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Съжаляваш ли за нещо, което не ти се е изплъзнало 
в живота?

ЛАМАР: За нищо. Каквото съм могъл, направил съм 
го, и каквото ми се е полагало, съм го получил. Аз гледам 
реално на много работи и за това някои ми се сърдят. Но 
като виждаш, че не може да бъде друго, ще се приспосо-
биш, иначе ще загинеш. Всеки иска да се изкачи на върхове 
на управляющите и не долюбва овчарлъка. Настанало е 
едно време, че никой не иска да се подчинява и хората 
постепенно се изкривяват, стават богати, господства 
им се. А колкото повече господството затлачва душата, 
толкова повече човек се превръща в роб. Но не го усеща. 
Прекланя се на властта, която сам си измисля. Моят 

дядо казваше: “Властта помрачава погледа, удължава 
ръцете и скъсява живота.” Запомнил съм го туй нещо от 
него, но и на мене ми се ще да съм при властта, че по-
малко са главоболията тогава. Аз през моя живот не съм 
обичал хората, които са се опитвали да ме подчиняват, 
но вместо да въздигам усилия да ги подчиня на себе си, 
бягам из гората и разговарям и с овцете, и със звездите 
небесни. По време на тоя мой разговор душевен, като не 
разбера нищо от безкрая, започвам да вярвам в змейове 
и да им се подчинявам. Прекланяй се на това, което не 
виждаш, а не на това, което седи срещу тебе... 

7.02.1964 г., из анкетата на М. Тошков “Ламар”

Пред кого да се прекланяме 

***
Спасете ме от подвизи и слава, 
че аз не съм такъв – да се изправя
по стъгдите на нашето съзвучие,
а искам нещо ново да науча.

До моите творения различни
сближете се като едно затишие, 
да разберете мислите ми лични
и моите копнения всевишни!

Дарявал съм словата си пречудни
от българския благослов старинен
и драл съм от живота нуждите -
една коза за гайда да ни свири!

Това съм аз, един поет замръзнал 
във битието, дето идва свежо -
да изпече съдбата ми с ръжена
и с нови мисли във живота дръзнал!

Възпейте ме, когато ви се случи
да си припомните за моя сън: 
че с пяната на пълноводни ручеи
ще ме изтласка слапеят навън!

1966

Съдба
Светът на моите мечти се слива 
с безкрайната вселена на звездите:
под тях са стригали кози дедите
и са сушили сините си сливи.

Щастливи са били, когато дремела 
под орехите необятна сянка 
и пламъкът на буйната седянка
огрявал е бунтовното им време!

Светът се е навъдил до огнища - 
димели са комини и колиби
и всеки е прегръщал свойто либе 
да сътвори живота си кълчищен.

И всеки е мечтал да бъде храбър, 
да поднесе една звезда във шъпи
на близките и на децата скъпи,
тъй както им поднасял лука с хляба!

Но златната звезда на вековете 
тя любовта ни чиста не разбира,
а само ни съзира от всемира 
и над съдбите ни спокойно свети.

1966

Старият див козел стоеше сам върху жъл-
тата скала. Той гледаше право срещу слънцето, 
което се показваше голямо и червено зад далеч-
ните снежни върхове. Той беше бял като пряспа-
та под него. И рогата му избеляха от времето. 
Някога с тия рога той повали своя връстник, а 
вълците разнесоха парлака на убития. Другите 
му връстници се изплашиха и напуснаха козето 
стадо. Остана сам между наперените кози и ги 
поведе нагоре по скалите.

Застане той на най-видното място, ще 
надигне глава и ветрецът ще полюлее брадата 
му. Тогава козите си пасат спокойно под негова-
та закрила. Той се взира в далечината, наостря 
уши и слуша. Нямаше обонянието на мечката, 
но затова разчиташе на очите и на слуха си. 
Тия две сетива му бяха достатъчни да изврещи, 
щом дочуеше кучи лай или вълчи стъпки. Тогава 
всички кози надигаха глави, изтръпваха от ужас 
и се нареждаха подир него. Той ги повеждаше по 
най-непристъпните места на дивата планина, 
право нагоре, дето само орлите кацаха.

Една пролет гладна вълчица налетя върху 
стадото, но той се спусна срещу нея и с един 
удар я събори. Козите разбраха, че вълчицата е 
мъртва, и се наредиха около нея. Козелът стое-
ше гордо между тях, сякаш искаше да им каже: 
вие не можете без мене!

На третата година, когато гората пожъл-
тя, между стадото бяха израснали още три 
рогати козела. Една привечер те отделиха поло-
вината от козите и ги подкараха срещу залез 
слънце. Старият козел стоеше на своя пост 
върху високата скала. Той се вслушваше към 
долината и там, където свършваше гората, 
видя как един побелял вълк премина до канарата 
и се загуби. Козелът тревожно извряка, но до 
него дойдоха само няколко кози. Той разбра какво 
се е случило и обхванат от ярост, се метна 
като риба, прескочи козите и полетя от скала 
на скала — сякаш не стъпваше, а хвъркаше. 
Няколко кози тичаха подире му; една полетя и 
се загуби надолу в пропастите. Той най-добре 
познаваше тия места: знаеше всяко камъче, 
всяка поличка по отвесните скали. Ноздрите му 
димяха от вечерния хлад. Когато стигна до голия 
дол, дето всяка зима се сриваше голяма лавина, 

Единак
Ламар

Изданието е спечелило конкурс  
на Министерството на културата
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ЗвеЗда
Аз те гледам, звезда в небесата, 
дали ти си за мене създадена,
или аз, като в село съм раждан,
напластил съм за теб светлината!

Много пъти съм мислил за тебе
и навярно във своята вечност 
ти си ръсила топла сърдечност 
от звезди в белокосия гребен.

Ний се гледаме в лунни сияния - 
аз копая на дяда си гроба,
а ти светиш на бога и роба - 
да се слеем във общо страдание.

Един славей пропя в лесовете, 
ти блестиш над гори и долини 
и полагаш над мойте години 
светлина, придошла с вековете.

Аз и ти се спояваме в вечното
на вселената, с разлика тъжна, 
че животът е като окръжност, 
а не орбита много далечна!

Тишина
Тишината е тайна на времето,
тишината раздава покоя

и в покоя спокойно да дремеш
като птица небесна на клона!

А край мене летят в надпревара 
колелата от гуми и сплави -
и дърветата плачат от жалост,
и не пее в растиците славея!

В задимения прах от бензина,
от шума на мотори и трактори
моята радост навеки отмина!

Само чакам небесните влакове
без кондуктори и без машини
да ме качат в небето изстинало!

варвари
Вий ги зовете глупаци и варвари;-
ний подбел на рана не туряме; -
косим и събираме буйните бурени
и тъжно надуваме медни цафари.

В горите ний трупаме кладни и листници;
стадата ни блеят из сухи долини -
и дъжд от небето няма да плисне: -
на земята ще легнат сто гладни години.

Тогава – о, ние сме варвари, -
на глада ви ще хвърляме татул 
и с удара на овни матори 
ще ви счупим гърба и ребрата.

Дори върху пъстрия фон на българ-
ската поетична традиция присъствието 
му изглежда някак чудато и непривич-
но. В съзнанието на събратята му по 
перо неговата оригинална фигура, щедро 
разпръскваща своето бохемско обаяние и 
способна да извиси дори анекдотичното 
до една биографична митология, като че ли 
все още засенчва създаденото от поета. 
Литературните историци винаги ще се 
чувстват малко неудобно, когато оста-
нат насаме с ръбатия му стих: налице е 
един силен, ала стихиен талант, който 
трудно може да се вмести в тъй насъщ-
ните за историка норми и класификации. 
Дори на читателя ще му бъде трудно, в 
противовес на Далчев, който казваше, че 
добрият поет се познава и по това, което 
не е написал, Ламар би избоботил своето: 
“Дума дупка не прави!”, и с една безо-
бидна непринуденост, която на моменти 
напомня безотговорност спрямо собст-
вената му творческа съдба, а понякога 
– и по-често – увлечението на детето, 
което не може да се откаже от своите 
играчки само защото е време за размисъл 
и преоценка, редеше дума след дума и стих 
след стих – като че ли нарочно, – за да 
затруднява впоследствие търсачите на 
неговото поетично имане.

Той често е подчертавал – и с думи, и 
с дела, – че няма нищо общо с кабинетния 
тип писател, че нищо не му е по-чуждо 
от рационалното обмисляне, от естети-
ческата стратегия, от концептуалното 

конструиране на стиха с оглед на някак-
ви предварително възприети критерии. 
Съвсем независимо от влиянията, които 
е изпитвал, и от изискванията, които 
критиката е предявявала към неговата 
поезия, стихът се ражда из под ръцете 
му спонтанно и естествено, оформя се 
чрез онова уверено, превърнало се във 
втора природа умение, с което глине-
ната стомна израства под ръцете на 
грънчаря. Немислимо е да си го предста-
вим в ситуация, която би му попречила 
да пише. Неизбежните за други творче-
ски кризи, осъждащи духа на болезнена и 
принудителна безплодност, никога не са 
навестявали епикурейското му ежедневие. 
Дори когато преосмисля, той преосмис-
ля, пишейки: самото писане за него не е 
някаква сакрална територия, разделена с 
висока стена от битието, не е тайнство, 
недостъпно за другите и светая светих 
за самия него. Независимо от високото си 
творческо самочувствие той е сред мал-
цината български поети, способни да се 
шегуват със собственото си творчество 
и със сериозността на поетичния свят 
въобще. За него поезията е много повече 
битие, отколкото проекция на един идеа-
лен и интелектуално конструиран свят и 
като такава е подвластна на земното и 
плътското, на грубата виталност, изпъл-
нила житейските стъгди. Затова сти-
хът е винаги неотменна част от неговия 
живот, но никога недосегаема и предоп-
ределяща всичко друго настройка. За хора 

като него поезията е даденост: тя е еже-
дневие, а не събитие, светоусещане, а не 
върховен изблик на духовна енергия. Това 
не означава свеждане на поетичното до 
баналното, а точно обратното – способ-
ност да се възвиси житейската монотон-
ност до изключителността на поетичния 
израз – способност, която Ламар докрай 
използва, влагайки при това и немалко доза 
предизвикателство спрямо всичко статич-
но и шаблонизирано. Взрете се в лицето на 
възрастния поет: при цялата монолитност 
на характера в него се долавя и нещо предиз-
викателно: някаква лукава ирония и спотаена 
присмехулност – лицето на човек, който още 
не е казал последната си дума, който не се е 
отказал от своя диалог с бъдещето, въпре-
ки уж окончателната точка на смъртта. 
Той наистина говори и днес – и има какво 
да ни каже, опрял широкия си гръб о своето 
присъствие в литературата ни – при-
съствие, което не се изчерпва с мъртви 
текстове в папка с надпис “литературна 
история”, присъствие, което не се ограни-
чава само в текста, а се простира върху 
нещо по-широко и по-дълбоко вкоренено в 
битието – върху творческото поведение, 
върху единството от светоусещане, думи 
и дела. Би останал поет, дори и да не беше 
написал нито един стих, тъй като бе поет 
в живота, а не само върху писмената 
маса.

Но стихове той написа, и то доста. Бе 
категорично отричан, когато провокираше 
господстващия литературен стил с бого-

хулните си заклинания, с варварската си 
виталност и парещата си саркастичност, 
и бе категорично признаван, когато искре-
но се опитваше да възпее новото време, 
давайки ухо на една твърде ограничена 
естетическа доктрина, която изтръгва-
ше главните му оръжия: стихийността, 
спонтанността, войнствуващата анти-
нормативност. Преобразяваше се – жилав 
и пластичен същевременно, за да остане 
в крайна сметка онова, което е – едно от 
редките цветя в поетичната ни градина, 
от което никакви градинарски грижи не са 
успели да изличат дъха на дивото и бодли-
те на бурена.

Ако трябва само с една дума да опре-
делим най-характерната особеност на 
неговата поезия, бихме могли смело да 
кажем: колоритност. Той е сред малцината 
български поети, които имат не само своя 
стилистика и тематика, но и свой език 
– свой семантичен и метафоричен периме-
тър, своя синтактична и дори пунктуаци-
онна специфика. Стиховете му не могат 
да бъдат сбъркани с ничии други, дори 
когато следват определени образци или 
се подчиняват на конкретни нормативни 
изисквания. Можем да не ги приемем, ако 
сме фанатично привързани към високия 
стил в литературата, ала не можем лесно 
да ги забравим; те могат да ни озадача-
ват или провокират, но не и да ни оставят 
равнодушни. При Ламар уникалността се 
дължи не на темата или концепцията, а 
на нейната новаторска интерпретация и 

Поезията като битие
Из “Аз сам ще ви уча на нова естетика”, с незначителни съкращения, заглавието е на редакцията
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на оригиналният поетичен слог – той е 
способен да изтръгне нови акценти дори 
от един крайно изтъркан мотив, да оцве-
ти и най-баналната предметност по нов 
и неподозиран начин. На това се дължи 
въздействеността на неговите стихове, 
както и факта, че той практически няма 
последователи: поетичният му свят е 
дотолкова негов, че не подлежи на ими-
тация.

На пръв поглед единен, той е вътреш-
но раздвоен – у него спорят селянинът и 
гражданинът, суровият бунтар и безгриж-
ният епикуреец, спонтанният примити-
вист и радикалният експериментатор с 
авангардни художествени форми и мето-
ди. Но при Ламар това раздвоение няма 
трагичен характер – той не го изстрадва, 
а го използва умело, изграждайки върху 
неговите противоречия своята оригинал-
на поетика, бракосъчетавайки стилове и 
семантични пластове, които обичайно ни 
изглеждат непреодолимо далечни. Негово-
то единство е единството на противо-
положностите и в неговата творческа 
философия силата на битието е именно 
в неговата разноликост и разноезичност, 
в смешението на плътското и духов-
ното, на идеалното и ежедневното, на 
високото и ниското. Непреходното зна-
чение на неговите стихове се състои 
именно в заличаването на границите, в 
обхватния му поглед, приемащ и утвърж-
даващ света като динамично средство 
от противоречиви сили, в целенасоченото 
и безкомпромисно сливане на поетичната 
и житейската реалност. Затова и зря-
лата му поетика, контрастна в своите 
микроструктури, е синкретична в своето 
общо въздействие – пантеистична в най-

общия смисъл на думата, тя утвърждава 
живота като борба и приема неговата 
противоположност като необходимост. 
Под пластовете на това пантеистич-
но утвърждаване се таят напрежения, 
мисълта се накъсва в зигзагообразни ско-
кове, възвишеното и красивото спорят 
на равни начала с плътското и грубото 
– и тази динамика, наситена с немалко 
ирония и самоирония, поражда поетичната 
енергия на неговите стихове. Ламар е 
силен поет не защото е единен, а защото 
успява да осъществи своето единство 
върху базата на противоречията, осъз-
навайки ги и признавайки им правото на 
съществуване.

*
Ламар идва в литературата направо 

от народа – с подобна уговорка започ-
ват повечето изследвания върху неговото 
творчество. Но това е по-скоро извод, 
извлечен от цялостната негова поетика, 
отколкото нейна предпоставка. “Направо” 
от задимените селски одаи встъпиха в 
литературата ни не малко негови съв-
ременници, но техните предпочитания и 
творчески съдбини се оформиха различно 
и независимо една от друга. Всъщност 
народностното у Ламар едва ли се дължи 
на факта, че той се е родил в Троянското 
село Калейца, в стаичката с пръстения 
под и измазана с тор и кал стени, в която 
челядта на бай Марин се е повивала под 
една прокъсана шарена черга. За истински-
ят поет народностното не е и не може да 
бъде априорна даденост – то трябва да 
се постигне отвъд и въпреки литератур-
ните конвенции на епохата. Така става 
и с Ламар – цялото негово развитие е по 
своята същност и движение към народно-

стното. Малцина са обръщали внимание на 
факта, че и той има своето литературно 
чирачество – от 1917 г., когато във 
“Всеобщ преглед” се появяват първите му 
стихове, до 1922 г., когато излиза първа-
та му стихосбирка – “Арена” – Ламар пре-
живява една кратка, но твърде сгъстена 
еволюция, обхващаща различни аспекти от 
поетичната традиция и съвременност, 
възприемаща ги, за да ги отрече в почти 
същия миг.

