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Детство
О, детство, минало в игри,
в пързаляне по склона,
аз не прочетох в теб дори
за Худ и Робинзона.

Не чух в дома нито веднъж
за палми и морета,
но крачех бос след всеки дъжд
из селските дерета.

Какво ми трябваше тогаз
да съм щастлив безмерно?
Ръждивата кама у нас
и кучето ми верно;

намерените железца,
подковите, синците,
играещите с мен деца,
на кравите звънците.

Ти беше пълно с красота
о, детство мое бедно,
и колко жалко, че в света
си първо и последно.

Детството? – Всичко е потънало в забра-
ва, пък и вкъщи много малко се е говори-
ло за него, за да си го припомням, да не го 

забравям чрез разказите на другите. Но някои 
неща и днес като на сън оживяват в паметта 
ми: това, че ходех с дълга ризка, облечена на 
голо, която се мотаеше в краката ми и шумеше 
от изсъхналия динен сок, стичал се по нея със 
седмици. Когато ядях нещо, го слагах на ризата 
си като на маса, толкова беше корава. И един 
сбор си спомням в най-ранното си детство, 
за който майка ми беше оплела нова фанела и 
облечен в нея ме заведоха на Минчовия баир, 
дето играеше хорото на Димитровден да ме 
извадят на портрет. Бе много тържествено: 
фотографът бе заврял глава в черен чувал, а 
аз стоях зад нарисувани дървета и животни. 
Снимката беше проводена на татко, за да види 
първото си чедо. Запазена е и до днес, защото 
фотографирането бе много рядко събитие в 
селския ни живот. Друга снимка от детството 
си нямам.

Спомням си също, че спях винаги с котки. 
Имахме много котки и никога не съм знаел 
колко са. Раждаха се под дръвника, в плевника, 
на тавана, никой не ги хранеше специално, 

която оживее – оживее, но сред тях имаше 
няколко, които ме обичаха, пък и аз ги обичах и 
винаги вечер заспивах с тях. Ах, това мъркане, 
тази преданост! Никой не ми е давал толкова 
топлина и ласки, колкото мама и котките. 
Едната спеше до лявата ми страна, другата 
до дясната, а трета или четвърта – в краката 
ми. И цяла мелодия от мъркане ме унасяше и 
приспиваше. И щом заспях, веднага започвах да 
сънувам. Сънувах различни сънища, и хубави, 
и лоши. Но всяка вечер сънувах и все бързах 
да си легна, за да сънувам. Летях надалеко, 
срещах непознати хора и непознати животни и 
никой нищо не можеше да ми направи, защото 
понечат ли да ме заплашат, да ми сторят зло, 
веднага литвах в небесата и кацах на друго 
място, при други хора и животни, по-добри от 
предишните. Ставах нощем да се изпишкам и 
бързах да се върна и си легна под юргана, за да 
продължа съня. И го продължавах точно оттам, 
откъдето съм го прекъснал. Имаше и страшни 
сънища, особено когато спяхме на балкона през 
лятото. Спяхме на сламен дюшек, а се зави-
вахме с юрган от чеиза на мама, напълнен с 
вълна. И дюшекът и юрганът бяха някакъв рай 
за милиони бълхи, които пълзяха, подскачаха, 

хапеха, досаждаха. Мама отбягваше да изпере 
юргана от страх да не се сплъсти вълната в 
него, а сламата на дюшека и да я смениш, и да 
не я смениш, все това – бълхите наново ще се 
навъдят. Затова и не водехме никаква борба 
с тях. С всичко може да се живее, щом не му 
обръщаш внимание. Завит с вълнения юрган на 
балкона на паянтовата ни къща през топлите 
летни вечери, щом затворех очи и заспивах. И 
започвах да сънувам: от небето слизаше дядо 
Господ... Слизаше бавно и се приближаваше, 
приближаваше, съзирах все по-ясно лицето му и 
когато го виждах вече в цял ръст, не издържах 
и отварях очи. Дядо Господ се отдалечаваше. 
Но затворех ли наново клепачи, той пак слизаше 
бавно към мен, цял в светлина, много добър 
и много страшен. Пак на балкона започнах да 
сънувам погребения. Нашата къща е в края на 
селото, до самите гробища и едно от развле-
ченията на мама и съседките й бе да гледат 
през плета как заравят умрелите. Гледах и аз. 
Но тайнството на гледката, това, че мама и 
съседките й край плета плачеха, ме плашеше, 
какво става, защо ги заравят, защо плачат 
и къде отиват те, щом ги заровят. Когато 
почнах да сънувам гробища, напрягах спящата 

си душица, за да променя съня към нещо по-
добро и често успявах. Не успявах ли, ставах, седях 
на стълбите на балкона и щом се успокоявах, лягах 
и полетявах към хубавото и далечното. През дет-
ството не са ми разправяни приказки, не знаех, че 
има други села, градове, железници, морета, че и 
другаде живеят хора. Мислех, че светът свършва 
с хоризонта и тичах с любопитство към хоризон-
та, за да видя края на света. Когато стигах там, 
с изумление откривах, че има друг хоризонт, а зад 
него – друг. Нашето село е разположено на баири, 
нивите са само баири и тичането по баирите 
бе възторгът ми от живота и света. Исках да 
видя къде залязва слънцето, но като се качех на 
баира, то залязваше зад другия баир. Изумител-
ни тайни, изпълнили детската ми душа!

От малък мама ме водеше на нивата. 
Събуждаше ме рано, туряше ме на чергата 
върху потонцата и тръгвахме. Как подскача-
ше каруцата по черните пътища, но нищо не 
можеше да ме събуди. От седем-осем години 
започнах да копая и жъна, а от десет да ора. 
Трудно обръщах ралото на края и често поряз-
вах добитъка. 

Из анкета на Светлозар Игов  
с Петър Алипиев

Усилието ми да творя поезия е съвсем скромно. 
Най-голямото му достойнство е може би в това, че е 
честно. Не съм открил нищо ново нито във формата на 
стиха, нито съм открил нови и несрещани рими. Това не 
ме е занимавало. Няма и да ме занимава. Имал съм само 
една задача: да кажа нещата колкото се може по-просто, 
по-ясно и по-кратко. Всички са правили така: Пушкин и 
Тютчев, Вазов и Дебелянов, Заболоцки и Ахматова, Багря-
на и Далчев. Те са и моите учители.

Пиша предимно римуван стих, защото съм поет на 
порива; стихотворенията ми, освен другото, са и музика, 
хармония от мисъл и чувство, поднесени в подходяща 
форма. Тя, формата, не трябва да се набива в очи, трябва 
да остане незабелязана, читателят не бива да се замисля 
над рими и ритмика, над композицията им. Те просто са 
длъжни да си свършат добре работата, за да може той 
да остане само с художествено защитената идея на 
стихотворението, с изкуството му. На преживяването 
му, разбира се, не бива да пречи лошата рима, да му се 
позволи да улови поета в словесна безпомощност. Всичко 

трябва да бъде безукорно направено и вдъхновено изпято. 
Останалото – каквото бог дал.

Добре намерените рими са хубаво нещо, но само с 
хубави рими поезия не става. Та лоши ли са римите на ред 
български поети, но колко от тях са наистина поети? 
Защото, колкото и да са звънки римите, въпреки ювелира 
и словесната еквилибристика, заедно с приятното чув-
ство и смайването остава и нещо празно. Та нали всяко 
стихотворение е длъжно да отговори на големия въпрос: 
“И какво от това?” У Атанас Далчев римите не са много 
добри, но той пък отговаря на този въпрос и e направил 
сто пъти повече изкуство от другите, по-старателните 
във формалното изграждане на стихотворението. Знам 
ли? Сигурно защото е по-талантлив от тях.

Големи завоевания има и белият стих. Кавафис напри-
мер. Няма мярка в това и не може да има. Щом си поет, 
ще намериш как да го кажеш и в каква форма. Важното 
е зад това да стои безспорен художник. Останалото е 
имитация на поезия, производство и…досада.

Сп. “Пламък”, бр. 10, 1980 г.

ПЕТЪР АЛИПИЕВ
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Майка 
Майка е още жива, над осемдесетте. Цялата й душа вече е в отвъдното. Когато минавам да 

я видя (тя живее при брат ми Стефан в Босилковци) нито се радва, че съм дошъл, нито тъгува, 
че заминавам. Но и в това състояние на успокоение не забравя да ми напомни своите наставле-
ния: да слушам началниците си, никога да не казвам какво мисля и да не се занимавам с политика. 
“Политиката – казва тя – е много страшно нещо. Веднъж е така, друг път – иначе. А ти мойто 
момче, си наивен, добър си. Винаги ще сбъркаш. По-добре си мълчи”. Мама е некнижна, не може 
да чете. През живота си не е прочела ни една книга, ни вестник. Но затова пък може да пише, за 
разлика от татко, който четеше книги, но не можеше да пише. Тя беше болезнено сантиментален 
човек. Плачеше за всичко, от всичко се обиждаше.

