, ще падне към 
възглавницата. 

– Ох, ох, ох – Пак ми сочи: – Иди да гледаш 
телевизията. 

С ръка ми показва, че ще почука на сте-
ната, ако съм му нужен, макар че вратата е 
широко отворена, аз съм на крачка.

– Я почукай – му казвам – да видя чува ли 
се.

– Не мога, нямам сили – прошепва с пресъх-
нали устни.

Звъни се. Дойде Ани, счетоводителката от 
издателство “Захарий Стоянов”. Носи му хоно-
рара за втория том. Първия е получила Офелия.

– Гранитски лично да го донесе. Иначе не 

приемам – шепти Ивайло.
– Не е в София.
– Не, да дойде.
Едва го уговаряме да подпише хонорар-

ния лист. Придържам подложена книга, с мъка 
подписва легнал, с непонятен почерк, буква по 
буква, които не могат да се разчетат. С Ани 
се разбираме, че Офелия ще преподпише, а аз ще 
й донеса документа в издателството. Ивайло 
пак заспива. Офелия се връща към 10,30.

– Обаждай се, идвай. Познаваш ли Борислав 
Бойчев.

– Е-е, как.
– Ивайло ти е разказвал какво е било, а сега 

виж как се държи. И другите го забравиха. Ох, 
много ми е тежко, аз ще се спомина.

В неделя, 10 април, Ивайло казал:
– Повикай Газдов да дойде да го видя за 

последен път. 
И той идвал с жена си.
На 11-и през деня беше го посетил скулп-

торът Ивайло Савов също с жена си. Вечерта 
едвам можехме да понадигнем болния за глътка 
вода. Искаше сам да държи чашата, но това му 
се удаваше много трудно. И то за глътчица. 
Казах му, че Гранитски ще го посети в четвър-
тък и ще гледа да донесе първия том. Кашляше 
мъчително и все не можеше да отдели храчка-
та. Когато го пообърнахме на дясната страна, 
се успокои и заспа.

На 13 вечерта картината беше същата. 
Офелия му вика:

– Найден дойде.
Той ми помаха с ръка, посочи стола до 

леглото. Чуваше ни, разбираше ни, но гласът 
му беше почти изчезнал. По едно време посочи 
с дясната си ръка – колко е часът. Казах му и 
гласно, и с пръсти:

– Осем и двайсет.
Наново го ужасяваше настъпващата нощ. 

Предната била особено мъчителна. Надавал 
хрипове, стонове. Сутринта Офелия се прину-
дила да вика джипито. Лекарката казала:

– Трябва да му облекчим дните. Ще го 
изпратим в болница.

Дала направление. Сестрата на Офелия 
отишла да осигури легло. Пращали я от гише 
на гише, от гише на гише – върнала се без 
резултат. Наложило се Офелия да търси изход. 
Позвънила на бившия министър-председател 
Иван Костов. Скоро след това в 16,30 дошла 
линейка. Взели го, настанили го във военната 
болница в стая с легло и за Офелия, в “Палеатив-
ни грижи”. Сложили го на система, сложили му 
маска и той задишал спокойно. Офелия отишла 
до вкъщи да вземе необходимите неща и да се 
върне да спи при него. Върнала се в 18,50, за да 
чуе от сестрата, че в 18,40 той бил издъхнал.

Сутринта ние с Лиана Даскалова бяхме 
заминали за Враца. Привечер се прибрахме. 
Преди аз да позвъня, звънна Офелия и изхлипа:

– Ивайло почина.
– Идвам – й казах. Отидохме с Мичигана 

веднага. Ивайло вече го нямаше.

Тази скица, както се вижда, е правена преди много години 
от Ивайло Петров; даде ми я няколко месеца преди да почине. 
Разчиствал книжата си “като пътник, който се освобождава 
от нещата, излишни за пътуването” – каза го и ме погледна 
с познатата ми Ивайло-Петровска ирония в погледа. Изтърсих 
от баналностите за разведряване – всички сме на перона и се 
ослушваме за гаровата камбанка и към кой коловоз да поемаме. “ 
Да, ама моят влак вече навлиза, чувам да щракат стрелките”. И 
сложи край на метафорите с махване на ръка:” Виждаш ли колко 
сме отровени от литературата – заобикаляме истината с 
евфемизми, смеем се, за да не плачем”. Най-много плачат пияни-
ците – казвам – нали помниш Нашенеца от унгарските кръчми...
Как го заварихме да рони сълзи над листа с менюто...За две 
години учене на проклетия маджарски не можеше да разчете къде 
е написано унгарски гулаш.

...Бяхме на някаква писателска екскурзия до Будапеща. Отсед-
нали сме в представителен хотел в центъра, но с  форинтите 
сме зле и не смеем да поглеждаме към ресторанти и барове. 
Пестим за някоя унгарска кафеварка или друга подобна щуротия, 
дефицитна у нас в ония години. Естествено, Ивайло не се инте-
ресуваше от витрини и магазини, не го видях с пакет под миш-
ница. Веднъж само купи пликове за писма, кремави, с шоколадов 
хастар, и листове плътна хартия – не беше с позлатени ръбове 

като на Волтер...Надвечер търсеше привърженици за посещение 
на нощно заведение, но все безуспешно. Най-сетне веднъж се 
прежалих, като жертвах пластмасовата лейка за нафта, която 
бях си наумил да занеса вкъщи армаган – беше епохата на наф-
товите печки. Слязохме двамата в подземието на “Астория”. 
Ивайло избра маса, поръча бутилка токайско, без да се озърта и 
да изучава обстановката, сякаш влизаше в заведение, където е 
свикнал с години. Фигурата му не беше внушителна, но от всяко 
негово движение се излъчваше достолепие и стабилност, на 
които могат да завидят мнозина расови екземпляри от мъжки 
пол. Изглежда, това, което наричат “чар” не е само физически 
данни, а и нещо допълнително, някакава вътрешна енергия, без 
която няма истинска привлекателност...

 А с Нашенеца се  запознахме наскоро в друго заведение 
от народен тип, където се отбихме един обяд. Заварихме го 
задълбочен над менюто и, когато ни видя, наистина изплака, че 

нищо не разбира от езика на маджарите, макар че го учи вече 
втора година, изпратен по нареждането на Джагаров да се обу-
чава за преводач на унгарска литература. На държавна издръжка, 
естествено.

 - Но аз няма да го науча! – стиснал зъби, казваше 
Нашенецът. – Не го обичам тоя език, противен ми е! Ще ям, ще 
пия, ще живея в тоя град, докато ме държат, ще свалям унгарки 
– той употреби друг глагол, придърпвайки ресторантската маса 
– но преводач от маджарски никога няма да стана!

 Спогледахме се с Ивайло. Пред нас стоеше ново изда-
ние на браилски хъш, подивял от носталгия по земята от Долния 
Дунав, откъснат от родното огнище и пратен насила да овладя-
ва тайните на европейската култура. На държавна издръжка.

Декември, 2005 г. 
Георги МИШЕВ
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