За негова чест трябва да кажем, че 
тези ранни стихове са единствените в 
цялото му творчество, за установяване 
на авторството на които подписът Лалю 
Маринов е безусловно необходим. Навсякъ-
де другаде ламаровското присъствие си 
остава неизличимо – в детайла, в неочак-
вания обрат на мисълта, в шокиращо ярко 
избликналия образ. Тук нищо подобно няма 
– стиховете определено говорят за обра-
зците, които следва. Не че звучат неско-
посано: като се има предвид неопитност-
та на автора, не можем да не отбележим, 
че все пак са на прилично професионално 
ниво. Но в тези години подобен профе-
сионализъм неизбежно затваря поета в 
шаблона на тогавашната патриотарска 
или сантиментална лирика. Въпреки лип-
сата на сериозна художествена стойност 
тези стихотворения са интересни в едно 
отношение – те свидетелствуват за 
онези поетични системи, до които Ламар 
само се е докоснал и които е отхвърлил 
като чужди на неговата поетична чувст-
вителност. Първоначално обектът е един 
– майката-родина, която се осъзнава в 
своя предвоенен културно-исторически 
контекст като върховно и единно поня-
тие; родината, която е на “тъмен кръс-

топът – към гибел или слава”, и без която 
душата на поета ще бъде “храм на здрач 
и пустота”. Ала докато обектът е един, 
поетиката чувствително се изменя; дока-
то “Родина”, “Води, дете!”, “Стани, герою!”, 
“Недей тъжи” и др. решително напомнят 
поетиката на Вазов и Кирил Христов, то 
“И в тоя час – болеж и слава” просто крещи 
за своето родство с “Нощ” на Яворов, 
а в следващите стихотворения скалата 
на предпочитанията все по-решително 
се измества по посока на символизма. 
Всички тези “сребробели грани”, “безсънни 
войни”, “предвестни зари”, “тъмен грях” и 
т.н., както и този лиричен герой, който в 
“Кръстопът” изповядва себе си: 

Аз не зная де ли да почина, 
в път пустинен, обезверен и самин; – 
виждам само черната кончина 
на забравен и бездомен властелин

са взети назаем от вече поизтъркания 
образен потенциал на българския симво-
лизъм – по една ирония на съдбата тъкмо 
това е поетката, която само няколко годи-
ни по-късно Ламар най-демонстративно 
от всички свои съвременници ще отрече. 
Самотност, безверие, пустота, обрече-
ност: мотивът за отделното, отчуждено 
аз е сменил темата за родината. Годината 
е 1919, над България се е стоварила поред-
ната национална катастрофа; патриоти-
змът изведнъж е изгубил невинността, 
наивността и цената си. Можем следова-
телно да потънем в селенията на индиви-
дуалното и субективното, което и правят 
някои поети по силата на една предвоенна 
културна инерция. Само че и тази маска 
категорично не пасва на поетичния лик на 
Ламар.

едвин СУГарев

Вашите сгради ще пръснем светкавично 
и фъртуната в тях ще засвири: -
врати, прозорци и стари долапи
ще хвърляме долу ивер по ивер.

СУша
Аз чакам полета на морна птица 
с хлад денят да набразди, 
че пламък рони златната пшеница
върху земните гърди.

Аз ходя бос низ сухите долини -
(о, заключена вода! – )
и облак тъмен няма да премине
над измрелите стада. -

И мойто тяло се попука в пламък: -
аз ще се превърна в прах: -
змиите пищят до всеки камък,
дръзнали за втори грях.

Зима
И аз, и баща ми, и майка ми -
дето спим 
 и продрахме рогозката, -
старото куче се пощи 
 и гледа разплакано.

Вън зимата чака настръхнала
и глъхне в долините вятъра,

готов да помъкне с проклятие 
явори, буки и мъхове.

Нашата стара колиба, 
дето се люшка от вятъра, 
тая зима ни скрива
в свойте студени обятия.

Вълците нощем се давят 
и спомнят за мъртвото стадо,
а зимата леко полага
калпак върху кръста на дяда.

КоСиТба
Що ли носиш, птицо, ти разперена
над ливадите и откосите къдрави? -
долу бий лопатата си кантонерина -
ний ковем косите си със мъдрости.

Връщат се низ друма кираджиите
и блестят под слънцето остените;
като бели хлябове чергилата
на трапеза там са наредени.

Ех, да мине лятото и жътвата! -
да пращят таваните от рожбите,
че да викнем живите и мъртвите,
че да хукнем по земята божия!

Долу низ селата – по колибите,
дето старците прегърбени с камините
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Той всъщност далеч и не се кани да 
става поет – мълчанието му след пуб-
ликациите във “Всеобщ преглед” свиде-
телствува затова. За него поезията е 
все още странично и свенливо споделено 
занимание. Но един ден Николай Хрелков 
го въвежда в кръчмицата “Копривщица” 
на познатата ни от неговите стихове 
баба Брайковица и там, в задната стаичка 
с боядисани в черно стени, върху които 
Ясенов е прерисувал илюстрациите на 
Ларионов и Гончарова към “Двенадцать” на 
Блок, а Николай Райнов – тайнствени каба-
листични знаци, го запознава с Гео Милев.
Съдбовната среща е осъществена. 

Срещата наистина е съдбовна – тъкмо 
Ламар е поетът, който в течение на две 
десетилетия ще претворява завета на 
своя приятел: “Българската литература се 
нуждае от оварваряване”. На пръв поглед 
тяхното приятелство изглежда малко 
странно – редом с един от най-култиви-
раните български интелектуалци, цял про-
никнат от идеите на модерното западно 
изкуство, Ламар е изложен на опасността 
да изглежда непростимо провинциален. Ала 
на плоскостта на поезията стихийност-
та и спонтанността често тежат повече 
от ерудицията. Когато двамата поемат 
рамо до рамо в своя поход срещу конвен-
циите на съществуващата култура, тях-
ната двойка няма нищо общо с фигурите 
на Дон Кихот и Санчо Панса. Естествено 
учителят е Гео, но Ламар претворява нау-
ченото по начин, от който самият учител 

има какво да научи. Например повикът към 
“оварваряване” би трябвало да се разбира 
по-скоро като обобщение на вече зараж-
дащи се тенденции, а не само като препо-
ръчителна рецепта. Редом с “Хулигански 
елегии” на Марангозов Гео Милев би могъл 
да се позове на едно не по-малко варварска 
и авангардна стихосбирка, излязла цели две 
години преди неговата статия “Поезията 
на младите” – първата книга на Ламар 
“Арена” (1922).

Ето някои основни неща, които нейни-
ят автор си припомня от съветите на Гео 
Милев: “Аз започнах най-напред да разруша-
вам словото, словореда и накрая разруших 
и мисленето. “Остави шаблона!”– казваше 
Гео. И аз го изоставих.” Или: “Всяко сти-
хотворение – манифест!”�1 Явно ги е 
усвоил достатъчно добре – в “Арена” вече 
няма шаблони, затова пък манифестният 
тон е налице – твърде оголен и гръмо-
гласно изразен. Това е една преднамерено 
демонстрираща своя авангардизъм сти-
хосбирка. Социокултурната й стойност 
е тъкмо тази на авангардния манифест 
– тя преди всичко създава прецедент, 
нанася шокираща “плесница на обществе-
ния вкус”, демонстрира възможността 
за нови лирически жестове. Всичко в нея 
е различно от общоприетото – това е 
първата българска стихосбирка, която 
категорично пренебрегва пунктуацията; 
експресивните рисунки на Иван Милев 
рязко се отграничават от техниката на 
тогавашната илюстрация, следваща най-

често образците на сецесиона. Най-резки-
ят контраст обаче се долавя в сферите 
на идейно-тематичното и естетически 
ценностното – Ламар влиза в рязък спор 
с общоприетите представи за поетиче-
ски допустимото, разбива с един замах 
тематичния кръг на предвоенната поезия. 
Едно не може да бъде отречено на “Арена” 
– нейната последователна антиконвенци-
оналност, саркастичната й подигравка с 
клишетата на литературната традиция, 
Ламар не прикрива своите новаторски 
амбиции – той направо заявява, наистина 
твърде самонадеяно, че ще учи другите на 
нова естетика:

Аз сам ще ви уча да свиквате с 
грозното 
с нещата, които са кръстени в сила 
и вие ще тъпчете радостно розите 
и устни ще впивате сластно в бодиля.

Поетичното преобръщане на ценности-
те критерии тук, а и навсякъде в “Арена” 
изпъква достатъчно ярко. Изведена от 
смрачените пространства на “вътреш-
ното аз”, поезията е хвърлена направо на 
цирковата арена. Днес самонадеяността 
на подобни стихове може да ни изглежда 
пресилена, но в началото на 20-те години 
те имат своите реални основания. Те 
са първите симптоми на едно преломно 
време, което действително ще преоцени 
художествените критерии на предходната 
епоха. Те са и, от друга страна, отглас от 
идейно-естетическия бунт на футуризма, 

експресионизма и имажинизма, в неговата 
синтетична и специфично балканска тран-
скрипция. Любопитно е да се отбележи 
съответствието между отделни сти-
хове на Ламар и някои основни положения 
в авангардните манифести от началото 
на века – например динамиката: “Покоя да 
стане движение/ с динама с машини със 
ток и огнйове”, или симултанността: “И 
тока на тая мистерия: / въртежа кипежа 
стремежа в душите / ще слеят петната / 
словата боите / и всичко ще бъде / пропи-
то / с една и последна материя”.

Но нека се спрем на един друг постулат 
от тъй дръзко заявения нов естетически 
кодекс: “тишината убива тишината руши”. 
Културно-историческата стойност на 
“Арена” е в нейния тон – този несдържан 
рев, и в нейния търсен и постигнат есте-
тически апостроф. “Тих”, “ням”, “смълчан” 
– това са любими епитети в поезията на 
символизма: смълчаването е необходим 
акт, съпътстващ вглъбяването в субек-
тивното. Сред тишината в стиховете на 
поетите, които претендират да са аван-
гарда на българската лирика, Ламаровата 
“Арена” звучи обидно гръмогласно. Тук бият 
камбани и барабани, аероплани и дирижабли 
прокламират “кървави зрелища”; бродят 
хора със сабли, патрони и динамит; един 
“главен разпределител” изхвърля “черното 
домино”, сее жито и боб сред салоните и 
командва уморените, изнежените и сан-
тименталните, както се командва рота 
войници, забраняват се курортите; про-

спомнят за злини и за поличби
с черните вериги на годините.

Моя майко, ти закрилнице! -
златно жито, откоси и друмища! -
зимата ще ни събере в пиляци -
и ще свие по горите шумата.

раЗпяТие
Слушайте, влъхви и гении!
    Моят бог е сакат
 и с зелени очи - 
потопени в шартрйоз: 
моят бог – (Христос 
непрободен с копие -
бодър и чист – )
 – аз -
 правнук -
разбойник-антихрист!

Моят кръст е забоден
в святото причастие;
брат ми (дявол)
вика над мене с участие:
 – Свободен! – 
 ти си свободен!

Нозете ми пият от синьото вино
налято с проклятие;
кръвта ми гори и събаря
 в олтарите
светци и разпятия  – 
идват полкове с карабини и брадви:
моят брат им се радва 
и се киска в сърцето ми:

 -Чувайте, балами!

Ние сме братя -
 син
на Вашия Син Человечески!
Ние сме двама -
 аз съм един -
 – идеала ми -
прах и рушение
 -! зло! -
 защото  
на всяко чело
 съдбата със гвоздей
пробива звездата 
  и там

 с охота
 записва на чисто
жестоката формула
 – нищо -
синтез на живота!

иКона
Иконата на мойте стари съвести!-
обесен гълъб на невинност:
очите ми – премрежени от виното
и злобата ми – яростно озъбена.

Не съм се още разбунтувал
да сляза бледен от иконата 
и ангелите да прогоня -
тия стари и кошмарни чували.

Ей тук – на дядо ми кожуха,
опръскан с восъка на църквите,
където преминават мъртвите
и вятърът вонята им раздухва!

Ще сляза аз да се размятам 
сред тоя бит-пазар от съвести
и кучето камила да прелъсти

Със Стоян Венев, Любомир Далчев и Иван Фунев
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възгласява се ерата на “световния цирк”. 
Подобно панаирджийско стълпотворение е 
съвършено чуждо както на тогавашната, 
така и на дотогавашната българска пое-
зия. Контрастите и абсурдите, черният 
хумор, съчетаващ апокалиптичните виде-
ния от “Център” и “Холера”, с гротесковия 
хаос от “Главния разпределител”, “Пролог” и 
“Епилог”, ни насочват съвсем категорично 
към една нова, антисимволистична и аван-
гардистка поетика, която освен в “Арена” 
е доловима и в поезията на Гео Милев и ще 
намери своите последователи в стихове-
те на Марангозов и Марко Бунин.

Всичко онова, което в “Арена” при-
съства в своята абстрактно-манифест-
на форма, се конкретизира концептуално и 
естетически в “Железни икони” (1927). Ако 
“Арена” излиза като че ли преждевременно 
и поради това не получава необходимия 
резонанс с други сродни явления от 20-те 
години, то може да се каже, че “Желез-
ни икони” излиза с известно закъснение 
– още Гео Милев е искал да печата тази 
стихосбирка като номер от библиотека 
“Пламък”. Вероятно поради това никой не 
я причислява към септемврийската пое-
зия, а тя е създадена по същото време и 
в същия културно-исторически контекст. 
Тонът обаче е различен – това не е нито 
елегичността на Разцветников, нито дъл-
бокият и съдбовен глас на Фурнаджиев, 
нито напрегнатата експресивност на Гео 
Милев. Той звучи много повече като зака-
на, като гневно заклинание, отколкото 

като последно упокой над народния погром 
и рязко се вклинява в тази “страшна 
тишина”, за която по същото време пише 
Фурнаджиев

Нека минат поети след нас - 
да шептят, да възпяват с поеми! - 
ний ревем – и имаме глас: 
пропарабеляваме старото време!

Този “глас” безспорно е гласът на 
Ламар, но все пак още не съвсем неговия. 
Не напомня ли това “пропарабеляване” на 
старото време на поетиката на Маяков-
ски? Не е трудно да се убедим, че “Железни 
икони” е пресечната точна на различни 
тенденции и външни влияния в неговата 
поезия, намиращи се в процес на преосмис-
ляне. Тук вече изпъкват двете основни и 
контрастни начала, върху които се гради 
синкретичната му поетика: антиесте-
тиката и гръмката провокативност на 
авангардното мислене, импулсирано от Гео 
Милев, и национално-специфичните, извле-
чени от фолклора традиции митологеми 
и изразни средства. Тези две начала обаче 
не са достатъчно плътно скрепени; между 
тях зреят процепи и през тези процепи 
проникват не малко чужди инвенции. Един-
на по своята експресивност, стихосбир-
ката е разноезична в концептуално и фор-
мално отношение. Някои стихотворения 
звучат като продължение на “Арена”: “Раз-
пятие”, “Студ”, “Едно”, антимонархическа-
та гротеска “Папагал”. На редица места 
словесните игри, сгъстените алитера-

ции и липсата на контекстуални връзки 
при натрупването на хаотични метафори 
определено напомнят поезията на руския 
футуризъм, чийто “хаос словесен” е дори 
пряко заявен. Стихове като “пряко угари, 
урви/ и камъни, / пряко сухи долини и сипеи” 
или “ не гении, не дипломати/ не свръх-
върху-свръхни човеци” навяват асоциа-
ции със “Септември” и “Ад” на Гео Милев; 
“Пролетен ужас” пък напомня за неговите 
фолклорни вариации от “Иконите спят”. 
Антицивилизаторският патос, възславя-
нето на варварското нашествие в “Към 
Европа” извиква в съзнанието ни “Скити” 
на Блок. Не липсват и преки заемки – някол-
ко стиха от “Стачка” са почти буквално 
преписани от хоровата поема “Ден на 
пролетариата” от Ернст Толер, преведена 
от Гео Милев. Повече от ясно е, че през 
20-те години неговата поетика е била 
широко отворена към разнородни и често 
чудато съчетаващи се влияния. Но една 
от специфичните особености на цялата ни 
авангардна поезия по това време се крие 
в способността й да асимилира различни 
културни влияния и да ги слива в единно 
и неразчленимо цяло, оцветявайки ги чрез 
нюансите на българската душевност. Про-
дуктивността на Ламаровата поетика се 
дължи на възможностите й да изразява 
чрез възприетия образец качествено ново 
съдържание, обогатено и с индивидуални, и 
с национално-специфични характеристики. 
Тези нейни възможности укрепват в края 
на 20-те и през 30-те години, но още в 

“Железни икони” личат достатъчно ясно. 
Например във “Варвари” също можем да 
открием отглас от Блоковите “Скити”, 
както и пряко въплъщение на Гео-Милевия 
призив за оварваряване на поезията – ала 
това вече е чисто ламаровско стихотво-
рение – неговата образност и интонация 
ще си останат завинаги негов патент в 
българската литература.