Баща
Баща ми беше колоритна личност. Докато мама бе учила само до второ отделение, татко бе 

завършил четвърто. Обичаше да чете и то все дебели книги. Но както казах преди малко, не може-
ше да пише. Даже когато се налагаше да се подпише някъде, с мъка и потене написваше едно “П” 
и с облекчение слагаше завъркулки след него. Обичаше романи с тежко съдържание: Зола, Толстой, 
Вазов, Тургенев, описания на войни, романи за личности – Фуше, Талейран, Суворов, “Записките” на 
Захари Стоянов. Потъваше в “Мъртвите сибирски полета”, в романите на Джек Лондон. И днес го 
виждам седнал на трикрако столче, заобиколен от кучета, котки, кокошки, оставил непоринато 
на добитъка и безгрижен за жалкото ни земеделие, да чете “Братя Карамазови” от Достоевски. 
Никога, на никого не е разказал какво се разправя в тези книги, нито на мама, нито на децата си, 
нито на приятелите си. Това си беше негов свят, негова радост, недостъпни и далечни за всички 
нас. Книгите вземаше от читалището и сам си ги избираше.

Всъщност през детството ми баща ми малко е живял при нас. Все бе някъде на печалба: чирак 
в Поликраище, Свищов, работник по железниците в Мездра, миньор в Перник и мини “Черно море”. 
Идваше си през есента, за да купи жито, царевица, зеле, пиперки за туршия, да ни купи цървули. 
Въобще да зазими къщата. И пак тръгваше нанякъде. Само веднъж си дойде за по-дълго, но с 
патерици: беше си счупил крака в мини “Черно море”, Бургаско. Баща ми не обичаше земеделската 
работа и много рядко работеше на нивите ни. Това вършеше мама, а когато пораснах – и аз. Той 
бе природно интелигентен човек, с живо чувство за хумор, наблюдателен и присмехулник. Всичко 
знаеше, нищо не можеше да го учуди. Беше изключително сладкодумен. На масата в кръчмата, или 
на трапезата по празници вкъщи бе центърът на вниманието с неговите дълги и интересни раз-
кази, изпълнени с точно наблюдение, с виждане на смешното и абсурдното. Бе нещо като сатир. 
Никога не пиеше повече от една-две чаши вино. Ракия въобще не пиеше.

Добра към мене беше мама, тя ме милваше, тя ме обичаше, тя ме даряваше с топлинка. 
Баща ми не ме е държал на коленете си, не ме е ласкал, но бе сериозен и грижовен. Само веднъж 
ме е бил. С другарчетата бяхме изрязали цялата електрическа инсталация (външна) на валцовата 
мелница в село, за да си поставим електричество вкъщи. Стопанинът на мелницата пристигна 
с искане за хиляди левове обезщетение, и искане да му се възстанови инсталацията тъй както е 
била. Баща ми вдигна ръце и му каза: “Единственото нещо, което мога да направя, е да ти върна 
изрязаните от момчето кабели и пред теб да му тегля един бой. Пари не мога да ти дам, защото 
ги нямам. Ако искаш, съди ме, но освен цървулите, нищо друго не можеш да ми вземеш. Пък и те 
са с подлоги”. Хвана ме и ми тегли един бой. Голям бой! Чорбаджията на мелницата скимтеше и 
го молеше да ме остави, но баща ми не ме остави и биеше ли, биеше. След този бой се заврях под 
дръвника и цяла нощ ме търсиха, но аз не се обадих. Исках да умра. Мама много плака и проклина 
жестокостта на баща ми.  

– Кого обичаш повече от майка си и баща си?
– И двамата. Но към баща си имах особена слабост. Харесвах у него чувството му за свобода, 

естествения начин на живот, незачитането на големците, презрението към лъжата, към хитру-
ването за сметка на другите, иронията, насмешката, това, че можеше да се радва и на малкото, 
от разрязването на една диня да направи празник вкъщи, гордостта му на човек обичах и начина, 
по който бранеше тази гордост – с думи, когато можеше и с мълчание и презрение, когато не 
можеше да се кажат думите.

– Какво си взел от баща си?
– По малко от всички тези неща и, без да съм точно такъв, съм неговото продължение.
– Физически на кого приличаш?
– Пълен съм като мама и все ми се струваше, че на нея приличам, но като почнах да остаря-

вам, лицето ми все повече и повече заприличва на татковото. На него всъщност приличам. Беше 
дребен на ръст, подвижен, имаше сини очи.

Из анкета на Светлозар Игов с Петър Алипиев

Смъртта на една 
птица
Между камъни, коприва,
на цъфтяща трънка,
в местност неорана, дива,
сви си дом кадънка.

Висне над гнездото меко
кукувича прежда.
Лъхне вятър отдалеко,
клончето привежда.

Душно е, гори, припича.
Тя яйцата пази.
Заек някъде притича,
облак тъмен лази.

Ето го - гърми в полята,
слънцето затули,
вятър клонища замята,
град листа обрули.

Падаха връз нея бясно
удари корави.
Ви се тя в гнездото тясно,
но не го остави.

Немощна, криле разпери
до гнездото вънка.
Сутринта овчар намери
мъртвата кадънка.

Кукувица

С потайността на своя глас,
във всеки звук пропита,
ти като мислите си в нас
и като тях си скрита.

Ти като моята мечта
самотна се обаждаш,
изпълваш с тъжен зов света,
изчезваш и се раждаш...

И в този безутешен зов,
с простора що се слива,
долавям своята любов,
която си отива.

Духът, към тебе устремен,
реално чувство става:
все бяга винаги от мен
и все се приближава.

Не си ли всичко онова,
в душата ми което
пониква като стрък трева
и съхне под небето?

Зови настойчиво, зови,
от хълм на хълм, незнайна,
за мене винаги, уви, 
недостижима тайна.
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Имам само един брат. Стефан, роден 
десет години след мен. Мама нещо 
боледуваше и лекарите от белен-

ската лудница, където селяните търсеха 
лек, я посъветваха да си роди още едно 
дете, за да й мине. Роди го и наистина 
й мина нервното заболяване. Заета със 
селски труд, тя нямаше време да отгледа 
детето си, затова го отгледах аз. Дъвчех 
му залъци хляб, за да ги поглъща по-леко и 
като го турех в количката за тор, оби-
калях с него баирите с другите деца. Хем 
играта вървеше, хем и задължението към 
братчето си изпълнявах. “Велико – викаха 
съседите на майка ми – ще си умориш 
така и двете деца. Още по слана Пешо 
го туря в количката и хуква по улиците 
и баирите. Запази си поне отгледаното 
дете”.

Мама свиваше рамене и оставяше 
животът да тече, както е наредено, 
защото как другояче можеше да тече 
той. Вечер, когато мама се връщаше 
от работа много късно, първо кучето 
познаваше песента на колелетата и ским-
теше от радост. Скимтях от радост 
и аз, защото много ме беше страх от 
тъмното. Когато мама закъсняваше ту 
да докопае, ту да доожъне, изплашен от 
тъмнината, се качвах на дивия орех до 
вратнята и оттам чаках да дочуя звъна 
на каруцата. Брат ми плачеше долу в 
количката за тор.

Петър Алипиев

С брат ми Петър имаме десет години разлика, аз съм по-малкият. 
Докато беше жив, имахме добра връзка помежду си, защото в известен 
смисъл той ме отгледа като дете. През 40-те години на миналия век 
животът на село беше суров, майка и татко бяха достатъчно заети с 
тежка работа и брат ми по цял ден ме возеше в желязна разнебитена 
количка, която играеше роля и на играчка, и на житейско убежище, и на 
социална защита. Както се вижда, по онова време животът беше доста-
тъчен синтез на функции, а това си бе удобство за нас двамата – деца на 
бедни родители, деца, които трябваше да се преборим с битието сами. 
Имената ни са различни по вина на селския поп. Тогава той е имал авто-
ритет и в грешките си, а документите не са били от особено значение 
в патриархалния свят на кал, къщурки и равни помежду си хора, чиято 
гордост беше селският ти инвентар да е в повече от на съседа. 

Когато пораснах достатъчно, видях, че брат ми има по-особени 
занимания от другите деца в село: много четеше, с часове рееше поглед, 
разсеян спрямо това, което му се говореше. Сякаш потъваше някъде, и 
от това едрото му тяло ставаше обло и добро, просмукано от съзерца-
телност. Не беше трудно да видя, че очите му отбираха някакви детай-
ли, а умът му ги навързваше в логика. Същевременно от него лъхаше 
нещо безкрайно естествено, като че бе част от околностите, но това 
впоследствие го разбрах и осмислих чрез поезията му. В село брат ми 
срещна жена си Вълка, с която имаха задружно семейство, от което пак 
лъхаше възможно най-естественото усещане: хора, владеещи фундамен-
та на природните и социални закони. Знаеха, че трябва да работят, да 
си помагат, да отгледат деца. Нищо насилено нямаше в съюза им. Разчи-
таха един на друг, караха се и се сдобряваха, но и двамата знаеха, че си 
принадлежат и че заедно са по-силни от сами. После батко замина по своя 
си път към литературата и аз рядко го виждах. Но го чувствах. 

Затова ще се опитам да му направя портрет. Физически бе масивен, 
но в никакъв случай не разплут човек. Това говореше за липса на дребна-
вост, но и за вътрешна дисциплина, която той бе отработил предимно 
в морален аспект. Вярваше, например, в честността, в искреността и 
в духовните усилия на човека, които той разбираше като обреченост на 
изкуството. Повтаряше думата “изкуство” със страст, защото един-
ствено чрез тая дума можеше да разбере света. Иначе се хвалеше, че 
може да строи, да гледа лозе, да проявява разум в практическите работи, 
но всички виждаха, че това не е така. Когато му се удаваше да убеди 
някого, че е страшно градивен в практиката, се изпълваше с радост 
и се заливаше в смях, плод на детския му характер, добре контролиран 
прочее от снаха ми, която пък е човек от трезв по-трезв и от разумен 
по-разумен. Обаче там, където брат ми имаше пълна дисциплина и 
твърди граници на поведение, беше отдадеността му на литературата. 
В това поле бяха допускани малко хора, което създаваше силно чувство 
на хигиена и твърдост на личността. Нещо бетонирано лъхаше от брат 
ми, нещо, което не можеше да се пробие, което бе само негово. И с тази 
си позиция той присъстваше неизменно в света. Който не я е забелязал, 
той е бил несериозен човек. Дълбочината на батко беше в неговото усе-
щане за нещата, които бе направил свой живот. Имаше особена йерархия 
спрямо хората. С неизменното му уважение се ползваха онези, които 
имаха някакво собствено, от природата дадено призвание. С безличните 
беше не само нелюбезен, но и някак жесток и невъзпитан. Когато веднъж 

си дойде на село, за да ни види с мама и татко, при него се отби съседка, 
чието момиче пишеше стихове. Дъщерята носеше писанията с надежда 
да си поговори с брат ми за литература. Той обаче се обърна към майка 
й и попита: “Женено ли е момичето?”. “Не!” – отвърна тя. “Е, като се 
ожени, ще престане да пише.” 

После, в някои книги, в които имаше спомени за батко, прочетох, че 
така е работил и в издателството. Безкомпромисно спрямо собстве-
ния си вкус, с разбирането, че литература не се прави само ако искаш 
да я правиш. Веднъж захванах подобен разговор с него и помня думите 
му. Обясни ми, че според него едно от големите човешки нещастия е 
да искаш, без да можеш. Изкуството била страшна паст, в която ако 
си предопределен да паднеш в нея, си щастлив, въпреки постоянните 
несрети. Но ако тази паст не ти е съдба, ставаш жалък, нещастен, неу-
довлетворен и ненавиждащ всичко красиво, талантливо и градивно. Про-
изнасяше думата “маниак” с отвращение, защото смяташе, че подобни 
болни хора са отклонение от природните закони.

Ако трябва да характеризирам брат си с една дума, то тя ще е 
хармония. В него имаше нещо завършено, имаше езическо единство 
между тялото и душата му. Колкото се радваше на силата и здравето 
си, толкова и летеше духом, струваше ми се доста високо. Там, където 
видеше или усетеше патология, отклонение от общия баланс, в гърдите 
му се надигаше някаква странна жестокост. Не обичаше факти, хора или 
ситуации без покритие. Това беше жестокостта на природата, която 
знаеше кое е важно, кое е справедливо, кое има смисъл. Вече в зрелите 
си години усещам, че поезията или хумористичната проза на брат 
ми бяха основани върху тази основа. Точен усет за същина, от която 
произтичаше вече второстепенното, това, което хората виждаха, но 
не си обясняваха. По този начин и живееше. Въпреки несправедливите и 
коварни удари от обществото, от маниашките провинциални среди той 
запазваше здрав усет и мъдрост в тежки моменти. Крайните поведения 
или решения никога не са го привличали. Но след смъртта му осмислихме, 
че всичко е отивало навътре и в здравото и едро тяло се е помещавала 
ранена душа. 

Обичам да чета критиката за батко. Не разбирам обаче едно. 
Повечето виждат само пейзажа. А зад пейзажа има цели състояния. 
Животните, планините или полето са като хората. Любимото ми сти-
хотворение е “Храсти”. Ето, днес като гледам новините от Народното 
събрание – ами това стихотворение си е разказ тъкмо за действащите 
политици. Качиш се на върха и те отсекат. Обаче долу, в подножието, 
храстите остават. Тези, които вече близо двадесет години ги гледам по 
телевизията, са нищо повече от храсти. Да не говорим за прочутото 
“Лисиче”, в което покаянието от престъплението разтриса всеки, който 
прочете творбата. Затова обичах жестокостта на брат ми, както оби-
чах и неговата детска доброта. Тъкмо тя го отвеждаше до същината 
на нещата. 

Разбира се, един портрет на поета Петър Алипиев, направен от него-
вия по-малък брат, би следвало да съдържа и много случки, преживени от 
двама ни. Но това вече ми бяга, в ума ми е общият усет от батко, който 
душата ми повтаря ли повтаря. Една неизменна обич към него, и една 
огромна нужда от него и от цялата природна мъдрост, която извираше 
от едрото му тяло и зареяния поглед.

Брат ми Петър
Стефан Пеев

Ненавистта  
си има връх

Ненавистта си има връх
във свойта трайност лиха.
От ярост притаила дъх,
два ястреба се сбиха.

О, битката им тоя път
бе ядна, страховита,
която всичко в своя път
със себе си помита.

Летяха клечки и пера,
и суха пръст, и пясък,
и екна цялата гора
от писъци и крясък.

И ето ги - лежат без звук,
бездушни и безкрили,
със клюнове един във друг
забити с сетни сили.

Опити от цвета зелен
от близките дървета,
прехвръкнаха след някой ден
две влюбени врабчета

и там, сред старата гора,
където те се биха,
от пръснатите им пера
гнездо си построиха.

Баба, дядо, чичо ми Стефан, брат на татко, и стринка Митка – на някакъв селски Босилковски празник. Май че и те си останаха докрай 
задружни, незаразени от отчуждената модерност...
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– Петре, тая юнашка снага, дето я имаш, как се е съз-
дала?

– Никога през детството ми, пък и по-късно у нас не се е 
закусвало. Само се обядваше и вечеряше. А на полето се ядеше 
и по икиндия. Ядеше се само една манджа и нищо повече. Яхния 
от листа на бакла, яхния от райкин боб, фасул, каша от коприва, 
картофи на чорба и на яхния и от време на време пиле на чорба и 
пиле на яхния, но никога от едно пиле и двете ястия. При яденето 
на пиле всеки си знаеше какво ще яде: баща ми, ако е у нас, ядеше 
главата, краката и шията, мама – бялото месо, а аз и брат ми 
– кълките. Воденицата на пилето се вадеше и се разпределяше 
на три или четири парчета, в зависимост колко души имаше 
на синията и всеки си взимаше парчето. Пилешката воденичка 
беше лукс и всеки имаше право на него. Ядяхме винаги на синия 
с трикраки столчета и под синията винаги се боричкаха котки 
за огризките. Кучето стоеше встрани и жалостиво гледаше. 
От време на време баща ми хвърляше през рамо и на него нещо, 
и то го лапваше още във въздуха. През лятото се сушаха пло-
дове и през зимата ядяхме много ошав, подсладен с маджун. Ах, 
този маджун! Той се правеше от сладки метли, които, обелени 
и изчистени, се занасяха на селския казан, изстискваха се на 
преса и сокът се вареше, доде стане гъст и апетитен. В него 
туряха парчета от цвекло, тиквички и дюли. През цялата годи-
на бях устремен към деня на варенето на маджуна, метлите 
почвахме да смучем седмици преди да ги отсечем и закараме на 
казана. Станеше ли маджунът, мама го туряше в гърнета и го 
скриваше вдън земя. Но и там го намирахме, бъркахме вътре и 
си ближехме пръстите и бяхме безкрайно щастливи. Защото 
цялото ми детство мина, без да изям един бонбон. Бонбон изядох 
едва на единадесетгодишна възраст, когато на учителката ни 
г-жа Парашкевица Рашкова, й почина мъжът и на погребението 
ни почерпи с по един бонбон. Дълго време пазех обвивката му, 
сложена между страниците на христоматията.