Вий ни зовете глупаци и варвари; – 
ний подбел на рана не туряме; - 
косим и събираме буйните бурени 
и тъжно надуваме медни цафари.

Тези стихове имат не само свой специ-
фичен образен свят, но и свой лексикален 
параметър, и дори като че ли свой аро-
мат – ламаровски и народностен едновре-
менно. Друг пример – стихотворението 
“Авиатор” несъмнено буди асоциации с 
футуризма. Самолетът спада към ембле-
матиката на течението; смелите фор-
мални експерименти и стихове, като “ 
с милионна / скорост / чайка модерна!”, 
потвърждават тези асоциации. Ала в 
действителност “авиатор” и “вятър” са 
взаимозаменяеми и редом с възславата на 
могъщите “железни двигатели” ние вижда-
ме как Балканът вечеря с фъртуните и как 
реките сучат гърдите му, и се сблъскваме 
с метафорични изрази като “как яхнал си 
ти авиатор/ на бяла кобила в простора!”, 
каквито един правоверен футурист никога 
не би употребил.

Този кръвосмесителен брак между 
авангарда и фолклора е доловим в конте-

да оплоди със други род земята.

Да паднат всички стари истини
на много хиляди години
и аз последен да премина
от новия живот пречистен.
 

ГУрбеТ
Тоя стар запустял хан - 
 и стълбите 
 и стените
 подронени! -

Ний пристигаме гърбави 
с брадви, торби и триони; 
в одаите мирише на мухъл;
спим -
 и събужда ни бухала, 
за да тръгне отново
нагоре -
 надолу –  
  нататък:

По раздрумища пладне да срещнем
да вечеряме в Долния хан
и вино да пием 
 и дълго да чакаме 
зора да окъпе Балкана...

Моя майко, ти чакаш години 
да се завърна с жътварите, 
да стоваря големите кярове:  
злато, седеф и коприна.

Над земята е легнало лятото 
и полята са жълти и сухи;
ний в друма сме паднало ято -

драгоманина пей за разтуха.

– Години, години, години!
остаре, побеле драгоманина
и премина живот по чужбина 
църкви да дигаме в равна Романиа.

Носим си празни торбите на рамо
и пеят трионите с вятъра;
петлите ни срещат на ранина 
и мина, замина си лятото...

... Моя майко, ти чакаш години
да се завърна с жътварите, 
за стоваря големите кярове:
злато, седеф и коприна.

Пролетен ужас
Те поведоха с тръстени свирки 
стадата - 
моя песен на ранни и странни звънци!
златоруното слънце в полята 
разтиря златни телци;
с брези биволи – (ранна ми оран).
 угари черни преоравам: 
синори с синя тинтява -
рало чемшир и жегли от босилек -
синори с синя тинтява -

Где сте, юнаци размирни? - 
буря в полето ме свари:
змейове свирят с кавали - 
слънцето мигом измина
девет големи копрали!

Градоносни води ще удавят стадата - 
(моя песен на ранни и странни звънци) -
светкавици свиха в полята
от пламъци златни венци; -

с кобили и бели жребци; - 
ранна ми оран прегази 
бял свети Тодор 
 – юнаци -
с кръст на гърди.– – -

Нощ се надига отдолу, 
падат разбити звезди;
 в равнините над черни бразди
Дева Мария се моли.

авиаТор
  На П. Герганов
Ти вятър – зъл вятър - 
 – авиатор, 
с крилата на вятъра
над бездни и кратери 
 ти, авиатор, 
 в звездните бездни  

с железни двигатели!
 о, авиатор! – 
             ре –      в простора
             го        над хората
          ре-на   с милионната
          го        скорост
  ре – на                чайка 
  го              моторна! -
  На

Пий, Море Черно, Дунава! – 
Балкана вечеря, с фъртуните -
сучат реките гърдите му...

Пеят ли, плачат ли хората? -
 жътва да падне на лято!
дълго да гледат нагоре 
 жътварите бели в полята
 как яхнал си ти, авиатор,
на бяла кобила в простора!

С Илия Бешков и Мицо Андонов
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кста на цялата стихосбирка и съвсем 
не е останал безплоден. Стихотворения 
като “Суша”, “Бедност”, “Коситба”, “Гур-
бет”, “Хайдути”, “Вик на робите” и особено 
“Поема”, наситени с изключително ярка и 
пластична образност, вече загатват за 
върховете на поетичното майсторство, 
които Ламар ще достигне в “Мирни-раз-
мирни години” или в по-късните си стихо-
творения. Немалко от тях и днес правят 
впечатление с чисто българското си зву-
чене – малцина поети са се доближили тъй 
плътно до българския психологически и 
емоционален пейзаж, до почти ботевската 
въздейственост, както Ламар в следните 
стихове:

Стар, побелял е Балкана, 
плачат сираци невръстни! 
Вериги и иго разкъсваме

с кремък и стари бирдани, 
жътва се тръшна в полята, 
няма кой сърп да размаха!

Суша напука земята 
и плаче за хляб сиромаха.

Точно този глас и тази въздействе-
ност е новото в “Железни икони” и това 
ново бележи насоката на по-нататъшно-
то му развитие. Появата на “Мирни-раз-
мирни години”, една от най-българските 
поеми, писани през това десетилетие, е 
напълно закономерна. В нея много гласове, 
пресичащи се в поетичния свят на Ламар, 
са се слели в един – и този глас е наистина 

неговият.
*
Външно погледнато “Мирни-размирни 

години” е разказ за съдбата на простия 
селянин, изтръгнат от своето трудно, 
но чисто битие и запратен в кървавата 
касапница, чийто смисъл е непонятен за 
него и чиято реалност го отчуждава от 
най-съкровените му същности. Ала не 
сюжетното начало е носител на поетич-
ното послание – тук историята на Горан 
служи преди всичко като мост, контекс-
туално свързващ двете обособени части 
на поемата. Тя всъщност се стреми към 
далеч по-широки обобщения – не случайно 
е посветена на миналата, но и на бъде-
щата война. В основата на нейната въз-
действеност лежи конфликтът между две 
реалности – на мира и войната – в тех-
ния тотален нравствено-етичен смисъл, 
издигнат до конфликт между човешкото 
и нечовешкото. Срещу разстелената в 
ярки образи селска действителност, пре-
дадена с много любов и проникновение (но 
не и идеализирана), е възправена войната 
– не само като разрушаваща, но и като 
неумолимо отчуждаваща сила, като зали-
чаваща индивидуалността и нравствена-
та същност на човека. Границата между 
мира и войната е сякаш отсечена с нож; 
преминавайки я, хората остават без лица, 
без памет и без бъдеще – стават “чудови-
ща”, “човекомаймуни”, настървена и без-
лика маса, поела “на гости към пъкъла”. В 
този свят на озверение и обезчовечаване, 

чиито девиз е “Напред на нож!”, няма 
място за този, който е съхранил дори 
само в паметта си човешкото – както е 
с Горан:

Горан, прегърбен и скръбен – 
окалена мечка – пристъпва; 
очите му – вирове – къпят 
спомени светли и скъпи.

Алтернативата, която Ламар проти-
вопоставя на света на военното безумие, 
е същата, която отвежда Горан към гибел-
та: “Назад без нож!” Във връзка с това 
тази поема е поставена едва ли не под 
знака на “абстрактния пацифизъм” – дори 
и от наши съвременници. Но този пацифи-
зъм едва ли ще да е толкова абстрактен, 
след като прекланя чело пред “бога на нов 
предтеча / с чук и паламарка!” и след като 
във финала съвсем конкретно се възславя 
Владайското въстание. Марс наистина е 
отречен изобщо, но в нравствено-етичен, 
а не в идейно-политически смисъл. Може 
би в идеологическо отношение “Среднощен 
конгрес” на Николай Хрелков стои по-висо-
ко от поемата на Ламар, но за сметка на 
това “Мирни-размирни години” е много 
по-убедителна в художествено значение. 
Тя далеч не е толкова безобидна – в нея има 
не малко саркастични контрасти, които 
имат достатъчно ясен адрес, например:

Ние имаме цар и отечество: 
живота ни – хе, суета! – 
ще го сложим нейде в нощта. 
макар не по царски облечени.

Но не този тип ирония, често срещан 
в по-късните му стихове, е характерен за 
“Мирни-размирни години”. Силата на тази 
поема е в нейната метафорична насите-
ност, в контрастно конструирания обра-
зен свят, огледално противопоставящ 
селото на войната, и не на последно място 
в ситуационните паралели между двете й 
части. Например една от най-човешките 
и наситени с живот сцени в “Село” е тази, 
в която братята на Горан се събират на 
гроба на майка си, за да почетат паметта 
й. Ето как е “почетен” във “Война” гробът 
на самия Горан”:

В заледената степ на Куманово,  
върху гроба – на лобната пръст – 
попа кацна като врана 
с патрахил и кръст...

Навсякъде в “Село” се чувства жужащо-
то присъствие на хората и се благославя 
плодовитостта във всичките й възмож-
ни проявления. Във “Война” Ламар отново 
обръща поглед към това село, но вече за 
да подчертае със сурови краски неговата 
безплодна пустота:

Няма кой гроб да изрине 
и на въглен да тури тамян... 
Децата с празни крини 
играят на барабан...

Съчетаваща в себе си обвинението 
и проклятието “Мирни-размирни години” 
подчертава особено ярко драматичната 
несъвместимост между душевността на 
българския селянин и войната, осакатя-

В умора и горест да чуеш 
моторният пулс на земята: 
баща ти, стихиен и буен,  
със пояс влече планината 
На
до 
лу  –  на
         до
         лу  – по далечните
  речни течения 

и жълтата шума разнася 
по вади, по баири
  и по селения...

Над колибите зреят череши 
и свети на агнето косъма;
ти кажи, не позна ли човека
до водите зелени на Осъма?

Да завиеш над ниви заглъхнали, 

прорежи тишината им мъртва 
и ела, и кажи ни задъхан, 
че започва там златната жътва... 
Ти вятър -
     зъл вятър! - 
     – авиатор!   
с крилата на вятъра 
над бездни и кратери! -

из "мирни-раЗмирни 
Години"
поема
1928
По случай десет години, откак затихна 
страшния ураган на световната война 
– и по случай н о в а т а  в о й н а, 
която може би ще дойде, по-гибелна и 
страшна, да разори селения и идеали и 
да изрине гроба на един умиращ свят.

Част първа
СеЛо
***
    Село, село, пусто село!
Побеляват пастири и кучета -
жален вой разлюлява долините; - 
ти отдай, село, на внуците 
своя труд и жалби безименни!-

Откак си се мирно заселило, 
какви не поганци са минали 
и с черни пищови простреляли 
твойте хиляда години. -

Застинали стари огнища,
в градините сляз и коприва;
момите чорапи разнищват 
над своите скърби горчиви.

В полята ти – мършава крава - 
пасе изгладнялото лято; 
мъжете за залък корав 
душат занаятите.

Кацарят дъгите извива
и свива леските на обръчи,
а в бъчвата вино не вливат
градоносните облаци.

С Ангел Каралийчев, Георги Цанев и съпругите
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ваща безвъзвратно същата тази душев-
ност. В това отношение поемата няма 
адекват в българската поезия от това 
време (може би най-близък до нея е рома-
нът на Константин Петканов “Морава 
звездна кървава”). Тя е забележителна в 
още едно отношение – в своята насите-
ност с фолклорна образност и лексика. 
Това дава основание на някои автори да 
открият в нея окончателната преориен-
тация на поета към фолклорното русло. 
Дали обаче това наистина е така?

Когато Ламаровия съселянин Ганко 
Славчев попаднал на “Мирни-размирни 
години”, той останал с двояко впечатле-
ние: от една страна, решил, че авторът 
ще да е някой “французин”, а от друга – не 
можел да си обясни как така тези стихове 
имат съвсем “нашенско” звучене. И когато 
калейчени го убеждавали, че Ламар е бай 
Мариновият син, той възкликнал: “Не, не 
може калейчанин да напише такова нещо!” 
�1

Далеч преди това гръмовитата фигу-
ра на Ламар била широко известна сред 
кръговете на бохема, но това съвсем не 
означавало официално признаване. Чепати-
те му и богохулни стихове режели изтън-
чения слух на тогавашните литературни 
ментори и тяхната реакция била смес от 
негодувание и презрение, които се изчерп-
вали в саркастични заключения като “Лалю 
Маринов от село Калейца се заканва на 

Европа.”11 
Това са две противоположни реакции, 

чиито психологически корен е един и същ. 
Първата поставя под съмнение много-
кратно подчертаваната теза за спонтан-
ността на Ламаровата поезия, която в 
най-чистия си вид представя поета като 
примитивист и наивист, като самороден 
и необработен талант, намиращ се едва ли 
не “във” фолклорната традиция, а не опери-
ращ с нейната образност, стилизирайки я 
съзнателно и целенасочено. Втората пък 
поставя под съмнение продуктивността 
и концептуалността на авангардистко-
то начало в неговите стихове, оспорва 
разрушителния патос на едно модерно 
съзнание, катурващо старите стойно-
сти и хиперболизиращо собствената си 
бунтовна енергия. Накратко казано: за 
калейчанина бай Ганко Ламар е прекалено 
екстравагантен, а може би и прекалено 
“културен”, за да се вмести без съпротива 
в неговия поетичен хоризонт, изграден 
от фолклорни традиции и христоматийни 
образци. Обратното – за хора като Люд-
мил Стоянов или Владимир Василев той 
е прекалено първичен и примитивен, за 
да му бъде признато правото, за което 
явно претендира – да бъде изразител на 
едно ново, преобразуващо художествено 
съзнание.

Истината навярно е някъде по сре-
дата – Ламар си остава авангардист за 

� � Людмил Стояно, Зенитизъм и зенитисти. Сп. 
“Хиперион”, ІІІ, 1924, № 4 -5, с. 268-271.

литературно неизкусените читатели и 
примитивист за изтънчените естети. 
Независимо от явния превес на фалклорно-
то начало над авангардното “Мирни-раз-
мирни години” няма нищо общо с фолклора 
като художествена структура и като 
светоусещане. Никога народният певец не 
би казал например:

В небето звънтели копрали 
и слънцето – яростен палешник – 
небесната нива разпаряло 
и падала нощ като алище.

Тези стихове, въпреки копралите, пале-
шника и алището не са градени по фолклор-
ни закони – и това важи изцяло за “Мирни-
размирни години”, поема епична по своя 
замисъл, но имажинистична по своята 
художествена реализация.

*
Острата конфликтност, с която съжи-

телствуват фолклорното и авангардното, 
примитивното и модерното в неговата 
поетика,

ни изкушават да ги приемем като 
антитетични, борещи се помежду си нача-
ла. Че действително съществува напре-
жение между тях, е несъмнено, но това 
напрежение трябва да се разглежда диалек-
тически, трябва да се държи сметка за 
продуктвността на тяхното контраст-
но взаимодействие, за техните есте-
тически обосновани допирни точки. От 
тази гледна точка един от най-важните и 
специфични проблеми на поезията на Ламар 

е проблемът за реализацията на родното 
в неговата ориентирана към авангардни 
форми поетика.

Една от основните причини, които 
обуславят антитрадиционността на 
авангардната поезия от 20-те години, се 
крие в променената семантика на поняти-
ето “родно”, рязко разграничаваща се и в 
известен смисъл противостояща на тази 
на преходните поколения. Възрожденският 
тип патриотизъм е безспорно девалви-
ран: царство България не е вече синоним 
на родината, народ и държава са вече не 
единни, а конфликтни понятия. За тези, 
които изпитаха на свой гръб колко струва 
родолюбието, пречупено през политически-
те механизми на буржоазната държава, 
елейната представа за родното бе вече 
безвъзвратно разрушена. Непосредствено 
след войната Гео Милев нарече родината 
“голяма и страшна Химера”. Години по-
късно Ламар отиде и по-далеч, като обяви 
националното за “абсурд” и “състезание 
със спукана топка в полето на заблуди-
те”, за да завърши с категоричното: “Ние 
нямаме родина!”

Нека не бързаме да видим в това анар-
хистичната ненавист към държавата 
като такава. Зад категоричната опози-
ция срещу родното в неговия социално 
недетерминиран смисъл се крият далеч 
по-съществени процеси. Родното не бива 
отречено самоцелно – по-скоро бива отри-
чан неговия официален статут. В пред-
ставите на поетичния авангард срещу 

В обгорелите сипеи и припеци
посинява небесното грозде;
прегракнала плюй кукувицата
и падат в лозята коса и дрозда.

Змии съскат по синори 
и сврака люлее плашилата; -
дъжд ще продупчи ли крините
със свойте сто хиляди шила?

Коларя провърта главината
и сетния наплат запишля; - 
като спици минават годините,
подбити от суша и киша.

И никой не спира в мегданите
да викне добро или зло; 
висят като черни сукмани 
скръбта и теглото.

1.
Тръгнал отнякъде прадядо 
с ялови крави и брадва; 
земя необятна и праведна, 
години – сити и гладни! -

На бряг се запрял и заселил -
бели волове зажеглил;
пашата буйна кадели
в руйни ливади отелила.

Село заселили – девет колиби - 
(ялови крави и брадва); 
паднала тежка коситба 
и дигнали весели сватби.

Навъдил се род и природа:
чучур над корито чучурнал; 

жените – вси богородици -
в яслите рожби натуряли.

На плет се петел ококорил, 
легнала ярка на полог;
цъфнали дюли и скороши,
шепнели хората: – Дал бог!

Ливади и ниви без синори -
синя тинтява, жълт смин; 
в ведрата извара и сирене, 
в камините пити и млин.

В небето звънтели копрали
и слънцето – яростен палешник - 
небесната нива разпаряло 
и падала нощ като алище.

Момите огньове наклаждали
и раждали сливите криволи:
ревали от порив и жажда 
на нощта нескопените биволи.

2.
Едно би село Пригорово –  
горо ле, моя сестрице! 
що си му кърмила хората
с шума и бистра водица.

Балкана е къпал сърцата им
с роса и бяла вода 
и блеели под небесата
белорунни стада.

Тез, що въртели в усойните 
топор и яростна брадва,
в къщи се връщали радостни
при своята челяд безбройна.
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Там чакат жените разчорлени:
що пръст са донесли в цървулите!
днес минали в нивите орляци,
та цялото слънце притулили...

О, как ще се хвърлят на питата 
с тия пръсти попукани!
по гърба им още се стича 
охладнялата пот на ручеи.

И хъркат децата на козека, 
догризали рано наложника;
на всяка буза по алена роза 
Сънчеца спокойно им сложил.

3
Под огнения хляб на слънцето 
колиби и села се пържат
и селяните запъхтени бързат
да хвърлят в угарите зърното.

Прииждат щъркелите с трясък
над ниви, млаки и долини
и сред гнездата по комините
разпуква пролетния блясък.

Разтварят пазвите си булките,
целуват свойте първи рожби
и вятърът под орехите
люлее шарените люлки.

Горят очите на воловете 
по сините полета угарни
и птиците посред лазурите
забиват сребърни ножове.

В зелените води и вирове 
се бие пролетната риба, 
и за неверните си либета
овчарите с кавали свирят.

Скриптят хомотите и гъжбите 
по сините полета угарни: - 
цял ден над ралото и плуга 
мъжете черни са прегърбени...

О, пролет! пролет златолика, 
в труда на бедния ни селянин, 
която прекопаваш семето 
с рога на лунната мотика! -

Денят прибира слънчевото стадо 
по огнената паша на небето 
и глъхнат свирките в полето,
където вечерта припада.

Прибират се доволни хората 
с възторжената песен на щурците 
и в погледа разпален на момците 
момите пазви са разтворили.

И вечерта е тиха и разкъсана, 
по покриви, дувари и плетища - 
небесното разринато огнище 
е с много бисери поръсено.

Гърмят котлите по гераните, 
където са забравили момите,

че в огъня претлява питата  
и утре ще се става рано.

По стъргите налитат агнета
и връщат се сагмалите кръстати;
спокойно чакат маторите 
за есента на порив и съблазни.

А тръшкат се на старите рогозки
преминалите старци от умора
и с младите лениво спорят
за старите лозя и плоските...

Ей, лятото ще дойде като пламък 
да изпече ръжта и хляба ни
и ще измрат щурци и жаби 
и жегата ще пукне камъка.

4
Кавали, кавали, кавали!
по синьо море и зелено! 
ей лятото огън разпаля 
над житните питни вретена.

Цъфти като сняг паламидата
по синори, сипеи и ридове,
където е пролет преминала
и в жега си хвърлила ризата.

Пронизани с бели косила
на откоси падат ливадите
и трупат момите навиляци 
и шилета блеят в огради.

В кошари, колиби и мандри 
ведрата се пукат от сирене;
децата цъфтят като ляндро
по лятната паша разтирени.

Един ли е бил и Петровден 
на черната пита и бял мъж, 
когато се песен отроня
и глъхне нашир и надлъж!

В полята летят на долапи
белолики моми като пити
и златното жито на слапеи
приижда за жътва честита.

Над копните мъжете са щъркели,
чернокраки и с ризи конопени, 
що из тъмната нощ са изхвръкнали
и прикацнали морни на снопите.

Ето скърцат по друми и пътища
хомоти, жегли и главини
и пукат тавани и къщи 
от златния плод на годината.

Прозъбят диканите жътвата
с петало, съчка и кремък 
и бабите с погледи хлътнали
край къщите седнали дремят.

Лятната вечер пристъпва
към златните купища жито
и месецът пада изкъпан
в притаените речни корита.

Тоя месец и тая вечерница, 
що на Млечния път са приседнали 
и окъпват лицата си бледи
в котлите, в ведрата и щерните!

Върху черния хляб на харманите
обяждат се коня и вола
и голите нощни тополи
висят като черни сукмани.

5
Пожълтяваш, септември, от скърби
и плаче в градините боба; 
колко хора е лятото вгърбило,
колко нови набъбват утроби!

Тия ябълки бели и алени,
дето скачат от слънцето в бурена!
Ето хората вече търкалят
към избите старите бурета.

От лозята се връщат пъдарите
с черги, торби и бирдани, 
и обливат се бъчвите стари
от новото вино пияни.

На морета е синнало зелето - 
мъглите димят в планините
и бели руна и къдели
навиват далеч в равнините.

Овните налитат безжалостно
на плодно, неродо и ялово; 
овчарите хвърлят нахалост
по гърба им тоягите...

Тая есен, приплодна и гърбава, 
що поглежда с очите на пролет, 
зачервява филизите върбови
и съблича по риза тополите.

В одаите са болни сакулите
забременели от лятото; 
те ще хвърлят плода си над улея,
дето много парици се мятат.

По усойните лаят секири -
колко много е слънцето паднало! -
дълго утро спи по баирите
в пелени от мъгла до пладне.

А нощта е наметнала чулове 
върху къщите ниски и криви, 
които треперят от студ
като стари и мършави биволи.

6
В дълги пости е тръгнала Коледа 
по селата скръбта да разгонва;
пред нея свети Никола
слазя бос от иконите.

С дълги ножици режат терзиите
тежки аби и тежки димии; 
в дълги нощи гайтаните вият
по пазви и гащи на змии.

Ще слезе свети Иоан в реките
да кръсти родени и неродени; -
в нови дрехи се гърчат момите, 
гащати са всички ергени.

Сам ходи в горите овчаря,
стадо на змейно провлача,
по дълги пъртини – чукари, 
към сухи кладни и наръчи.

Не трещят по реки водениците -
черен лед прикова бреговете;
рано стават от сън годениците
и в очите им огъня свети.

По къщята е тръгнала рано
младостта, да възпява света: 
“Запей, бабо, като лани, 
на нас весело да стане!” 

Да бъдат все хубави пролети,
жълтоцветни и буренни: 
як дрян, висока топола -
калпаци самурени.

Да бъде прославено лятото,
дървото, пещта и хляба ни:
като жаби да крякат децата ни 
по зелени ливади.

Да роди есента и да плъзнат 
по полите й ябълки; 
на страните й – ягоди,
сълзи от радост да мръзнат.

Що е зима дошла и разпънала 
бяла черга в душите ни! 
бели гръсти да мъни -
пръсти да слага на питата. 

Ето сватбите слизат в Йордан
с варакосан босилек
и от плоските гледа бръшляна
в лицето на свети Василя.

Един кум ли повежда хората 
край църкви, мегдани и кръчми? - 
Надуй си, гайдарьо, душата, 
да пукнеш козата и пърча! -

Да станат залогните рано
от радост на въглен да гръмнат; 
нощта ще си хвърли сукманя 
преди да съмне.

Щу лято земята сме бъхтали 
и риза се сплу на гърба ни!
Ех, зимата с радост ни лъхва
и младост развъжда рода ни.

Да бъде миросан днес попа - 
сто сватби в кесия положи -
любов на сърцата ни хлопа -
колко си щедър, боже! -

Даряваме риза и кърпа,
в паницата рупче ти хвърляме -
златен клас да сломи сърпа

Из "Мирни-размирни години"
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и слънце овца да замърли.

Пролетта, която ще дигне ставилата
от бентове, вади и улеи,
да сложи върху рогата на вилата
цветя на дюлата и на фасуля.

7
Едно бе село Пригорово - 
горо ле, моя сестрице!
що си му кърмила хората
с шума и бистра водица.

На дренова тояга зарязани 
над дупка свредлова прочетени,
годините падат на камъни
по гърба на мъже и жени.

Под корите пресъхва млъзгата
и жълтее върба над вода;
старите баби изкъпват
отроците в дойни ведра.

Олюляват се черните гръсти
по платното на жълти стърнища
и старците богу се кръстят -
да даде бог ризи кълчищни.

Да растат и да зреят отроците,
да кълни на Пригорово семето
и да плъзне надолу в потоци
през полета и ниви големи.

Да заселят села белокъщи
до море и до Дунав;
гости със челяд да връщат – 
многобройна и буйна.

Да се върнат в Пригорово старци,
белобрадите старци на Тракия
и невестите – яреци - 
златни пендари да тракат.

Да целунат ръцете на старите
и да блеснат в очите им сълзи; 
радост и скръб да стоварят -
златно слънце над бързеи. -

Дай им ти, господи,
хляб, сол и вяра! 
Буренясва ги троскот,
побелява ги старост! -

До водите спокойни на Дунава, 
и равнините зелени на Тракия,
ще ги целуне фъртуната
и техния труд ще оплаква.

12
Те бяха петима – пет братя 
в Пригорово пити донесоха, 
месени в Добруджа, печени в Тракия – 
в пещите на лято и есен.

Те дойдоха да сложат босилек
върху гроба на майка си мила, 
за нейните дни и усилия, 
що над люлки е минала.

Доведоха булки и челяд

с бели зъби и бузи;
като ягънца гледат - 
чернокоси и руси.

Сближиха на помен душите си 
Горан и Велика иглики,
разчупиха белите пити
за бог да прости мъченика.

В очите им греят светулки, 
като елмази на пръстен; 
гъстите витки на булките
стигат до кръста.

Хапнаха залък и жито 
за бог да прости и наздраве: -
дощат все дни честити: 
слънцето в ниви ще гази.

В Пригорово екнаха тъпани
и гайда в мегдани разказва;
от лунната вечер окъпани
греят пендари по пазви.

Горан и Велика поведоха  
през селото зло и добро:
вси братя, и булки, и челяд 
навързаха китно хоро.

Люляха се булки и зълви,  
челяд набъбва на купчини -
сиви и бели гълъби -
с бели зъби на рупчета. – 

Луната се спусна в горите
и пада над селото мрак; 
в хорото на гъжба превит, 
един застана с огромен калпак:

-Я слушайте, хора и селяни, 
с бели навуща и черни калпаци! 
да се спрат всички веселия -
обявява се Мобилизация. -

Замряха в Пригорово глъчките
под голямата мечка стръвница;
нощта си разчупва съчките 
върху селските дръвници...

Част втора
война
1
Те вървяха нагоре безволни, 
по леглото на тъмна река
и с кроткия поглед на вола
отпущаха слаба ръка. 

На гърба им надути и страшни,
като мечки през дъжд и мъгла,  
платнища и раници прашни,
надигаха сиви тела.

По пътя тъй много крещяха 
колелета, главини и спици,
додето на върха се спряха
и заеха позиция.

• 
-Какви сме ние чудовища -
човекомаймуни! 

ядем кал и на саза
опъваме струна.

Ушите си чистим с нокти;
в огъня хвърляме жълъд
и вардим – вторачени котки -
на покрив за гълъби.

Та глад ли света ще събори? -
и под сняг жито се ражда!
Ще имаме месо от хора
– за глад – и кръв за жажда...

Сега сушете цървулите
и спете спокойно в платнищата;
студеният вятър ще брули
и ще раздухва огнището.

– Ти, там, що хъркаш, 
врачувай в огъня с клечка!
жена ти през село ще хвърка,
да кацне като юрдечка.

– Ех, празни приказки брътвиш!... 
кацнал комаря на рог... 
Утре – я живи, я мъртви -
спете, добър е бог! ---

•
Ти жив ли си, господи?! -
мъжете с пълни бъклици
тръгнаха на гости 
към пъкъла!

Нивята обраснаха с троскот;
жените бият бедра 
и кравите с пълни бозки 
реват за ведра.

Бабите слагат пред попа
за помен петак и жито;
свети Дух ще похлопа 
и ще им вземе душите.

Няма кой гроб да изрине
и на въглен да тури тамян... 
Децата с празните крини 
играят на барабан...

Ти жив ли си, господи?
мъжете с пълни бъклици
заминаха на гости
в пъкъла!

Те ще се върнат тъй злобни,
без любов и без слава, 
и ще бият жените в утробите 
заченали от лукаваго.

4
Там долу в долините,
дето никнат върби и орехи, 
от незнайни години
живеят бедни хора.

Колко мотики са те преломили, 
колко на жалост с кавали са свирили
и по млаки и росни могили
събирали хляб и сирене!

Към селата им орди се спущат -
посинелите орди свирепи,
да им вземат навущата
и вехти дрехи.

Та има ли милост човешка
в гърлата на тежки оръдия, 
пронизали с поглед мъртвешки
полята на светлото бъдеще?

Забравете, деца, любовта си! -
В тия дни на жестока омраза
всеки селянин нож е препасал 
и с цървулите кърви ще гази!

6
А далеч зад чукари навъсени, 
своя гняв адът разтвори
и огън запали просторите
и падна небето разкъсано.

По реки бързотечни, под мостове,
като плавеи плават обози
и в самия мозък на костите 
гвоздеи забива угрозата.

Планините далечни се сгърчиха -
вол падна в дълбоки блата 
и в страшния вой на нощта 
гори прекършиха вършини.

Нито слънце огре, ни звезда -
тежък дим приближи кръгозора; 
прореваха говеда и хора
по долини и сини бърда.

Прорева мечка в усоите - 
в юдоли простена нощта 
и – ураган над света - 
понесе се страшния вой.

По главата на цяло човечество
удари горещо желязо -
всяка чиста душа е прорязана 
с измамното слово: Отечество! -

(Де хвърлят змиите кожи? 
Де гризе конощрепа корени? 
Кой раздаде земята божия - 
и пръсна по нея хората? -)

Бълват огньове топовете: 
рождество на велики империи: -
натежава връз земната сфера
песента на поповете.