Интересно е, че тогава в селото не се пиеше чай. Имаше 
и липи, и лайки, но чай не се пиеше. Само когато ми се подуеха 
сливиците, мама сваряваше лайка и ме караше да се жабуря. 
За първи път пих чай, когато отидох в гимназията в Бяла и с 
група ученици отидохме да играем театро в с. Ценово. Жената, 
в чиято къща ни разпределиха да спим, на сутринта ни даде да 
пием чай от липа. Много ми хареса. И до днес помня ароматния 
му вкус.

Любимото ми ядене като дете бе порязницата, намазана със 
свинска мас и посолена със сол. Нямаше нищо по-сладко от това. 
Но аз всъщност съм отрасъл с яйца! Яйца на очи, яйца, забъркани 
с брашно, яйца с пера от лук, качамак с яйца, яйца, счупени във 
вряла вода, яйца с коприва и т.н. и т.н. Кудкудякането на кокош-
ките предизвикваше отделяне на сокове в стомаха ми. Веднага 
тичах да прибера снесените яйца и да нахраня себе си и брат си. 
Събирах по синурите и яйца от костенурки, а по дърветата яйца 

от гугутки. Бяха много вкусни. Ядяхме и охлюви и костенурки. 
Но само когато баща ни беше на село, защото само той можеше 
да коли и пече костенурките. Месото им не ми харесваше. Пък 
ме и отвращаваше начинът, по който татко ги колеше. С една 
кука им изваждаше главата, дърпаше жестоко, докато се покаже 
и после я отрязваше. Печеше ги заедно с корубите в пещта и чак 
после изваждаше месото. Ядяха се бутчетата и черния им дроб. 
За баща ми това бе голямо угощение. За мене, мама и брат ми 
– не. Охлювите ядяхме обикновено на “разсол”, само сварени ги 
вадехме с игли и губерки. Само се изливаше горещата вода от 
тенджерата и пирът почваше. Гозби от охлюви мама никога не 
е готвила.

– Щастливо ли беше детството ти?
– Най-щастливото! Всяко детство е щастливо, щом дете-

то е здраво. Детството е откритието на света, възторгът 
от света. Изумлението от този свят. Да вали дъжд, а ти, 
сгушен до майка си, да стоиш под рогозката и да не може да те 
намокри; да тичаш бос по отъпкания черен път, яхнал дръже от 
слънчоглед, наместо кон; да тичаш по баирите и да играеш на 
реши-кесме, челик и попиц, за минута да прибягваш до вкъщи, 
за да си намажеш филия със свинска мас и пак да се върнеш. Не, 
няма нищо по-сладко от това след дъжд да крачиш из селските 
дерета и дириш железца, синци и какви ли не чудни работи. А 
това да намериш парче от синьо стъкло и с него да погледнеш 

наоколо? – Каква красота, какво чудо!
Понеже стана дума за животни, спомням си, че в началото 

на четирийсетте години пасох няколко лета с двама цигани 
селската черда. Татко се спазаряваше, а на негово място аз 
ходех да паса селския свободен от работа добитък. Мама ме 
будеше рано и с торба на рамо, с комат хляб вътре, излизах над 
дома, на бозалъка, да посрещна първите селяни, които изкарваха 
добичетата си. Събираха се по сто, двеста, а понякога и повече 
говеда. С циганите ги пазехме да не влизат в нивите и направят 
поразии. От баир на баир стигахме селската чешма, напоява-
хме ги, поспиваха няколко часа и тръгвахме обратно. И тъй до 
вечерта. Работа проста и пълна с хубави неща: циганите ходеха 
по чуждите бостани и носеха дини, пъпеши, краставици, домати. 
Ако се отели някой крава и занесем на стопанина телето, на дру-
гия ден стопанката носеше пита и сирене. Познавах като живи 
хора добитъка на цялото село – коя крава и кой вол на кого са. А 
пред есента? Не съм имал никога такова удоволствие. С впрег-
натата каруца и празен прешов на нея тръгвахме с циганите на 
събираме уема. По половин шиник на добиче. Житото сипвахме в 
прешова, аз стоях в него и го раздавах, а циганите носеха крини-
те и просеха дини и пъпеши, които турях в житото. Някъде ни 
даваха и да ядем. Сладки са плодовете от сторения труд.

Из анкета на Светлозар Игов с Петър Алипиев

Ядене

Красимир Машев

Дневник
09. 11. (понеделник) 1998 г.

Около 10 ч. ми се обади Ван-
ката Обретенов. Имал да ходи 
по книжарници и ме покани да ги 
обиколим заедно.

Двамата обиколихме и няколко 
художествени галерии, но повече-
то бяха затворени. В понеделник 
е така. Ванката ми разказа, че 
на изложбата на Дария Василян-
ска Атанас Мочуров се срещнал с 
Петър Алипиев и започнал: “Петре, 
Петре, повлече ни реката, повлече 
ни и скоро ще ни завлече…Ще 
отидем да видим какво става там 
горе…” “Ти коя година си роден?”, 
попитал го Петър Алипиев. “1931-
ва” – отговорил Мочуров. “Ще 
видиш същото, което си видял 
през 1929 година”, казал му Петър 
Алипиев.На сватбата на вуйчо ми в гр. Койнаре. Младоженецът е първият вдясно, а булката е предпоследната вляво, жената в бяло. До нея вдясно е 

баща ми, а до него – майка ми. Както бе обичайно в тези случаи, майка ми обяснява на баща ми как да се държи в официални ситуации

Баща ми на маса. Любимо място за неговите шеговити истории. Когато ги разправяше, той самият се забавляваше далеч 
повече от другите
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Никога не ми е идвало на ум да ставам 
писател, да се занимавам с литература. 
Не мога да твърдя, че в началото на гим-
назията имах особен интерес към уроците 
по литература. Такъв интерес не съм имал 
и в училището на село. Едно любопитство 
ме водеше, но не мога да твърдя, че това 
любопитство ме е дарявало с наслада. Даже 
историята и географията ми бяха по-инте-
ресни.

– И все пак, кога написа първото си сти-
хотворение? Защо го написа?

– Живеех с Христо Черняев, който бе 
поет. Имаше няколкостотин написани сти-
хотворения. Все ме караше и аз да пиша, но 
ми се виждаше смешно, пък и не знаех как се 
пише. Но веднъж, в пети клас бях, на шестна-
десетгодишна възраст, той ме насили да 
напиша стихотворение за стенвестника на 
класа. Обясни ми и как да го направя. Реших 
да напиша за партизаните. И съчиних пет 
куплета. Христо го хареса, преписаха го кра-
сиво, една ученичка го преписа с калиграфския 
си почерк, тури отдолу “П. Пеев” – тогава 
така се казвах, оградиха го с линии, които 
на ъгъл се пресичаха и заедно с трите сти-
хотворения на Христо, с уводната статия, 
съобщенията и рисунката на класния ни 
художник Цанко, окачиха вестника в коридора. 
Стана някакво чудо с мене. По сто пъти на 
ден минавах край него, за да си гледам сти-
хотворението. Все чаках да зърна чете ли го 
някой. Никой не го четеше. Стенвестниците 
се издаваха не за да се четат, а тъй, за 
проява, за украса. Но моята суета пламна, за 
да продължи и до днес. Няма отърване, щом 
веднъж си видиш името отпечатано. Това е 
великата отрова на суетното, за да дойде 
после и отровата на изкуството – и ти вече 

не си човек. Ако не си надарен – лошо, ако си 
надарен – още по-лошо.

– Винаги ли почваш от хрумването?
– Всичко е много сложно. Хрумването, за 

което говориш, идва, за да подхрани идеята 
ти за стихотворение, искал си да кажеш 

нещо за вечния кръговрат на раждането 
и остаряването, пък и на умирането, а не 
знаеш как. И случката, видяното в живота 
ти помага. Понякога с години го търсиш 
туй, дето ще ти помогне да защитиш худо-
жествената си идея, но не го намираш. Цели 
десет години писах стихотворението си 
“След бурята”. Исках да напиша стихотворе-
ние за катарзиса в природата, как в нея има 
момент, когато ти се струва, че животът 
свършва, но той само миг след това тър-
жествува и то с още по-голяма сила. И все 
не ставаше. Колко пъти я описвах тази буря, 
но не би и не би. И когато никак не го търсиш 
разрешението, се сещаш как трябва да бъде. 
Какво ще я описваш тази буря, не е ли доста-
тъчно само да кажеш:

– Не мина и минута май,
откак бучеше, вреше,
изскочи слънцето и – край.
Каквото беше – беше.
И уж вече си я написал темата и трябва 

да бъдеш доволен, а то-става още по-лошо; 
тъй ли е, не е ли тъй, това ли е най-доброто, 
започват варианти, за да се върнеш пак при 
началните думи. Почти винаги излиза, че 
онова, което си измислил в началото, е най-
точното.