Царете забиват по глобуса
знамена и иглици.
(Хамбарите пукат от трици,
торбите от лобода.) ---

В разорените селища тръпнат
жени повалени, разпасани: 
негър кръстосва расите
с любов на пълни шъпи.

Войници бягат в оврази и 
смъртта коси по бруствери -
земята раздрусва,
горите прегазва.
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ироничния въпрос на Гео Милев “Прекрасно! 
Но / – що е отечество?” и неговия горчив 
отговор стои монументалната в сво-
ята устременост народна маса. За да 
бъдат противопоставени в идеологически 
и естетически план “народ” и “родина”,се 
изисква различна и контрастна спрямо 
предвоенната художествена система. 
Доколкото понятието “родно” запазва 
своята актуалност при авангардизма, тя 
се състои не в стремеж да се възпее 
битът и да се анализира обществената 
реалност и не в интерес към историческа-
та обусловеност на националната съдба, а 
в овладяване на изначалната, надисторич-
на и стихийна енергия на българския дух, в 
търсене на асоциации с неопорочената от 
буржоазната цивилизация първичност на 
фолклорната митология. Разликата между 
двете конотации на родното е твърде 
съществена – в единия случай народност-
ното и националното се покриват, докато 
в другия си противостоят; в единия род-
ното е исторически и географски детер-
минирано, в другия – подсъзнателна, емо-
ционална и психологическа енергия, която 
може да бъде използвана при творческия 
акт независимо от неговите конкретни 
форми и намерения. И накрая, докато в 
единия случай родното се вписва органично 
в изискванията на културната традиция, 
в другия то е основното, което й се про-
тивопоставя – то е носител на дивото, 
варварското и еретичното. Навсякъде в 
авангардната поезия на Гео Милев, Фурна-

джиев и Ламар се чувствува стихийното 
начало, бесният устрем на лудите глави. В 
спор с провъзнасяната още тогава “трез-
вост” като основна характеристика на 
националната ни душевност, родното се 
осмисля (както при Ботев и в известен 
смисъл при Яворов) като трагична съд-
бовност, а не като етнография, геогра-
фия и история, смесени в благопристоен 
художествен коктейл. То е много повече 
чувствен устрем, шеметно завихряне, 
трагичен пробив през реалността към 
пределите на митологичното, отколко-
то трезво преценяване или идилично въз-
пявана битова реалия. Търсят се много 
повече самите силови линии в духовния 
свят на българина, отколкото тяхната 
материализирана проекция и същевремен-
но обратното – през суровата реалност, 
изпълнена с кървави сблъсъци, се прониква 
до същностните опори на българската 
душевност.

Този идеологически и естетически обо-
снован конфликт, в който следвоенната 
поезия влезе с културната традиция, реали-
зирайки понятието “родно” като първична 
стихийност и варварска виталност, обоб-
щава новаторските търсения не само на 
Фурнаджиев и Гео Милев. В тази общност 
органично се вплита Ламар, и неговата 
поетика от 20-те и 30-те години може да 
се разглежда като своебразно продължение 
на търсения, зародили се в контекста на 
септемврийската ни поезия. Става дума 
преди всичко за разпадналата се сакрал-

ност на понятието “родно”, за огрубената 
и приземена образност, чрез която то 
намира своята художествена реализация. 
То се идентифицира не с идилично възпя-
ваните красоти на майката-родина, а с 
калта и пръстта, с тътнещата маса на 
унижения и “вдобичен” (по израза на Ламар) 
народ. Всичко това е изразено много ясно 
в началото на Гео-Милевия “Септември”, но 
при Ламар тази полемична транскрипция на 
родното се превръща в същностно ядро 
на поетичната чувствителност. Груба-
та сетивност и възможно най-грапавите 
форми на реалността се превръщат в носи-
тели на поетичното послание, в метафори 
на едно естетически осмислено отношение 
към обществената действителност. В 
този смисъл стиховете му са диаметрал-
но противоположни на поетиката на един 
Лилиев например – за Ламар чистотата 
и девствеността могат да бъдат само 
негативни и присмехулни характеристики. 
Ако се взрем внимателно в написаното от 
него, ще видим колко често той употребя-
ва за угнетените и бунтуващите се повече 
от странния епитет “гърбави”. Неговата 
провокативност достига наистина до въз-
можните крайности, но няма нищо общо с 
неуместната поза – тя е законен плод на 
своето време. Хоризонтите на това “овар-
варяване”, за което пледираше Гео Милев, 
всъщност обхващат един от най-същест-
вените процеси в изкуството от началото 
на века, и най-вече на авангардната пое-
зия, за която естетическият апостроф и 

шокиращата гротеска се бяха превърнали 
в израз на обновено и освободено худо-
жествено съзнание. Достатъчно е да си 
спомним за “Цар Юбо” на Алфред Жари, за 
езическата разкрепостеност на Блез Сан-
драр, или да се върнем по-назад – към Рембо, 
или да свърнем на изток – към богохулните 
стихове на Есенин и Маяковски, за да раз-
берем, че тази огрубеност не е български 
патент. Всички тези “хайдути”, “разбойни-
ци”, “варвари”и “езичници”, тези “миризливи 
градинари с едри чукундури” в стиховете 
на Ламар не са никак случайни – те са плод 
на първичната преориентация от аза към 
масата, от затворената в себе си личност 
към безименната общност – преориента-
ция все още спонтанна, лишена от ясни 
социални критерии, и тъкмо поради това 
прекомерно хиперболизирана. Така че в слу-
чая грубостта, на която Ламар залага цели 
две десетилетия, не е само естетика, нито 
само поза – тя е преди всичко идеологическа 
позиция, средство да се радели светът от 
двете страни на барикадата – на свят на 
изящните и изнежените, на тези, за които 
Гео Милев обобщаваше “и прочие скотове”, 
и свят на простите, грубите, черните – на 
тези, с които се идентифицира поетът и 
спрямо които същото това “скотове” не 
е вече негативна характеристика. Сти-
ховете на Ламар не само нанасят шумни 
плесници на обществения вкус, те търсят 
и своя публика – тази, която няма префи-
нени сетива и интелектуални претенции 
и не чувства нужда от такива. Колкото 

Като слапеи идат обози -- 
– да се хвърлят по седем вериги
– до зори на върха да пристигнем
– в бой грозен! –

И тръгват безумните хора
с ямурлуци и голи ножове -
и злобни огньове
раздират простора.

Желязо дъбравите кърти; 

(тръба отбой не зове) 
и невидим ковач кове
над урвите огнени пърти.

Един пронизан в корема
раздира си ризата,
друг език прегризва
и дъх поема. –

Ръце, крака и мозък 
в залп на жестоки оръдия! –

Проклета, проклета на бъде
тая световна угроза!

11
Един ли е гроб изровен 
на твоя лоб, земя! -
В бурени плюе отрова
люта змия.

Години минават безбройни
с плугове в твойте недра
и кирка ще удря в железни ребра

по поля и усойни.

Кой поет песни ще брътви
за тихи крайбрежия? 
Върху телени мрежи
пищят душите на мъртвите.

Дайте ми капка вода да пия,
буйни и мътни реки! -
Не е вода тунджалия, 
а кърви по равни лъки.

Биха се черни и бели
с бомби, фугаси и мини
и в черни, злочерни години, 
жените с черни къдели 
 ридаха 
 и пяха:

-Ний предохме вълна и козина,
изпредохме сребърна прежда 
и чакаме в тиха надежда 
да дойде той с здравец и рози.

Тъкахме и бяхме ний весели -
изпредохме вече конопа, 
но той не дойде – не похлопа 
и иде пак лято и есен.

А майка ни дипли сукманите
и плаче за татка – нарежда, 
как хранела много надежда, 
но той се заминал тъй рано!...

Ний предохме вълна и козина
и имаме дари стокръстни, 
но никой не идва за пръстен
и никой не идва със рози!...

Дядо Марин – бащата
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по-грубо, по-материално, по-шумно, по-
карнавално – толкова по-добре, толкова 
по-народностно – такава е била навярно 
естетическата концепция на поета.

*
Че става дума за естетическа концеп-

ция, а не за спонтанно следване на външно 
възприети поетични модели, личи най-ясно 
в стихотворенията му от края на дваде-
сетте и от тридесетте години – веро-
ятно най-интересната и досега прене-
брегвана част от неговото творчество. 
В тях Ламар следва не толкова разкрития 
вече път към творческо преосмисляне на 
фолклора чрез ярки имажинистични кон-
струкции, колкото резките контрасти, 
саркастичните интонации и гротескна-
та образност от “Железни икони”. Едно 
четиристишие от неговата “Любов” пред-
ставлява може би най-автентичният му 
автопортрет за това десетилетие:

Ето ме сега, изял годините Христови, 
с дълго житие от седем полицейски листа, 
плюя на морала ви, патрици и попове, 
аз – другар и печатар, поет и анархист!

И-то между “поет” и “анархист” всъщ-
ност е излишно – в тези години Ламар е 
поетичен анархист и анархистичен поет. 
Неговите стихове не само проклинат и 
обругават религията, морала и полити-
ческия фалш на официалната естетика с 
адските машини на иронията и гротеска-
та. Тяхното въздействие отново се дължи 
на контрасти, но те обхващат вече не 
само темата, но и самата образна струк-

тура, съградена от ярки и също така конт-
растни метафори. Именно на заключеното 
в тях напрежение, на крайно скъсената 
елипса между висшата поетическа лексика 
и безпощадно подриващите я прозаизми, 
между духовното и крайно ниските пла-
стове на предметното се дължи тяхната 
сгъстена поетична енергия, търсеща и 
постигаща шокиращи ефекти. Ето един 
пример, който илюстрира този процес:

Разпържи слънцето мазнините 
владишки; 
в тиганя чер на душите цвръцна 
страдание.

Слънце и владишки мазнини, душа и чер 
тиган, в който на всичко отгоре “цвръ-
цва” не друго, а страдание! Сгъстяването 
на контрастни семантични пластове е 
достигнало до крайна възможна степен 
и резултатът е закономерен – гротеска. 
Като цяло лириката на Ламар през целия 
този период може да се определи като гро-
теска – и тази гротескност обхваща всич-
ки нива на поетичния израз – от темата 
на стихотворението (както е например с 
“Налъми” и “Тиква”) през образния или ситу-
ационен фрагмент, който може да бъде 
илюстриран със следния пример:

Фабричните свирки събуждат 
деня, който гладен замръква –  
и нощта се събужда по нужда 
зад парламента и църквата.

или:

До ъгъла на парламента мъкне своето 
ребро стражаря, 
в два часа след полунощ излазят 
мъчениците на конституцията 
и по звездното небе броят звездите на 
родината си, 
и в бъчвите на Алказар потапят своя 
праведен живот

до нивото на отделната метафора 
– като “свинята на хорската бедност” 
или “погребалните ковчези на бюджета”. 
Взети поотделно и изолирано, подобни при-
мери могат да изглеждат и маниерни, ала 
в цялостния си контекст, в карнавалното 
стълпотворение от разноезични образи 
и метафори те почти винаги постигат 
саркастичен ефект, създавайки нова пое-
тична реалност от причудливо съчетани 
елементи, взети от задните дворове на 
съвременността.

Основанията за това твърде екс-
тремно творческо поведение са по-скоро 
идеологически, отколкото естетически. 
Наистина генетичните корени на негова-
та поетика се крият в т. нар. “антисим-
волистична реакция”, която характеризира 
търсенията на неговото поколение като 
цяло. Ламар носи не малко от белезите на 
тази забележителна творческа генерация. 
Близостта му с новаторската поетика на 
Гео Милев е явна и лесно обяснима, но него-
вите стихове кореспондират и с други 
значими по мащаб огнища на поетическа 
енергия – с “Пролетен вятър” на Фурна-
джиев и с ранните стихове на Далчев и 

Димитър Панталеев. На много места в 
“Железни икони”, “Мирни-размирни години” 
и особено в пръснатите му из периодичния 
печат стихове можем да доловим нещо от 
стихийността и езическата виталност 
на Фурнаджиев, но в техния битово кон-
кретизиран и снизен вид. 

Подобно на Далчев Ламар използва 
непосредствено сетивната, лишена от 
поетичен ореол делнична предметност, 
разтворена в ярки и контрастни мета-
фори, и я превръща в основен носител 
на поетичното послание – ала без този 
процес да е интелектуално обоснован и 
философски задълбочен. Общата черта 
между тези трима тъй различни поети 
е апострофирането на символистичната 
традиция чрез въвеждане на непоетична 
образност и лексика в използвани от сим-
волистите поетични ситуации. По прибли-
зително същата логика, по която Ламар 
сее вместо цветя жито и боб по салоните 
и въздига “бодиля” на мястото на стъп-
каните рози, Фурнаджиев тръшка нощта 
“като свиня” и приветствува “на слънцето 
запалената мутра”, а Далчев съзерцава 
своя ален “като домат” залез, възвисил 
се не над някой призрачен замък, а над 
тържището, и не за друго, а за да освети 
любовта на един беден хамалин.

Но докато подобни апострофи въпреки 
голямата им идейно-естетическа нато-
вареност са инцидентно или временно 
явление при другите поети от 20-те годи-
ни, Ламар се придържа към тях с необи-

деца
1
Връщам ти сиянието златно, 
плюя ти на всички радости -
слънце, побеляло като платно
в туй небе, студено и безжалостно! -

Майка ни погреба свидна рожба
и за музиката се ожени; 
той изпива и последния си грош
и се връща тъмен като слезен.

Контрабаса му лежи на пода, 
като старец, който ще издъхне; 
на корема му се топли котката 
и преде с вретеното на мъката.

Утре рано ще ни дигне гостенин -
влязъл и приседнал на гърлата ни:
бедността вратите ще залости
и над нас ще си протегне лапите...

Старият приятел на баща ни
някога ще мине да ни види
и се чува тъпото ридание
в гърлото на майка ни обидена.

Вечер падне ли на улицата,
ний броим звездите през прозореца,
а нощта намята тъмно було
над смеха и глъчката на хората.

2
Спете гущери под каменната мъдрост 
на годините, набъбнали за жътва, 
през които преминават като мъртви
старците, жените и децата къдрави.

Няма челяд да поникне в избите,
задушени и задръстени от облаци, 
нито в улиците ще подскочи обръч 
да строши стъклата на комшиите.

Като старци тръгват, сухи и заключени, 
малките деца към фурни и бакалници 
и се връщат в избите разплакани 
и на праговете клякат като кучета.

Вечер майките пристигат пожълтели, 
в гърлото им тежкия живот горчи,
и не виждат радостта в очите
на децата си от вчера изгладнели.

И ще раснат те в тъга заключени,
ще се спуснат към фабричните утроби
и животът ще ги тръсне в гробищата
със своята каруца кучешка.
1930

баЛКан
Зъл вятър огъва ребрата ти, 
наш роден Балкан и навъсен; 
сърни са приспали децата си
върху папрат и шума гъста.

Хайдути минават с бели навуща - 
хляба замръзва в недрата ти снежни;
двама герои надолу се спущат
по твоята синя безбрежност.

Дреме народ в низините ти пусти;
стари бунтовници зреят под тебе: –  
свободата им – чак до далечните устия
на твойте води е погребана.
1936 Съпругата Веса



1� Бр. 1, 2009

чайно постоянство, като въвежда все 
по-остри контрасти и все по-шокиращи 
непоетизми. От тази гледна точка него-
вият антипоетичен патос изгубва както 
първоначалния си полемичен заряд, така 
и конкретния си адрес и се превръща 
в ядро на неговата собствена поетика. 
Наистина, както правилно посочва Никола 
Георгиев,�1 антиестетическата позиция 
на Ламар не е извънестетическа и използ-
ването на непоетична лексика не извежда 
извън литературата и нейните условни 
параметри. Една такава позиция не може 
да съществува сама за себе си: тя става 
значима, а и разбираема само в своето 
конкретно културно-историческо битие. 
При все това, тъкмо поради своите край-
ности, тя носи и извънвременен смисъл. 
Освен предизвикателство спрямо лите-
ратурните клишета от 20-те и 30-те 
години, тя е и предизвикателство спрямо 
самия статут на поетичното, форми-
ран в течение на цялата ни литературна 
история. Кой друг в българската поезия 
– вчера, днес, а и утре – би се осмелил да 
ревне в стихове:

Ела ти, стар бахчеванджия, 
запретнал крачули до дирника си.