– Каква е биографията на стихотворени-
ята ти, къде и как са написани? Това е много 
интересно.

– Преди години Иван Пауновски ми поиска 
такава биография. Вземи, вика, книжката си 
и поред ми опиши как и къде си написах сти-
хотворенията. Направих го, защото на самия 
мен бе интересно. Припомних си странни, 
чудати неща. Например “В зоологическата 
градина” писах през нощта във влака, изпра-
вен между буферите на два вагона, на път 
от София за Койнаре. “Дими над дърветата” 
писах в една стая в мазето на едно училище 
във Варна, където жена ми бе зам.-директор-
ка и ми я бе “отпуснала”, за да работя. В това 
стайче столът на училището си държеше 
картофите. Бях сложил маса и стол, а нао-
коло ми стояха струпани пет тона картофи. 
Всички бяха поникнали и миришеха на живот. 
Оттам сигурно и тези асоциации в стихо-

творението. И така нататък.
– Как написа "Лисиче", едно от най-хубави-

те ти стихотворения?
– В Койнаре съм го писал. Бях седнал да 

обядвам, майка Спаса, майката на жена ми, 
бе закъсняла нещо с чорбата и като я чаках, 
връз бялата покривка го написах.

– За колко време?
– За двайсет-трийсет минути.
– Поправя ли го?
– Не.
– Къде го напечата най-напред?
– Помня, че го носих в списание “Пламък”. 

На Веселин Ханчев го дадох, той беше редак-
тор там. Спомням си, че не го хареса.

– В “Пламък” ли го публикува?
– В “Пламък”.
– Как се посрещна?
– Най-обикновено. Не съм чул кой знае 

какви отзиви. Имах приятел студент във 
ВИТИЗ, та той ми разправя, че го били 
чели на глас в някакъв автобус. Били ходили 
студентите с автобуса на екскурзия. Чух 
също, че Пенчо Данчев го бил чел пред ауди-
торията на студентите си. Когато издадох 
първата си книга, тези, дето писаха за нея 
не похвалиха “Лисиче”. Чак след време Николай 
Инджов писа някаква статия, мисля, че “Пое-
зия за всички” се казваше и го цитира цялото 
на страниците на “Литературен фронт”. 
Та оттогава се заговори затова “Лисиче”. 
Всъщност той го цитира по моя молба на 
мястото на друго стихотворение, което 
бе сложил. Четящият свят обича да приеме 
нещата наготово. Някой трябва да му каже, 
че нещо е хубаво.

– Ти харесваш ли стихотворението?
– Разбира се.
– На колко години си бил, когато го написа?
– На двайсет и пет.
– А как и къде написа “Смъртта на една 

птица”?
– Първия куплет написах в хотела в 

Койнаре, когато ходих да се сватосвам с 
жена си. След няколко месеца го дописах пак 
в същия хотел.

Из анкета на Светлозар Игов  
с Петър Алипиев

Литературни интереси

На порчутите през 40-те години от ХХ век литературни курсове, този път в Своге, на 
които “напреднали” писатели учат “ненапредналите” как да пишат. Доброто в този слу-
чай е, че “напредналият” е Елин Пелин. Разпознавам Пеньо Пенев, Станка Пенчева, Пламен 
Цонев...

Здравко Петров, Христо Чернаев, Методи Методиев и Петър Алипиев (отляво надясно), Своге
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Неговата прословута вила във Варна. 
Показа ми я. Аз бях тогава председател на 
творческия фонд на Съюза на българските 
писатели. Преди да отидем на вилата му, 
играхме на карти в почивната станция на 
писателите. Викам на Петър: “Да знаеш, че 
винаги ще те обирам, но ще ти оставям пари 
за билет до Варна…” И след това отидохме да 
му видим вилата. Жена му много се гордееше 
с барбекюто в двора. Много хубаво местенце 
до гората. Казвам му: “Пешо, ще те вземем 
с колата до мойто село Денчевци, да видиш и 
мойта къща, и ще те качим после на влака в 
Дряново, ще ти платя и билета за връщане…” 
И той се съгласи. Отидохме. Къщата ми е 
стара, на 150 години. И тогава Петър се раз-
очарова от свойта вила: “И аз мислех, че съм 
имал вила…” Старата къща не е като нова-
та; има друга атмосфера, дувари има като 
всяка балканджийска къща, а бе регистрирана 
и като паметник на културата.

Когато той прави своята Антология 
на българската поезия ме покани:”Прати ми 
хайку…” Казвам му: “Да ти пратя стихо-
творения или сонети. Мисля че не пиша лоши 
стихотворения и сонети…” “Не, не. Прати ми 
хайку. Сега много хора пишат стихотворения 
и сонети, но малко пишат хайку…” Пратих 
му и той избрал единайсет неща. Попитах 
го по телефона: “Не могат ли да бъдат два-
найсет?” Казва: “Не. Аз избрах единайсет…” 
“А знаеш ли – отговорих му, – че японският 
класик Баша е казал, че когато един поет през 
целия си живот напише две добри хайку, това 
е един добър поет, а когато един добър поет 
за цял живот напише пет добри хайку, това е 
един голям поет. Значи аз съм един по-голям 
поет от представата на Баша, защото ти си 
избрал единайсет…” (Смее се).

Видях му антологията и го питах: “Тези 
видни поети защо са представени само с едно 
стихотворение?” Отговори ми: “Да се благо-
дарят, че са представени с едно, защото пър-
воначално мислех да не бъдат представяни с 
никакви стихотворения. Но нали съм човек 
компромисен, направих…” “Ами Павел Матев 
защо не си го включил?” “Ами за мен той пов-
таря себе си…” А човек когато е министър го 
гледат под лупа. А друг един наш колега (това 
може и да не го включваме) го иронизираше: 
“Той имитира себе си. Има едно голямо руло 
хартия зад пишещата си машина и сяда да 
пише. След като направи няколко машинопис-
ни страници и произволно ги нареже, където 
попадне ножицата, след това им слага по едно 
заглавие…” То е едно и също. (Смее се).

С Петър имахме вътрешна близост. Аз 
го уважавах много, защото той беше така 
постоянен, че да прилича на себе си, но не 

като Павел Матев, а като не изменя на себе 
си. Това са две различни неща. Да приличаш 
постоянно на себе си и да имитираш себе 
си. Да не имитираш, а да приличаш на себе 
си, да си пазиш територията, в нея да се 
чувстваш много уютно, да можеш да кажеш 
всичко онова, което искаш да го кажеш на 
онова място – дали ще бъде на вилата или в 
градинката пред нея, или ще ти бъде литера-
турата, да може да си останеш същия и да си 
кажеш думата.

Петър беше страхотен майтапчия. Леко 
се провокирахме с него. Например той ми 
казваше: “Ти си превел Багрицки, но преводът 
ти не е добър. Аз съм превел само едно него-
во стихотворение, което и ти си превел, но 
моето е по-хубаво…” Казвам му: “Когато е 
едно – може, но когато си превел повече него-
ви стихотворения и двете му поеми, хайде и 
ти ги докарай по-хубави…” (Смее се).