Кой друг в литературата ни е говорил 
за “кълката “ на света Богородица, кой 
е заплювал бога “в сурата” и е сравнявал 
народната душа с “розов пукъл”, и кой се е 
заканвал да хване поезията “през кръста”, 
та да й строши ребрата от нежност? В 

течение на двадесет години поезията на 
Ламар дава израз на непрекъснати предиз-
викателства, които не могат да бъдат 
обяснение с каквито и да е модернистични 
или авангардни влияния. Спрямо цялостния 
контекст на българската лирика тя се 
изгражда като един необходим и неизбежен 
контрапункт, като саркастична позиция 
спрямо всякакви норми на поетичен език 
и всякакви изисквания за неговата обосо-
беност и възвисеност. Ламар е не само 
един екзотичен феномен в литературата 
между двете световни войни, но и един 
валиден и до днес пример, че в поезията, 
както в живота, няма и не може да има 
табута и недостъпни пространства. 

Най-същественото в поетичния миро-
глед на Ламар е желанието му да бъде 
заличена границата между реалността и 
поетичния свят, да бъде разрушена уто-
пията за тяхната несъвместимост. Два 
стиха от “Битие” могат да се поставят 
като мото на всичко сътворено от него: 
“Не съм поет да се заключа/ в сандъка 
на кабинета си”. За него това означава 
обаче не копиране на действителността, 
а дискредитиране на една негативно въз-
приемана обществена реалност чрез един 
гротескен колаж от остро конфликтни 
образни фрагменти и ситуации. Неговата 
поезия смело борави с абсурдното, но това 
не е самоцелна маниерност, а средство за 
подчертаване и оголване на остри социал-
ни конфликти. Неговата антипоетичност 
е нещо повече от естетическа харак-

теристика – тя е и един от процесите, 
съпътстващ все по-високата степен на 
обществена ангажираност на поета спря-
мо непосредствената съвременност. Не 
малко български поети са минали по този 
път, но редом с Гео Милев Ламар убеди-
телно доказа, че естетическата опозиция 
може да бъде трансформирана и в социал-
на, че отживелият обществен строй може 
да бъде апострофиран по същия начин и 
със същите средства, както отживялата 
естетическа система.

*
Ако епичните му поеми се вместват 

и до голяма степен остават заключени в 
идейно-естетическия контекст на поезия-
та ни от 50-те и началото на 60-те години, 
то неговата лирика се подчинява и на други 
закономерности и има уникална значимост. 
Още в “Зора зазорила” (1956), “Мъдростта 
на годините (1959) и “Зуници над България” 
(1962) вече се очертават основните тема-
тични и идейно-естетически особености, 
които характеризират зрялата му лирика 
от “Претворения” (1968), “Сказания” (1970), 
“Брегове на мисълта” (1970), “Намерени 
писма” (1973) и “Земни видения” (1975). В 
този смисъл цялата лирика на Ламар след 
1944 г. образува едно-единствено контекс-
туално цяло, което включва няколко устой-
чиви теми и мотиви, и чието развитие се 
изразява преди всичко във все по-разноо-
бразното им и задълбочено интерпретира-
не. Ако в ранните му произведения домини-
раха провокативността, конфликтността 
и контрастното единство от противопо-

ложности, то в зрелите му стихове имат 
думата мъдростта на сливането, успоко-
еността на поетичния поглед, търсенето 
на дълбочина и стремеж към равносметка, 
насочена както към личността, така и към 
историческото битие на народа, пантеис-
тичната радост от едно дълбоко осъзнава-
но единство с живота и природата.

Точно природата е новият обект 
на лирично пресътворяване, който той 
въвежда в поезията ни в началото на 40-
те години и който по-късно се превръща 
в едно от основните тематични ядра 
на неговото творчество. Не ще и дума 
– още в “Мирни-размирни години” можем 
да срещнем доста природни описания, но 
те винаги са интерпретирани от човеш-
кото присъствие в тях и служат само 
като пасивен фон, върху който изпъкват 
човешките взаимоотношения. В зрялата 
лирика на Ламар поезията не е фон, а събе-
седник – тя е активната страна, с която 
поетичното аз влиза в диалогични отно-
шения. Тя е едновременно слушател и събе-
седник, майка и любима, закрилница и нуж-
даеща се от закрила – и над всичко това 
идеална, подобна на етера субстанция, 
в която поетът разтваря своята тре-
вожна чувствителност и чрез сливането 
с която се идентифицира като цялостна 
личност. Затова голяма част от стихо-
вете, които Ламар посвещава на приро-
дата, не могат да се нарекат пейзажни в 
конвенционалния смисъл на думата. В род-
ната ни традиция пейзажната лирика има 
най-често импресивен характер, което 

Финал
Ей го и чичо Ламар: стъпил яко и непоклатимо върху кривите си кава-

лерийски нозе. Не че има кой знае накъде да препуска, ама какво да правиш: 
природа! Ризата му – бяла, а върху яката й – все същата изискано-старо-
модна папийонка, сякаш пеперуда – аха да трепне и отлети.

Здравей, чичо Ламаре, не ме гледай така ядовито и облачно изпод тия 
рунтави вежди: грешни сме пред тебе, все по-рядко разгръщаме твоите 
сказания, комай повече ушна кал се е натрупала в слуха ни, та колкото и 
да се напрягаме, с мъка ще доловим гъргорещият ти смях.

Точно затова съм и седнал сега: прехвърлям в тъмната лаборато-
рийка на паметта си твоите множество образи – като оттикнати за 
по-сгодно време негативи. А то все не идва, това по-сгодно време!

В най-първия ми спомен Ламар, вече поизбледнял и смътен, него самия 
го няма. Чувам само гърлено-грубоватия му, сега ще кажа дионисиев глас, 
защото тогава още не съм знаел. Чета и препрочитам два умонепости-
жим стиха и вече за кой ли път недоверчиво прокарвам пръсти върху 
релефа на думите, от които са съставени – толкова трайно и дълбоко е 
съмнението ми, че т а к о в а нещо може да се напише на книга: 

И децата с навирени предници 
оросяват пред прага цървуля.

По-сетне го виждам приседнал с подвито коляно направо върху зеле-
ната трева на хасковския крайградски парк “Кенана”. По лицето му играе 
шарена сянка от неволно увенчало го дъбово клонче, очите му са любопит-
но-умиротворени. Слуша чивчирикането на някакво безумно пиле, с което 
явно се познават, оглежда с око на лесничей дъбовия подраст, обрамчил 
поляната и казва разчувствано-одобрително:

– Мешелик!
Но в тази единствена дума има толкова любов и доверие – сякаш ни 

представя своя най-близък приятел, за когото току-що ни е била приказ-
ката. И добавя с някаква прадалечна фолклорна интонация:

– Хубаво, та яко дърво, дълготрайно – не мож му надживя години-
те!...

И още по-сетне: чувам го как тихо скръцва вратата на хотелската 
стая – моят закъснял съквартирант се прибира. Предполагам, че прави 
безуспешни опити да върви на пръсти, мърмори се нещо под нос.

В Димитровград сме, Празник на поезията – коя година ще да е било? 
Съвпаднало е да спим в една стая, чакал съм го до някое време, заспал 
съм... И сега, докато попъшква и се намества в леглото, гласът му дос-
тига до мен някъде много отдалече, в просъница:

– Наумил си бях да те питам, Иване, вие имате ли картон?
– Какъв картон – викам, – чичо Ламаре? Кои ние?
– А че как кои: издателството... От тоя, дето се прави твърдата 

подвързия...
– Зависи – отвръщам му – за кого, все ще се намери...

удари право нагоре, изви надясно и се надвеси над голямата 
тревясала полица, където минаваше водопойната пътека. 
Той мислеше за своите кози, които го следваха изплашени 
и тревожни. Като се напъна над отвесната скала, без 
да се двоуми, полетя надолу и скочи върху сплъстената 
трева. Козите останаха горе разтреперани. В това време 
по пътеката се показаха рогата на първия козел, който 
водеше отделеното стадо. Като зърна стария предводи-
тел, той се позапря, обърна се назад и процвили. Докато 
пристигнат другите два козела, старият налетя направо 
на новия водач и заби рогата си в гърдите му. Но силен удар 
го тласна изотзад и двамата полетяха към пропастта. 
Козите се разпиляха, а тъкмо на ръба, над бездната, ста-
рият предводител заби предните си копита в един остър 
камък и като шишарка отскочи назад. Настана нов, реши-
телен бой: един срещу двама! Старият дишаше тежко; 
младите застанаха един до друг. Гледаха се враждебно. В 
това време от същата пътека се показа побелелият вълк. 
Козите, щом го усетиха, запищяха безпомощни. Сега няма-
ше кой да ги защити! Но старият козел забрави новите си 
врагове! Колкото беше разярен, още по-свирепо се хвърли 
срещу вълка. Той отскочи встрани и се хвърли на гърба му. 
Козелът легна, извъртя се и заби единия си рог в корема на 
звера; напъна се и го тласна надолу в пропастта. Там леже-
ше вече мъртъв младият козел. Вълкът се сгърчи, прови и 
издъхна. Двата малки козела се бяха възкачили на скалата и 
в уплаха гледаха как старият поведе стадото обратно по 
водопойната пътека.

Залезът позлати върховете на мурите и се разля 
надолу в многоцветни сияния по брези и вековни буки. Ста-
дото се прибра в своето леговище, козелът легна изморен 
от днешната битка, а козите го гледаха с умиление. Те 
виждаха в него своя спасител и водач по непристъпните 
скалисти стръмнини.

Една ранна пролет, когато много от козите носеха в 
утробите си нови рожби, задуха южнякът и оголи върхо-
вете на планината. На втория ден, след като заваля дъжд, 
откъм север придойде студен вятър и пресече дъжда на 
сняг. Цялата нощ бурята не утихна. Снегът затрупа и 
стадото, всички пътеки и планинският склон се изравниха. 
Като се съмна, козелът огледа небето, но мъгли бяха забу-
лили цялата околност. Той се отърси от снега и се завъртя 
няколко пъти в кръг. Козите го гледаха изпитателно. Той 

се изправи срещу тях, тропна с предните си крака, обърна 
се и навлезе в снега. Целия ден козите останаха сами. Те 
знаеха, че в такова време никакъв звяр не би могъл да ги 
обезпокои.

Козелът се върна късно, преди да се смрачи. Само пови 
глава и всички станаха. Той ги поведе по пътеката, която 
проправи през деня, и ги смъкна долу в долината, откъдето 
започваше поясът на клека. Там се заровиха в снега и коре-
ните и заспаха дълбок сън. Но те бяха премалели от глад. 
Когато се разсъмна, козелът ги изведе от новите лего-
вища, прескочиха шумната река и потънаха под снежните 
навиляци да дирят мъх…

Така козелът водеше стадото много години. То се 
размножаваше, нарастваше; старите кози измираха, някои 
от младите забягнаха с други козли, но той все стоеше на 
жълтата скала и се взираше в далечината. Всички кози му 
бяха благодарни. Една пролет, когато минзухарът проби 
ръждивите букови шумки и се жлътна между снежните 
грамади, една от козите доби две бели козлета. Когато 
тя ги ближеше, покрай нея мина старият козел и я изгледа 
нерадостно, сякаш искаше да й каже:

— Защо си ги родила такива бели?
Козата се уплаши от погледа му, но му отвърна:
— Защото ти побеляха рогата!
Дотогава никоя коза не беше забелязала, че рогата 

му са бели. Те се събираха на купчинки и си шепнеха: колко 
е остарял! Козелът разбра за какво си говорят, но не се 
ядоса. Той беше свикнал на женските одумки. На второто 
лято, когато гората започна пак да жълтее, козелът видя, 
че всички кози се трупат около двата млади козела. Като 
настъпи нощта, той се качи на жълтата скала и облегна 
старите си кокали о студения камък. Нощта беше звездна, 
а планината така притихнала, че и тревица не потрепваше. 
Упоен от тая страшна тишина, козелът заспа. Когато се 
събуди, слънцето беше озарило върховете. Той потръпна, 
ослуша се, а тишината стана още по-страшна. Той остана 
сам! Стадото беше забягнало с двата млади козела. Очите 
му се наляха със сълзи. Той нямаше сили да побеждава 
младостта.

И днес ще го видите как стои върху жълтата скала и 
слънцето трепти върху белите му рога.

Единак
Ламар
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изисква особеност на възприемащото аз, 
докато в тези стихове е характерно сли-
ването и именно в този смисъл те имат 
медитивен характер. Поетичният поглед 
предполага не съзерцание; а вникване, вза-
имопроникване между природата и човеш-
ката същност – и природата се оказва 
единственото, непокварено и непомътено 
огледало, способно да отрази духовното в 
неговите най-дълбоки измерения. Природ-
ното и духовното не само си съответ-
ствуват, но се идентифицират взаимно, 
напр. “Душата ми е птица и сърна”, и чрез 
това идентифициране природата осмисля 
вътрешния свят на човека и на свой ред 
сама се осмисля от него.

Ако потърсим думата “душа” в ранна-
та лирика на Ламар, трудно ще я намерим 
– а и където я намерим, ще видим, че тя 
е поставена в гротескно снижаващ нейна-
та свръхстойност контекст. Досегът с 
природата обаче активизира това поня-
тие и възвръща неговата висша смислова 
натовареност. В много от творбите, 
които Ламар посвещава на планината и 
гората, природният и духовен свят са 
двете страни на едно цяло, свързани с 
много здрави метафорични връзки. Силата 
на тези стихотворения не е в това, че 
поетът “оприроднява” човека и очовечава 
природата, а в това, че твърдо вярва 
в тяхната неразчленимост, в тяхната 
абсолютна взаимообусловеност, чрез 
която се осъществява кръговратът на 
битието и следователно – неговата веч-
ност, неговата непобедимост. Осъзната 

като опора на човешкото съществуване, 
природата е и основното, чрез което 
може да бъде овеществен духовният свят 
на човека, чрез което нетленното може 
да придобие образна плът. Затова и тя 
е основният метафоричен резервоар на 
Ламар, когато в основата на стихотво-
рението лежи извънвременна и абсолютна 
същност. Той умее да се вглежда – а чрез 
това вглеждане да съвместява елементи 
от човешкия и природния свят. Ето едно 
негово специфично образно превъплъщение 
на човешката душа:

Човешката душа е като бързея: 
в скалите – многозвучен и пенлив, 
а песента му до брега ронлив 
трепти кат забрадка неразвързана.

Човешката душа умира скършена 
като жълтурчето, което крей 
до сладки папрати и тъжен брей 
и върху него виснат буйни вършини.

Наивно би било да търсим в многото 
стихове на Ламар пантеистично просла-
вящи единството между човека и приро-
дата, някои по-дълбоки философски основа-
ния. В едно от късните му стихотворения 
се казва: “И до днес не добих с умозрение/ 
на словата потайния дъх”. Сред основни-
те достойнства на неговата поезия са 
липсата на “умозрение” и спонтанната 
чувственост на поетичния израз – онова 
вътрешно движение, което на пук на раци-
оналното мислене прелита като пчела от 
образ на образ, сродявайки многозвучието 

на вътрешния и външния свят в една 
полифонична хармония. “Моят дом е под 
небето/ озарен от ярките звезди” – казва 
той и това е наистина така. В този дом 
под самата звездна стряха Ламар се увли-
ча в своите разговори с планини и гори, с 
реки и долини – разговори, водени на “ти”, 
разговори в уютна, интимна и като че ли 
наистина домашна обстановка. 

*
Природата е същностната, но далеч 

не единствената проекция на човека в 
късната лирика на Ламар. Светата тро-
ица на цялата негова поезия – свободата, 
родината и песента, овеществени чрез 
дела и закалени в борби и изпитания – при-
съства в неговите стихове не по-малко 
осезателно. В повечето стихове тези 
три смислово натоварени ядра са обект 
на химническа възхвала – и същевременно 
Ламар прави всичко възможно, за да ги 
лиши от ореола на идеалното и следова-
телно от опасността да се превърнат 
в поетическа абстракция. Творческото 
прозрение в неговия антропоцентричен 
свят придобива стойност само когато се 
превърне в земна истина, когато се сроди 
с горчивината на пръстта, която “всичко 
ражда”. Тази приземненост е най-основна-
та и постоянна характеристика на цялата 
негова поетика и има не само естетиче-
ски, но и мирогледни измерения: 

Светът е добиче натоварено 
с картини и мечтания очистени, 
а той полага земните си истини 
в полята, с тежки плугове орани!