Но тези спомени изскачат когато си гле-
даш бележника, когато си спомняш за нещо. 
Ако беше ме предупредил по-рано, можеше да 
си попрегледам нещата…

През 1990 г. Ян Кошка, който почина преди 
близо 2 години, идва в София и дойде вкъщи, 
както аз му ходя на гости. Приятели сме от 
45 години. Страхотен българист, преводач, 
изпращам му книги. Още през 1973 г., тога-
ва бях все още млад поет, започна да идва 
вкъщи, сядаме на масата и докато жена ми 
приготвя вечерята в кухнята, ние сме седна-
ли на чаша с бутилка бяло вино. Та и през 1990 
г. на същата маса го питам: “Ян, какви са ти 
впечатленията от България, от “Градът на 
истината” (тогава имаше палатков лагер в 
центъра на София), кого видя там?” “Розалия 
Ликова легнала до…” “До Розалия Ликова не бях 
легнал никога – казах. – Трябва да съм бил 10 
години на някой остров и да съм нямал жена, 
ще легна…” Каза: “И Кольо Севов е там…” 
“Той какво търси там? – попитах го. – Знам, 
че често ходеше до първия секретар на ОК на 
БКП във Варна, знам че искаше децата си да 
праща в чужбина. Сигурно заради това…”

По едно време Ян Кошка каза: “Димитър, 
какво значи думата “мекере”? Отговорих му, 
че това е човек, който върши някаква рабо-
та, но тези, които го карат да я върши не го 
уважават заради това. И добавих: “Но я поча-
кай да отида да взема тълковния речник…” 
Гледам – първото значение на думата от 
турски произход е аргатин и второто – впре-
гатен добитък. Думата има и друго значение, 
което обясних така: “Ян, да знаеш, че думата 
“мекере” има и трето значение…” “Кажи го?” 
“Кольо Севов…”

Това е човекът, който лежи в палатковия 
лагер, а преди това ходи при първия партиен 

секретар да клевети и топи… Той наклевети 
Петър Алипиев и го уволниха от издател-
ството заради издаването на “Равносметка-
та” от Съмърсет Моъм.

Ян Кошка замълча. Сигурно му е станала 
ясна тази дума, която вероятно е срещнал в 
някоя българска книга.

След като бяха уволнили Петър Алипи-
ев от издателството, видяхме се в София. 
“Пешо, научих, че са те уволнили заради “Рав-
носметката” на Съмърсет Моъм…” “Има 
нещо такова…” Викам му: “Трябва да ти 
кажа, че с право са го направили това нещо. 
Ти заслужаваш да бъдеш наказан…” “И ти ли 
мислиш като тях?” Викам: “Разбира се… Аз 
като четох книгата, срещнах една мисъл, 
заради която заслужаваш не да бъдеш наказан, 
а уволнен”. “Коя е тази мисъл?” Казвам му: 
“Съмърсет Моъм казва, че политикът е една 
посредствена личност. Щом той го казва за 
британския политик, какво остава за нашите 
политици?” (Смее се).

При една от смените в Почивния дом на 
писателите във Варна играехме, както обик-
новено, белот на терасата. А Тодор Живков 
щял да идва на посещение. Дойдоха някакви 
хора и ни предупредиха: “ Я престанете! Пра-
вите лошо впечатление…”

Привидността на срещите с Тодор 
Живков много ми тежаха и един или два пъти 
съм бил на тях, а може би само веднъж. И 
гледах да не попадна в тая смяна. И много 
се радвам, че след ноември 1989 г., когато 
станах председател на Творческия фонд на 
Съюза на писателите, тези срещи престана-
ха. Не че аз съм ги спрял, но Тодор Живков от 
конгреса на писателите, които не му станаха 
на крака и направиха първата демонстрация, 
беше дълбоко засегнат като държавник и 
пръв партиен ръководител. Рядко съм виж-
дал писатели толкова единни. Не станаха на 
крака на Тодор Живков. След това той беше 
привикал една голяма група партийни деятели 

и им казал: “ Как може? Аз правя всичко за вас, 
а вие да не ставате на държавния глава?” И 
беше отказал да се срещне с писателите през 
лятото на 1989 година. След 1990 г. тези 
срещи престанаха вече...

Аааа…Бил съм на най-знаменателната 
среща, когато Любомир Левчев целуна ръка на 
Тодор Живков пред 50 души писатели. Посре-
щането стана още след входа на станция-
та, преди стълбището за голямата тераса. 
Левчев го посрещна, хвана му ръката и я 
целуна. Всички се втрещиха. То бива, бива… 
Но един писател да целува ръка на един държа-
вен глава не знам дали го има в световната 
история.

***

Последните две истории нямат нищо 
общо с Петър Алипиев. Но това е само 
привидно Ако внимателно се вгледаме в тях 
детайл по детайл, не може да не се забележат 
онези искрящи пламъчета в очите на Петър 
Алипиев, които припламват и се разгарят във 
всяка една от неговите анекдотични разкази 
в книгата му “Без малко Тиртей”. Той държеше 
те да не се илюстрират, защото мрази някой 
да го допълва, па било той и от високия ранг 
на Борис Димовски. И много държеше дори и 
най-кратките разкази само от няколко реда 
да бъдат печатани на отделна страница. 
“Може и да са кратки – полунашега казваше 
той, – но всеки от тях изпълва цялата стра-
ница със значимост…”

И съм убеден, че тази история той не 
само щеше да я разкаже така, както никой 
друг – и духовито и остроумно, но и с онази 
философска дълбочина на подтекста, която 
се постига само когато има истински, зна-
чим и естетически пълноценен литературен 
текст.

Димитър Стефанов 

Разговор на 14 май 2007 г. проведен с Красимир Машев, 14,00 ч., София, градинката до 
сградата на бившето посолство на Чехословакия

Случки и случици

Тук вероятно татко е като граничар, не разпознавам никого и не знам кога е правена 
снимката
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Не си спомням по какъв повод бях във Варна. Да не би да 
представях някоя своя книга?… Пешо беше през цялото време до 
мен. Каза: “Довечера съм ти приготвил една хубава изненада…” И 
ми разказваше за своите срещи с български писатели. Знаеше ги 
всичките. Знаеше за всичките им кодоши, зевзеклъци писателски… 
А и той самият беше голям зевзек. Тогава ме заведе в една кръчма 
и ме запозна със семейството си. Страшно ме изненада. Това 
никой не бе го правил. Дъщеря му също се занимава с литература 
– литературна критика, литературни изследвания… От кодошите, 
които при него бяха безкрайни, премина постепенно, лека-полека 
(той се държеше в компания като тартор и беше тартор, никой 
не смееше да му противоречи), към анализ на българската поезия. 
За около един час и половина аз, който не съм свикнал да мълча, не 
продумах, слушах го много внимателно и почти нямаше нещо, с 
което да не съглася.Не само че анализът му бе блестящ, но той 
защитаваше всяка своя теза с цитиране на стихотворение и то 
не как да е, а цитиране точно, без “и така нататък…” Това трудно 
се забравя. От това поколение той беше толкова дълбоко свързан 
с работата си на литератор, поет толкова навлязъл в работата, 
че всичко друго извън поезията беше само гарнитура. Основното 
ястие бе литературата. Не само българската, но и световната. 
Защото той тогава направи анализ на българската поезия, тъй 
като така просто потръгна разговорът, но и тогава от време 
на време надникваше и в големите образци на световната поезия, 
които също познаваше блестящо. Дъщеря му го гледаше толкова 
захласнато колкото го гледах и аз. Тя го е обичала и му се е възхи-
щавала, подаваше му фактологически данни, но те нямаха особено 
значение. Изпихме по три ракии (Смее се.). Беше изключително 
приятно. Вечеряхме. Но това не беше основното на вечерта – яде-
нето и пиенето. Остана неговата лекция по българска поезия, която 
трудно може да я чуеш в Университета, или ако я чуеш – тя ще е 
раздробена и в никакъв случай няма да е толкова артистична, а ще 
бъде раздробена на два семестъра така, че в крайна сметка няма да 
разбереш нищо. Тази негова лекция аз помня и до ден днешен. Всъщ-
ност неговата подредба на големите поети на България напълно 
отговаряше и на моята подредба, и техният принос в литература-
та отговаряше и на моето виждане почти сто процента. Само че 
всичко това той го правеше много артистично. Най-жалкото е, че 
той ми изглеждаше изключително здрав, жизнен и виждах пред него 

години напред за творчество, срещи… А това се оказа последната 
ми среща с него. Смъртта му много ме изненада. Защото той 
изглеждаше великолепно. Беше в блестяща форма.

Не мога да си спомня годината, в която се запознах с Петър 
Алипиев, но той беше с много известния унгарски българист 

Петер Юхас. И двамата се бяха намотали. Аз се присъединих към 
тях и се донамотахме. Петер Юхас много обичаше Петър Али-
пиев, а и Петър Алипиев изпитваше голяма обич към Юхас. И от 
тогава започнахме да се виждаме, но аз ходех по-рядко във Варна, 
а той идваше често в София. И в клуба на писателите (той беше 
сладкодумец) около него веднага винаги се завърташе общество 
от слушатели (Усмихва се). Не може да се вредиш.

Във Варна ми беше по-лесно, защото нали съм столичанин 
(Усмихва се), а там е провинция, тя Варна каква провинция е, 
ама…(Усмихва се). Литературна провинция е, друга може да 
не е, но литературна провинция е. (Смее се). Той се чувстваше 
самотен с неговия талант и с неговите възможности. Това 
мога да кажа. Не съм чул нито една лоша дума за поета Петър 
Алипиев. За човека съм чувал (Смее се), няма съвършени хора, 
но за поета Петър Алипиев не съм чул нито една лоша дума. 
Никой не му отричаше таланта и никой не го смяташе за про-
винциален поет, защото това си е така. Такова беше и моето 
мнение. Такова беше и неговото. За думите няма провинция. Той 
Гоген го е казал още преди Алипиев: “Беше в главата ми”. (Смее 
се). Когато заминава за Таити го питат: “Как така напускаш 
Париж?” И той отговорил: “Париж е в главата ми”.

Без Петър Алипиев Варна загуби част от чара си. Както без 
Христо Фотев Бургас не е Бургас. Това важи и за моя приятел Хрис-
то Калчев. Той също така бе присъствен човек. Без него времето 
тече по-бавно, по-друго, по-скучно… Не знам точно какво. Това е 
харизмата. Това са хората, които боядисват времето, дават му 
цвят. Преди тях е имало други, след тях ще има други. За времето, 
което ни е определено на тоя свят колкото да изпием едно питие, 
защото толкова време имаме, повече не ни е определено (Смее 
се), едва ли ще имаме късмета да срещнем такива като тях. Най-
добрите си отидоха. За тях винаги е рано. На колкото и години да 
напускат живия свят, винаги е рано (Усмихва се). И на 90, и на 1000 
години, за тях винаги е рано. Именно защото тяхното присъствие 
боядисва времето и света. Беше достатъчно само да срещнеш 
Пешо Алипиев на улицата. И с другите беше така. Тяхното присъст-
вие беше различно, но с еднаква мощност. Абсолютно различни като 
хора, като характери, като виждания за литературата, но еднакво 
мощни като присъствие.

Това е.

Винаги е рано владо Даверов 

Разговор с Красимир Машев в офиса на издателство “Световит”, София, 13 май (неделя) 2007 г., 10, 00 ч.

Ще започна спомените си за Петър Алипиев 
така: Не си спомням къде, кога и защо за пръв 
път се срещнах с него. Но точно така беше…

Преди да се срещна с Петър Алипиев бях про-
чел негово стихотворение във в. “Народно дело” 
на страницата му за литература, изкуство и кул-
тура “Хоризонт”. Повече ми направи впечатление 
фамилията му – Алипиев. Имаше нещо турско в 
това име. Като деца си играехме на игрословици и 
скороговорки. Алили – ал – ипи (вземи конеца). Дори 
чичо ми по време на “възродителния процес” се 
преименува от Мюзеккя Ибрямов Алиев на Алипи 
Алипи Алипиев. (Това име стои на надгробния му 
камък в българските гробища в с. Ген. Киселово 
– Варненско.) По-късно, когато разбрах, че Петър 
Алипиев е носел фамилното име Пашанков – подо-
зренията ми се увеличиха. Но когато се срещнахме 
– всички съмнения изчезнаха. Не помня периода, 
когато е работил във в. “Народно дело”. Спомени-
те ми са свързани с неговото редакторство във 
Варненското издателство. Тогава издателство-
то и “Народно дело” се помещаваха на последния 
“трети етаж” на Държавната печатница “Стоян 
Добрев – Странджата”. След като оставях нови 
епиграми на Ангел Петров за вестника, веднага се 
отбивах в кругото крило на сградата. В неговата 
стая, особено след 17,00 ч., се събираха много 
пишещи. Обикновено играеха шах или табла. Аз се 
застоявах повече, когато Петър Алипиев играеше 
шах с Иван Троянски. Понеже спазваха принципа 
“пипнато – местено”, ръката на Пешо (така го 
наричаха всичките му приятели, близки и познати) 
стоеше дълго време във въздуха и трепереше. 
Много се страхуваше да направи погрешен ход и 
да загуби. Не доумявах – такъв голям и едър мъж 
да изпитва страх, че ще загуби партия шах от 
някого. Обаче за него победата на шах, табла или 
белот винаги е била въпрос на чест и престиж…

Когато нямаше други кандидати за игра 

– аз сядах срещу него. Правех ефектни жертви, 
за да го накарам дълго да разгадава скритите 
ми намерения. А аз просто исках да го изпотя. 
За мен нямаше никакво значение дали ще спече-
ля или загубя партията.

***
Петър Алипиев никога не се фукаше с 

партийното си членство. Дори ме учудваше 
фактът, че в стиховете му няма капка пар-
тийност. Пишеше си за кадънки, лисичета, 
за римски бани и балкони и не споменаваше 
думичка за голямото социалистическо строи-
телство. Това се забелязваше и в стиховете, 
които превеждаше от руски, унгарски и немски 
поети. Сякаш подбираше само онези, които са 
с неговата поетическа нагласа и верую. Много 
ценеше Атанас Далчев…

***
Иван Троянски ме покани да помегнем на 

Пешо при пренасяне в новото му жилище. Когато 
пристигнах на посочения адрес, камионът беше 
почти пълен. Имаше много книги, шкафове,  маси, 
столове, юргани, дюшеци, пружини за легла и 
всякава покъщнина. Ние стояхме в каросерията, а 
Пешо влезе в кабината за да показва на шофьора 
пътя до новия си дом. През цялото време държах 
един голям радиоапарат за да не се счупи. Колата 
спря пред някакъв жилищен блок до футболното 
игрище “Жечка Карамфилова” в квартал “Левски”. 
Когато пренесохме целия багаж, включително и 
радиопарата, Пешо каза: “Иване, подарявам ти 
радиоапарата, за да ти напомня, че някога си 
работил в Радио Варна.

***
Въпреки че бях скептично настроен – сткъ-

мих  ръкопис за варненското издателство. 
Иван Троянски ми помогна при подреждането на 
афоризмите, миниатюрите и оправи ритмика-
та на някои от епиграмите.

След като прочете ръкописа ми Петър Али-
пиев ми посочи кое да поправя и кое да махна. По 
повод на една епиграма отнасяща се до кражби-
те, Пешо ми каза: “Не се занимавай с кражби. 
И Тодор Живков знае, че в България се краде. 
Обърни внимание на човешките страсти. Те 
не са се променили откакто свят светува. С 
тях пишещят трябва да се занимава, а не с 
кокошкарски работи!”

Книгата ми “Не плачи последен” излезе през 
1978 г., когато Петър Алипиев вече не беше на 
работа в издателството, но името му остана 
в издателското каре на книгата.

Повечето от нещата в първата ми книга 
още са актуални и значими. Това е едно доказа-
телство за безпогрешния редакотрски вкус на 
поета Петър Алипиев…

***
Литературно четене в Клуба на дейците на 

културата във Варна. С Пешо бяхме закъсняли 
и седнахме до вратата. Дойде и моят ред. Бях 
написал шаржове за десетина варненски тво-
рци. Започнах с две неща, посветени на Пешо:

МОНОЛОГ НА  П. АЛИПИЕВ
Аз съм от стара българска издънка 
и от никого не ме е страх.
Ако искам – ще пиша за кадънка, 
ако искам – ще слушам Бах.

Последваха аплодисменти. По усмивката 
на Пешо разбрах, че и той е доволен. Окуражен 
прочетох и следващия си шарж:

НА ПЕТЪР АЛИПИЕВ
По лъвската му походка 
веднага личи си, 
че пак ще пише той за котка 
или за лисиче…

В залата избухна неудържим смях. Всички 
мислеха, че се подигравам с неговите стихове.

Но когато чу и следващите посвещения се 
поуспокои и не ми се разсърди. Но не поиска да 
му дам шаржовете за спомен.

Бързо му мина, може би защото имаше 
невероятно чувство за хумор. Обичаше да се 
шегува и разказваше с удоволствие вицове. 
Обичаше да се шегува и със себе си. За стихо-
творението си “Римска баня” казваше: “Такова 
хубаво стихотворение може да напише само 
оня, който не е ходил на баня…”

***
След дълги мъки Пешо успя да вземе 

шофьорска книжка и си купи трабант на старо. 
За по-свястна кола навярно нямаше пари. И 
често го виждах зад пазарчето в кв. “Левски” 
при един автомонтьор с два трабанта. От 
едната таратайка вадеше резервни части за 
клиентите си.

През есента на 1998 г. пак го заварих при 
майстора на трабантите. Този път беше довел 
и внучето си Петърчо. Разговаряхме за коли, за 
писане, за книги. На раздяла той ме посъветва: 
“Събери най-добрите си неща и ги издай докато 
си жив. След това никой няма да си помръдне 
пръста за теб!”

Обещах му, че ако издам такава книга първо 
на него ще я подаря. Но не изпълних обещанието 
си, защото в началото на следващата година 
той внезапно почина и нямаше кой да ми каже 
кои са най-хубавите ми епиграми и афоризми. 
Аз вярвах в неговия безпощаден литературен 
вкус.