Генетичните корени на това поетично 
мислене, което като Антей черпи своите 
сили от земята, трябва да се потърсят в 
контекста на 20-те години, когато сход-
на приземненост характеризира не само 
неговата поетика, но и тая на Фурнаджи-
ев. Ламар остава докрай верен на земно-
то, първичното и грубото – но в късната 
му лирика то няма вече онази естетически 
провокативна функция, която имаше в 
ранните му стихове. Независимо от това 
контрастността на неговите метафо-
рични конструкции си остава – и ще срещ-
нем не малко стихове като следните:

дълбаем чувствата си като кашата 
със белия черпак на бъднините.

Несъмнено съществува семантична 
бездна между “чувства” и “каша”, както 
между “черпак” и “бъднини”. Но въпреки сво-
ята вътрешна конфликтност тези мета-
фори се вписват органично в поетичния 
свят на Ламар – дори нещо повече – те са 
това, върху което се изгражда неговата 
въздейственост и оригиналност. Логиката 
на тяхното свързване е логика на поет, 
който добре знае колко безпомощни са сами 
по себе си безплътните понятия, и която 
във всеки случай следва посоката от духов-
ното към вещественото и от абстракт-
ното към конкретното. Именно плътност-
та, сетивността и първичността дават 
живот на неговите поетични инвенции, 
отричайки всякакви надстроечни, стили-
зирани и възвисени до самодостатъчност 
елементи. Затова например в “Мечтател” 

– Щото съм написал няколко сказания, та 
исках да ви ги дам!...

– Хубаво – казвам, – чичо Ламаре... Хайде 
утре ще поговорим на свежа глава, като сме 
будни...

И още в същия миг заедно с Ламар, с кар-
тона за твърдата подвързия и няколкото му 
сказания потъвам в неизмеримо дълбок сън.

И най-сетне: поканиха ме веднъж от теле-
визията за някакво свое предаване “На гости у 
Ламар”. Уж група млади поети сме дошли да го 
посетим като коледари, питаме го уж импро-
визирано с въпроси, които отдавна са готови, 
той ни отговаря, напътва, благославя, сипе 
като из ръкав само поучително-мъдри лама-
ровски изречения и афоризми. Така поне пишеше 
в сценария, който след цели два дни репетиции 
и подготовка най-накрая се обърна с главата 
надолу. Но затова – по-подир!

Пристигаме, значи, два автобуса народ в 
скромната му драгалевска къщица, разтъпк-
ваме се из двора. Операторите влачат сво-
ята техника, редакторите разгръщат своя 
сценариий – последни стратегически уточне-
ния преди окончателно и победоносно да зав-
ладеем къщата. И на първа линия, в аван-
гарда, сме ние, групата на младите поети. 
Мимоходом правя опит да си припомня кои 
сме били: Неда Антонова, Иван Вълев, Живка 
Балтаджиева, Марин Колев, Симеон Манолов, 
моя милост. Пропуснал или забравил, ще ме 
извините – не съм съобразителен млад критик, 
чак толкова да му знам реда и подредбата!  
На стълбището ни чака Ламар, зад гърба му 
– наниз ръждясали подкови, вдянати в един 
пирон върху рамката на вратата. Нахълтваме 
вътре, ама тия от телевизията съвсем не си 
поплюват: разместват, преобръщат, внасят 
и изнасят като при пожар – нали първо е нужен 
хаос, от който би трябвало да се роди нещо! По 
едно време един даже се пошегува: “Абе то май 
не остана място къде да сложим домакина!” На 
което, естествено, се засмяха всички, включи-
телно и самият Ламар.

И пак като почнаха едни репетиции – пре-

даване на живо, не е шега работа: кой къде 
трябвало да седне, какво да каже, как да го каже, 
кога точно е най-добре да посегнем и разчупим 
донесената с автобуса вкоравена пита на гос-
топриемството.

– Това – заканва се режисьорът – трябва да 
се отрепетира още веднъж, ама хайде от мен 
да мине, стоп-кадър, кратка почивка! Колкото 
по за една цигара...

Тоя – насам, оня – нататък, аз пък, без да 
усетя, намърдал съм се в кухничката, при жена 
му – тогава беше още жива.

– Влезте, влезте – вика, – да ви почерпя 
един хубав билков чай! Той и Ламар го обича... 
(Така рече: Ламар! Не мъжът ми, не моят човек: 
Ламар!) Вие какво – все поети? Той и Ламар по 
цели нощи пише – като к у р д и с а н...

Това го нямаше в сценария, чичо Ламаре, но 
аз съм го запомним като най-мъдрата твоя 
поука: да седим и пишем по цели нощи като к у 
р д и с а н и, докато се развие съвсем и напъл-
но онова, дето е заложено в нас – пружинка 
ли някаква, дарба ли – ти по-добре му знаеш 
името!

И хайде пак на работа! Безумни предложе-
ния, смели идеи – колкото искаш! Иванчо Вълев 
дискретно ме дърпа за ръкава: “Аз – казва – съм 
донесъл първата си книжка, смятам да му я 
поднеса, ама какъв автограф да измисля?...” 
“Виж какво – искам да му помогна – той ми е 
надписвал свои книги с най-простичкото “Дар 
от Ламар”!

А на две крачки от нас, възседнал креслото 
като гръб на бивол, този, когото се сговаряхме 
да обдарим така щедро и безкористно, гали по 
русата главица слабичката и миловидна Живка 
Балтаджиева и повтаря през пръхкав смях:

– Ой, дядовото, че то е съмсем малолетно, 
завалийката!...

Още първия ден режисьорът угрижено беше 
рекъл:

– Финал няма предаването, финал!... По-
друго нещо ми трябва, ама карай засега така, 
пък дано дойде от само себе си...

А часът иде неумолимо! И така, без режи-

сьорски финал, но решени на всичко, почти като 
опълченците на Шипка, с вдървена от неприну-
деност усмивка, заемаме места около ниската 
масичка. Знаем, че съвсем в началото трябва 
да мине едно късичко филмче с Ламар – вече 
сме го гледали: Ламар в планината зиме. Спуска 
се на ските без пъртина в снега, позаничва 
тук-таме и устните му се движат в беззвучна 
благословия. Другото не се разбира отстрани, 
но че мамосва някого – това е съвсем ясно: 
мамицата му!...

Край на филмчето – сега е наш ред! Ламар 
се подсмихва срещу камера, което сигурно ще 
трябва да значи: Я оставете тоя сценарий, по-
добре да се държим като хората! А в микрофона 
го изрича и с думи:

-Туй то, добре дошли у дома, млади и хуба-
ви момчета и момичета! Събрала ни е – вика 
– днес телевизията да се изприкажем помежду 
си, а това е хубаво н я щ о ... Думайте да чуя кой 
какъв е, откъде и що е...

Усещам, че коленете ми играят, но време 
за губене няма – положението трябва да се 
спасява! Изхвърлям своя камък:

– Ние – викам, – чичо Ламаре, сме група 
млади поети, това е този, онова – онзи... Но 
позволи ни първо да те попитаме как си избрал 
литературата за свое поприще: надежди, упо-

вания, амбиции...
И разговорът изведнъж потръгна! И пита-

та беше разчупена при пълен ред и организация, 
и автографът поднесен, и всеки си издекламира 
стихотворението – в поносима степен худо-
жествено и изразително. И когато циклопското 
око на камерата припламна за последен път и 
угасна, тъкмо беше започнало да става най-
интересно.

Операторите повлякоха навън своите три-
ноги, редакторите затвориха циклостилния 
сценарий в своите папки, режисьорът въздъхна 
с облекчение. След малко първият автобус вече 
отбуча зад завоя.

Бърше чичо Ламар с шарена кърпа избилата 
го пот, обхожда стаите, където цялото му 
домакинство е обърнато с главата надолу, 
мръщи вежди и люто се заканва на някакъв 
недостъпен противник:

– Три войни съм преживял – вика, – такова н 
я щ о не помня... В съд трябва да ги дам: осраха 
ми къщето!

А моя милост го слуша и хем му съчувст-
вам, хем ме избива на смях. Ето го, викам си, 
липсващият финал на предаването...

Само че операторите вече си отидоха – 
няма кой да го заснеме!

Със Светослав Минков и Никола Фурнаджиев
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неродената мома не може да остане в 
сферите на неосъществимото – в света 
на Ламар неосъщественото е просто без-
плодно. Ето защо тя придобива плът – и 
не само придобива плът, но дори и “диша” 
изпотена. Всичко извисено до идеалното на 
практика доказва своята стойност чрез 
присъщността си към земното начало – 
към всичко онова, което е наситено с еже-
дневност и простота, което не подлежи на 
стилизации и естетизации и което е израз 
на анонимното народно битие. Ето защо 
екранът, върху който се проектират 

най-висшите поетични понятия не е 
небето, а земята – и свободата например 
не е птица, а корен, който трябва да бъде 
изровен “с нокти”. Затова и той моли 
за една-единствена милост – “Спусни ме 
в низините на живота” – Ламар знае, че 
именно там, в низините, е неговата твор-
ческа територия – и че само там може 
да се докосне – именно да се докосне – до 
същностното и непреходното. Неговата 
поезия е лишена от икони и олтари – всич-
ко, което е въздигнато и осветено, което 
е вкостенено в света на сакралност, губи 
своя смисъл: истински свято и праведно 
е само земното и народното. Ето какви 
мисли вълнуват Ламар пред Боянската 
църква – тоест пред един иконичен за бъл-
гарската култура знак:

Между всички царе и светии 
като праведна свещ си остана 
първобитният шоп от Бояна 
със добри и със зли орисии.

Тази приземена поетика би била есте-
тически непродуктивна, ако само игнори-
раше духовното за сметка на плътското, 
ако виждаше праведността единствено в 
измеренията на първобитното и разтваря-
ше без остатък индивидуалното присъст-
вие в битието на колективните общности. 
При Ламар обаче не е така – приземяването 
на най-висшите поетични ядра в неговия 
поетичен свят няма за цел да ги отрече и 
гротескно да ги принизи, (както е на много 
места в ранната му поезия), а по-скоро да 
ги материализира, да им предаде сетивна и 
следователно близки до човешката чувст-
вителност измерения. Между материята и 
духа вече не се води полемика – и въпреки, че 
грубо материалното си остава активния 
метафоричен елемент в неговите стихове, 
за зрялата му поезия е характерно повече 
сливането на тези начала, тяхното взаим-
но допълване, отколкото тяхната конфлик-
тност и вътрешна противоречивост. Едва 
ли нещо може да бъде по-чуждо на Ламар 
от философската поезия – но в своите 
късни стихове той несъмнено се докосва 
до цялостност и завършеност не само на 
чувството, но и на мисълта – а зад привид-
ната му спонтанност прозира един доловен 
не само интуитивно космогоничен модел 
– този на вечното и стихийно движение, на 
непрестанното превъплъщение, сключващо 
своя кръг през материята и съзнанието. 
Не случайно сред мирогледно натоварените 
му стихове ще срещнем заглавия като 
“Обръч” и “Окръжност”, а сред основните му 
мотиви – тези за прераждането, за прием-

ствеността във времето – стихотворе-
ния като “Столетник”, “Дънер”, “Съзвездие”, 
“Вяра”, “Мост”, “Топлина” и др. С помощта 
на този космогоничен модел Ламар прео-
долява с езическо безгрижие и мисълта за 
преходността на всичко земно, и намира 
нужния баланс между тленното и нетлен-
ното, между вселената и човека:

Аз те гледам, звезда в небесата, 
дали ти си за мене създадена, 
или аз, както в село съм раждан, 
напластил съм за теб светлината!

Земното и небесното в тези алтерна-
тивни стихове са съизмерими, сродени са 
чрез своята взаимна необходимост, така 
както са сродени и взаимно необходими 
материята в човешкото съзнание – в тях-
ната естествена преплетеност, отдале-
чаваща както съзнанието от идеалното и 
съвършеното, така и материята от нейна-
та безгрешна мъртва вечност. Ако извес-
тите стихове на Атанас Далчев “вечно и 
свето е само мъртвото, / живото живее 
в грях” постигат своята екзистенциална 
истина чрез пределното разграничаване на 
живото и мъртвото, то Ламар постига 
(без, разбира се, да притежава синтетични-
те интелектуални възможности на Далчев 
и без да се стреми към такива) подобни 
истини чрез тяхното максимално контекс-
туално обвързване и сливане.

*
Редом със задълбочаването на тази 

земна и витална диалектика лириката на 
Ламар се обогатява с още едно измерение 

– дълбочината на ретроспективния поглед. 
Стиховете на равносметката, стихове, 
закръглящи и осмислящи един живот, едно 
дело и една епоха – това създава поетът 
в последните години от живота си. В 
широкото устие на неговата поезия вече 
трудно се различава първичния устрем и 
напористата безцеремонност, провокира-
ли някога поетичните конвенции. Битието 
е видяно в неговата широта, в неговата 
мъдра всеобхватност и противоречива 
цялостност и предадено с пантеистична 
радост от съществуването и преклоне-
ние пред съществуващото. Подобно на 
Фурнаджиев и Ламар осъзнава, че в стихо-
вете му не клокочи вече буйния поток на 
неговата поетична младост, че времето 
е изгладило острите ръбове и мисълта 
обтича плавните форми на облотата:

Търкалят се години със камъни, 
измити и изваяни от времето – 
така и ние с мислите си бременни  
заобляме душевните си пламъци.

И все пак в тази равносметка, все по-
често монологична, отколкото полемична, 
се е запазило и нещо от специфично лама-
ровското непокорство пред съдбовност-
та – превърнато от чувство в мисъл, 
от непосредствена реакция в обобщение. 
Той е все така витален и чужд на самосъ-
жалението – и има защо: няма за какво да 
съжалява, когато хвърли поглед към изми-
налия път – той е вече не само преживян, 
но и осмислен – и неговото светоусе-
щане се крепи все повече върху отмина-

Около десетината къщи на Илчовската махала, към 
която се възкачваш по къса стръмна уличка, застлана с 
едри камъни, приличаща на дъно на пресъхнала река.

На ъгъла е бащината къща. А от нея на към църквата, 
през една къща, е облегнала гръб в дебелия орех еднокатна-
та къщица на Ламар.

По онова време, макар и малка, махалата била пълна до 
таваните с люде. Имаше одъри, сковани от дъски, един 
връз други, до гредите кажи-речи.

Във всяка къща са по шест, по осем деца. По-възраст-
ните са спели на дълги плетени рогозки, постлани на земя-
та, а бебетата – гушнати в полите на майките си. Що 
детска врява е имало по градините, а зиме по пързалките, 
що нещо... От тук е тръгнало другаруването на баща ми с 
Ламар, та чак до старини.

Изтъркулили се много години, едни заминали на война, 
други напуснали селото да дирят хляба си, трети се оже-
нили и махалата се стопила. А Ламар – заминал за Свищов, 
де пеш, де в каруците на търговците, докарали дини и 
пъпеши по нашия край, с цедилник на рамо, пълен само със 
снопа сланина и топъл спрудник. На тръгване, дядо Марин 
и баба Маринца го изпратили до завоя, постърчали додето 
се притулил и се върнали да шътат по двора, да зажеглят 
биволиците към нивата.

След завършването на търговската гимназия, Лалю се 
завръща в Троян – касиер на Търговска банка, но за късо 
време. Взема си красиво богато момиче от известен 
троянски род. Една сутрин, с файтон до Ловешката гара, 
и от там заминава за София. Дядо Марин продал част от 
имота, и Лалю, купил печатница, се заема с печтарска 
работа. Но Калейца не забравя. Мине, не мине, и лете си 
идва по за седмица-две.

Когато пристигаше, викаше от пътя на баща ми:
– Ненко, жив ли си, де та? Утре пригатвяй срекметата 

и на Осъма.
– Аз – вика татко,– съм на воденицата, като се нака-

ниш, там ме търси.От черната мряна, речната, няма 
нищо по-вкусно на света.

На утрата, къде пладне, по пътеката край реката се 
зададе едър човек с купешки дрехи, който видимо не бърза-
ше. Зяпаше вековните орехови дървета от дънерите чак 
до върховете, разстлали огромните си чадъри, на които 
дебелите сенки захващаха чак до реката. Заничаше нався-
къде, като да беше забравил този човек земната красота. 
Аз отначало не го разпознах, но като се изравни с мене, 
обърна се и попита:

– Пасеш ли ги?
– Паса ги, да има катък и сирене.
– Косъмът им лъщи като на къртица. С какво си им 

лъснал рогата? 
– И копитата, с катран – викам – и вълнен парцал, 

търкам да се личат по хубост от другите.
– Баща ти долу ли е ?
– Долу, сложил е труп да реже на струга .
И додето той надничаше натъй-наинък, аз комай го 

настигнах. Той се спря в един от бостаните и откъсна две 
едри чушки. Кривна край воденицата. В туй време вкарах 
биволиците в мазата да преживят и сложих резето. Спо-
ред уговорката с баща ми, взех сака и дългата кълчищена 
торба, дето винаги миришеше на риба .

– Заври се в тунела, подбери я от там и тук под дола-
пите ще я сгащиш – нареди ми баща ми.

– Къде го караш да се вре в тоя тъмен тунел, пълен 
е със змии. Тая дълга торба със змии ли ще я пълни или с 
риба, – укори го чичо Лалю.

– Върви, върви– махна с ръка баща ми. 
Има-няма за половин час прецапах тунела, подбрах риба-

та и тя, подплашена, ще не ще – под долапите. Два пъти 
да съм гребнал и торбата се изду. Мой късмет ли беше 
или на чичо Лалю, не зная, ама в сака се стрелна мряна до 
лакът. Възкочих по улея и при тях да се похваля. Чичо Лалю 
се същиса колко риба съм уловил, що нещо, няма за час.

– Не съм кой знае какъв майстор, ама то просто стъ-
пяш по рибата и лесно се загащяше в копките. Напред няма 
накъде, освен надире – в сака.

Баща ми, стъкнал огъня, вече в крайчеца му препърляше 

чушки за лютиката . 
– Залавяй се да я кормиш! 
Изтърсих торбата на тревата, тя се подмяташе, 

като че търсеше водата. Преплакнах я и овъргалях в 
мамулно брашно, да не се залепя от тигана, в който маста 
вече пръскаше. Сетне баща ми я тръсна в тигана, който 
по-скоро приличаше на голяма тава с прикована дълга 
дръжка.

Ламар отряза по-дълбочко дръжките на чушките и 
очукваше с ножа семето. В шарената голяма паница татко 
режеше домати, чушки и лучец за мезе.

– Я подай шишето! – То лежеше в студената вода на 
една ръка място. Напълни

чушките, които побираха не един юз, а два, и подрече 
на тате: 

– Я дръж – подаде едната-, Ненко . Додето втаса риба-
та, да втасаме и ний.

Туй с чушките наместо чаши беше някакво тяхно изо-
бретение, но за късо време бая ги развесели. Когато им 
додеше наум нещо за ергенските години, те ме натиряха 
да гледам струга, да не излезе и захапе куките, с които 
ковем трупите да не шават и от време на време причук-
ваме за по-сигур. Но аз и отдалеко долавях за какво става 
дума. 

Ламар не приказваше за едно и също. Мислите му оби-
каляха наоколо. Радваше се на тополите, забили върхове 
в небето, на овощките, подредените бостани, и викаше: 
„Чушки като пушки, домати като гранати.”. Той се вглеж-
даше във всичко, както в стаичките на малката двукатна 
къщичка до воденицата, тъй и в най-незначимите за мене 
неща. Мълчаливо пресяваше през ситото живота си – да 
падне всичко нечисто, та отгоре да останат само хубави-
те спомени. Когато се заглеждаше и в най-дребните неща, 
нищожни според мене, той намираше скритата красота. 
Сега разбирам поета – красивото е до теб, пред теб, 
стига да имаш очи го видиш.

– Откъснах се аз, момче, от корена си, опитах се да го 
преселя, да го ашладисам

Изгубеният рай
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лото, отколкото върху предстоящото, 
без този факт да е причина за трагично 
изживяна носталгия по невъзвратимото. 
Път, изпълнен с трудности и болка, който 
Ламар с присъщата си ироничност не 
фаворизира, започвайки своето “Житие” 
със следните показателни стихове:

В тоя път на катрана и мъката, 
дето аз съм вирял като драка, 
неповярвал в катрана на пъкъла, 
ме донесъл не щъркел, а сврака!

Какво е това – самоирония или самопоз-
нание? Най-вероятно и двете едновременно 
– при Ламар те често са неотграничими 
едно от друго. Във всеки случай това е 
базата, върху която се изграждат негови-
те поетически равносметки – както всич-
ки равносметки, немислими без предчувст-
вието за смърт и неотделими от него. Ако 
от абсолютна гледна точка съзнанието за 
непресекващия кръговрат на битието обез-
силва това предчувствие, то спрямо инди-
видуалното съществуване нещата стоят 
далеч по-различно: смъртта е могъща сила, 
която не може да бъде забравена:

Могъща е онази земна сила, 
която казва на човека сбогом, 
а той тръби с пискуните си рогови, 
да се спаси от своето безсилие.

В тези стихове като че ли се чувства 
нещо иронично и снизходително – сякаш 
могъществото на смъртта не засяга 
пряко Ламар, сякаш неговата поетична 
чувствителност е неподвластна на това 
безсилие. Смъртта е голяма и богато 
интерпретирана тема в родната ни пое-
зия – но малцина са били до такава степен 
чужди на самосъжалението и са заставали 
пред прага на небитието с такава присме-
хулна дързост, както Ламар:

А на пътната ключалка чука 
каруцарят на конете черни – 
Че ще дойде време за вечерня  
да изхвърли хората с боклука.

Идва тишината за причастие, 
слънцето се срива върху стрехите; 
вземайте си диплите и дрехите 
на живота да дадем участие!

Мрачната веселост, с която тук 
почти буквално поетът казва на самия 

себе си: събирай си парцалите и се изми-
тай от живота, е едно от последните 
предизвикателства на Ламар. Предизвика-
телство, което прикрива спотаена болка; 
не могат да не ни сепнат стиховете, с 
които завършва “Окръжност”: “по стъпки-
те на новата България/ и аз минавам като 
привидение”. Предизвикателство, чуждо на 
самодоволството, плод на една тревожна 
мисъл, способна не само да вярва, но и да 
се съмнява в сътвореното, на един поет, 
който след толкова много вдъхновени въз-
хвали на човека и неговата борба е доста-
тъчно честен да запита себе си:

Дали не сгрешихме в свойте мисли, 
дали не си пречупихме гръбнака 
от поклони дълбоки и нечисти 
и вярата си дадохме на мрака?

Равносметката, която си прави Ламар, 
тъй богата на вяра и тъй чужда на отча-
янието, не е последният акорд на словото, 
изтръгнат от една замираща и вече рав-
нодушна към всичко ръка, не е и въздишка 
на примирения, който хвърля сетен поглед 
назад, прекрачвайки през прага на небити-
ето. В нея пулсират тревогата, жаждата 
и надеждата, отдавна надхвърлили грани-

ците на личната съдба и превърнати в зов 
и порив към другите, в трескава съпри-
частност, чужда на евтините успокоения 
и лесните обяснения. Тя е плод на същата 
онази непримиримост, която Ламар следва 
през целия си живот и която се корени в 
простите и елементарни наглед стихове:

На тоя свят му трябват изпитания, 
страдания и яростни борби – 
навярно във това е може би 
зачатъка на блясъци и знания.

Те не липсваха в неговия живот – тези 
страдания и борби, тези изпитания. И той 
правеше каквото можеше и трябваше 
да направи: превръщаше ги в стихове, 
търсейки онази тайна на битието, вина-
ги недостижима, но и винаги мечтана 
– тази тайна, скрита в простите истини, 
които се съдържат в неговото поетично 
завещание, тайна, която не трябва да 
забравяме:

Това е тайната на битието, 
кръстосало живота ни с природа, 
в очите ни една любов да свети, 
посеяна в тъгите на народа.

в София, ама на, не се улови, изсъхна.Завъртя ме един 
долап, ей като тоя на струга -, накиснат във вода и зеленясал. 
Влязох в един поток от човеци, незнайно кой накъде отива или 
се връща. Няма я там тая тишина, няма го тоя рай. Ама ти 
си още малък и си далеко от туй, дето искам да ти кажа.

Аз се срамувах от тоя едър и красив човек, с буйна 
къдрава коса.Облегна се о струга, дето кроеше дъски и 
дълго стърча. Миришеше му на дърво и той грабна шепа 
топла стърготина.

– Помириши, това е първата техника от хиляда години. 
От тогава водата е вкарана в улеи да върши работа,– 
обърна се към мене.

В това време тигана с пържената риба беше отдръп-
нат от оджака.

– Върви покрай реката, та откъсни големи подбелови 
листа! – заръча тате .

Върнах се, увиха рибата в тях и към Ханчето. Пътят до 
там има няма стотина крачки. Мене не ми се оставаше сам, 
ама никой не ме викаше, в кръчмите не влизаха малки деца. 
Ламар беше поръчал голямата риба да не пипам, нея порами в 
ръка, да я пекат на въглищна скара. Рибата се еши със студе-
но бяла вино. Преминаха по стъпала от едри камъни и уловиха 
по джадето. Сетне Ламар се пови и метна с ръка:

– Ела с нас, да ти купя лимонада!
Аз се зарадвах и тичешком по стъпалата към реката ги 

настигнах. Ханчето, махала от Калейца, но на главния път за 
Ловеч, беше струпано от дванадесет къщи и четири кръчми. 
Влязоха при Минко Ковачът. Над вратата висеше фирмата 
му – Пивница „ Черешовото топче”, тъй му харесало, тъй го 
кръстил, но по-важното беше, че винаги бе препълнена. На 
Ламар той отделяше специално внимание. Потупа го по широ-
кия гръб и настанявайки ги да седнат, попита:

– Де уловихте мряна, Лальо, аз и дръжки да има, не мога 
да я уловя.

– Ей рибаря до мене, пък ти ще я припечеш на скарата. 
В герана има ли студено бяло вино?

– Ами как смяташ? Аз гледам от всичко да има, да не 
е по-долу от другите.

В същото време тръсна рибата от подбела в чинията 
и удари отма към герана. Ламар пипна шишето и рече, че 

то се е втресло от студ.
Как сладко си приказваха и щипваха от пържената риба, 

а дребните, Ламар ги дъвчеше цели като видра. Аз с нетър-
пение чаках да гръмне и кипне моята лимонада, но чичо 
Лалю комай беше забравил. Та те си бяха „втасали” още от 
чушките, дето пълнеха със студената ракия.

– Минко, я дай на момчето лимонада и нещо сладко, 
каквото имаш там – при което на минутата пред мен 
щръкна шишето, а до него шепа бонбони и кутийка локум.

– Айде пий и не се май, че върви да пускаш биволиците 
да пасат .

Тия биволици пасяха в рая, както наричаше тези места 
поетът Ламар. Сега тук е пустош, бурени и бъзаци са опле-
ли всичко и не му дават да мръдне. Диви храсти задушиха 
плодните дръвчета и с всяка година заемат все по-огро-
мен харман. Загиваше рая, на който се радваше чичо Лалю. 
Изчезна, струтиха го глупави твари, на които им беше 
дадена власт. Изгониха ни от това старо гнездо, създа-
дено от дядо ми Иван Варчов и цялото многолюдно някога 
семейство. Дали вижда отгоре Лалю, че рая го няма вече, и 
дали той го намери някъде другаде – не знам.

Село Калейца, ноември 2008
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ПАМЕТ ЗА

ЛАМАР

Кога за пръв път чухте името Ламар и с 
какво го свързахте?

Като поет Ламар се изучава в гимназиа-
лен курс, така че не би могъл да е непознато 
име, доколко задълбочено е познанието ни на 
възраст 17 години е друг въпрос.Когато сме 
още много млади, нямаме житейски опит и 
философска нагласа да разбираме проблемна 

литература, социалните мотиви са ни далеч-
ни, драматичността още не ни вдъхновява. А 
Ламар е много метафоричен, силно експреси-
вен, понякога се възприема непосредствено, но 
е автор, с творбите на който е необходимо да 
се мисли, освен възприема с чувство.

Вие не сте от Калейца, а сте калейшка 
снаха. Когато попаднахте в селото поинтере-
сувахте ли се къде е живял поетът?

Когато дойдох в Калейца, съпругът ми се 
погрижи да ме запознае с всички забележител-
ности – природни и човешки. Калейчани, които 
са потомствени такива, имат рядко силно 
изразено чувство за местен патриотизъм. 
Гордеят се с произхода на съселяни, изявени 
и популярни. За Ламар знаят всички, както за 
художника скулптор Иван Варчев, когото и 
аз познавах, лека му пръст, проф. Браилски и 
много др.Но това, че сме информирани за нещо, 
в случая – Калейца, родно място на поета – не 
означава, че го познаваме. От друга страна 
мисля, че би било в ламаровски стил, да кажем 
по-добре малко, но качествено количество. Има 
традиция в родната му къща да се събират 
малкото останали живи, които го познават 
и шепа интелектуалци на първи януари – рож-
дения му ден. Те са хората, които наистина го 
ценят. А за да продължава да се случва тази 
среща на чаша вино, край камината, определено 
е благодарение на Веселин Пенков. Той е негов 
много добър познавач, изключително интере-

сен, интелигентен и емоционален човек, цити-
ращ много негови стихове, приел за себе си да 
бъде “ пазителят” на знанието на калейчани за 
Лальо Маринов.

По негов сценарий, включително слово и 
подбор на лирика за рецитал, беше реализирано 
честването на годишнината от читалище 
“Искра” през изминаващата година.

Вече сте кмет на Калейца втори мандат; 
какво наследство, свързано с Ламар заварих-
те, уголемихте ли го или го намалихте?

В материален план къщата-музей не беше 
в добър вид. Тя в същност е и без реален соб-
ственик в момента, тъй като декларираното 
дарение не е вписано по надлежен ред, през 
съда, така че се оказа невалидно.Но имаме 
уверението, че сегашните наследници на соб-
ствениците на парцела, в който е къщичката, 
след издаване на необходимите им документи 
ще извършат ново дарение. При тези обсто-
ятелства, със собствени средства поддър-
жаме “обекта”, предлагаме го за посещение на 
туристи и гости на селото и на 01,01 палим 
камината.

Как си представяте едно честване на 
поета, макар и закъсняло? Показахте ми къща-
та, двора, принесохте пейка да седнем – това 
ми показа че сте грижовен очек. Приемате ли да 
направим един помен-седянка напролет в двора 
пред родната къща на поета?

Честване в рамките на годината вече сме 
провели, макар казано по този начин да звучи и 
грубо – и на 1 януари, и на 13 юни, когато беше 
част от програмата за 110 години от основава-
нето на Читалището и годишнината на Ламар. Но 
идеята за помен-седянка в двора на Ламаровата 
къща е интересна, приятно екзотична и същевре-
менно традиционно неподправена.

Марин Георгиев, октомври 2008 г., Калейца

Ренета Варчева – кмет на с. Калейца

На чаша вино край камината

Калейчани

Залез над Калейца

Ренета Стефанова Варчева; 03,11,1969, 
гр.Троян; Балканджийка до и след девето 
коляно. СОУ – Троян; Неприета в СУ – фило-
софия. Педогогика – Силистра, Приета 
СУ, но... вече ще се ражада и вместо 5 
години, три – в Шумен, т.нар. магистра-
тура. Учител по история и др. дисциплини 
– НУ “Иван Вазов” Калейца”; “Развитие” 
АД – завод за порцелинови домакински 
изделия, ЕТ “ Иван Филипов” – хранителни 
и нехранителни стоки – магазинер. Кмет 
на с. Калейца от 2003 г. Омъжена 1990, Син 
Тиодор – 1993 г. Понякога пише стихове, а 
тук е фотограф.