И до ден днешен, когато някой отвори дума 
за Петър Алипиев, си спомням последните му 
думи. И в ушите ми кънти неговият гръмогла-
сен смях…

Преживяно, неизмислено
турхан раСиев

Разговор с Красимир Машев, 26. 11. 20007 г., 19,00 ч., Варна

Татко като млад. Спомням си за тази мода да се снимаш с 
пръст върху лицето. Това означаваше интелектуална вглъ-
беност и отдаденост на духа
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Дими над дърветата
Дими над дърветата
бялата пара, 
лисицата малките 
вънка изкара,
трепти синевата
дълбока, дълбока
и шушне в тополите
и ясена сока,
пчелата грижливо
прашеца събира -
не ми се умира,
не ми се умира.

Цветенцата пукнаха 
първите пъпки, 
вълчицата тръгна
по пресните стъпки,
улулицата тъжно
все вика и вика,
все пее високата,
блатна тръстика,
тревата зелена
нагоре напира -
не ми се умира,
не ми се умира...

Южният полъх
В началото започна шеговито -
оръфа леко покривния сняг,
стопи дерето, с тънък лед покрито,
и стигна до прозореца ми чак.

И зазвъняха капка подир капка.
Всепобеждаващият негов дъх
тури една голяма черна шапка
отсреща, на самия връх.

И от чукари, още заледени,
от припеци, от урви, под леда,
затича по безкрайни бели вени
най-чистата, най-хубава вода.

И неoбгледната земя с обвити
във пара равнини, гори и свод,
задиша със гърдите си открити
пречистения свой живот.

И в тоз живот, плътта във който вика,
на полъха лицето си открил,
изпитах аз измамата велика,
че само преди час съм се родил.

След бурята 
Не мина и минута май,
от как бучеше, вреше,
изскочи слънцето - и край.
Каквото беше - беше.

Пак всичко радостно цъфти,
пак всичко се усмихва
и ужасът почти, почти
по всички жилки стихва.

Стеблата сцеждат своя страх
и своят смут огромен,
и преживяното от тях
е вече само спомен.

Старица
Очите й са вече уморени
и безразличието към света
е спряло в сините й вени.
Голямата й бяла красота
виси на фотографията сива.
И погледа, и правилния нос,
и позата, която й отива,
за нея вече са един въпрос:
дали наистина е тя, дали?
Навънка дюлев цвят вали
и пада тихо над лехите.
Огромният небесен свод
със синина влажни очите.
Бял облак някъде се мярка
и - символ същ на вечния живот -
петлето гони млада ярка.
През двора птича сянка мине,
а в жилите кръвта й стине, стине...
Нима смъртта не е далече,
нима конеца изтъня съвсем
и идва от небитито вече
часът, когато трябва да умрем?
А сякаш всичко беше вчера, вчера,
макар и неизпитано докрай,
макар и бягащо като химера,
но обещаващо да няма край...
А днес любов, желания двулични,
измени, верност, страст и суета
се сливат във едно и безразлични,
със облака пътуват по света...

Залез
На запад някъде, далеко,
пак виждам как потъва леко
пламтящото червено колело,
как плавно времето отива
и днешното добро и зло
спокойно с нищото се слива. 

Пладне
Тежък въздух и тежък покой.
Клюмат тръните в огнена дрямка.
Пие слънцето в страшния зной
на дърветата черната сянка.

Всеки лист, всеки звук, всеки вик
помъртвяват и стават на пламък.
Ако птица прелитне - след миг
би се свлякла без дъх като камък.

Душен час на мистичност и страх.
Вред природата, сгрята до бяло,
се задъхва от огън и прах
и се връща към свойто начало.

Късна есен
Пожълтелите сетни листа 
така тихо от клена се свличат,
че на сивия фон в утринта
на въздушни балони приличат.

Паяк чер по дървото кръжи,
по кората му нещо бележи,
но кому ли са нужни, кажи,
тия тънки дантелени мрежи?

Няма мравка по дънера кух
и отнийде не каца мушица.
Само лист, като сламчица сух,
се люлее на тънката жица.

Само пустош сред къра студен.
Почернява отсреща баира.
Глъхне всичко във краткия ден
и тъй тъжно и бавно умира...

Лисиче
Такава безпределна синева
май месец тука не познава.
Косачи крачат в меката трева.
Под облаците паяжина плава.
Дъхти на гюзум слънчевия ден.
Потръпва лайката, белее.
Един щурец, като листо зелен,
виси на сламчица и пее.
Сред тая вечна, мила чистота
и в тоя рядък миг, когато
светът е цял изпълнен с доброта,
с опалови отблясъци и злато -
косач, изправил чорлава глава,
изплашил пеещо до него птиче,
със вик работниците призова:
- У-у-уу... насам, открих лисиче!...
И всички бързо, на табун голям,
нарамили коси и дълги вили, 
се втурнаха след миг натам,
звяр в храстите и в себе си открили.
И тичаха, и викаха: “Бий, дръж” -
доде лисичето застена.
С коравите си пръсти дребен мъж
го тури мъртво до купена.
И легна то далече от света
в сеното също като живо.
Кадънки пееха във утринта
и се ухажваха щастливо.
Звънеше горе синият простор.
Летяха пухчетата бели.
И хората, с доскоро мътен взор,
стояха там, глава навели.

В разговор с Ваня Василева, фотограф на в. “Литературен 
фронт”, съпруга на Тончо Жечев 
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Циганско лято
Би трябвало да бъде зима,
да пука камък и дърво
и над пространствата да има
саван от сняг. А то какво?

Изгряло едно чудно време,
дошли едни такива дни,
че сипката отново дреме
под слънцето. Над равнините

и над баири шумно слиза
рояк скорци. Във нега спят
до шипката с червена риза
зелени гущери. Пълзят

по топлата земя щастливи
работни бръмбари, безброй
комари и мушици сиви
изпълват сладкия покой

и над полето благодатно, 
под чистия и ясен свод
май няма нищо по-приятно
от подарения живот.

Снежно утро
Светлината извира, извира,
с милиарди кристали блестят
равнината, гората, баира,
хоризонта, далечния път...

Не съм виждал нищо по-нежно,
по-спокойно, по-чисто, добро
от туй тихо разсъмване снежно
сред поле и небе от сребро.

Дали няма пък то да е дало
в трудни дни, за да радва, теши -
онуй бяло и светло начало
в търпеливите наши души?

Смъртта на пастира
Тъй просто всичко беше
за тебе в този свят:
в сено косено спеше,
на птиците бе брат.

Ливадите в полето,
пръстта, шумът зелен,
елите и небето
ти пяха нощ и ден.

Ти книга тъй не тури
във джоб поне веднъж.
Житейските ти бури
си бяха бури с дъжд.

В съмнения обвита,
до твоя прост ковчег,
душата ми не пита:
в модерния ни век,

преди да легнеш болен,
под синьото небе
от мене по-доволен
и по-щастлив ли бе?

Трева
Уморен от стремления, работа, книги,
от узнати накрай истини хилядолетни,
от душата си смъкнал огромни вериги,
ти се свлече в тревата с усилия сетни.

По лицето ти кацаха сиви мушици,
буболечки и мравки по тебе пълзяха,
осветени от слънцето сребърни жици,
като странни антени високо кръжаха.

И погледнал безсмислено горе небето,
през стеблата на тънки власатки класили,
ти се питаш защо ли е всичко, което
все го гониш и даваш му своите сили.

Красотата, уви, и без теб съществува,
няма нищо от тебе тя вече да вземе,
във тревата, до славея дето ликува,
ти си мъртвото стръкче в безкрайното време. 

Планинско цвете
Разцъфна върху канари,
сред пущинак и пясък,
и на мъртвилото дари
ухание и блясък.

До тоя край от ехо звук
със мъка се прокрадва
и няма освен мене друг
на него да се радва.

Тъй бързо то през пролетта,
изнежено, нетрайно,
ще си замине от света,
невидено, незнайно.

Нали красивото не мре,
а виж: листа то свива.
При изгрев слънце тук дойде,
при залез си отива.

Дъжд през юли
Прехвръкна птица и нададе вик.
Светкавица замря високо.
Тревите се изправиха за миг,
за да подишат по-дълбоко.

По клоните покапа едър дъжд.
Цветята вдигнаха листа зелени.
Но облака отплава изведнъж -
остави всички натъжени.

Замина. Никого не съжали.
Върбата плака с глас, нечута.
Брезичките проскърцаха: “Уви...
Защо не поваля минута?”

Есен
Пада вред тишина, глухота.
Тръгват в своя път прелетни птици. 
Кацат врани на черни ята
по къртичини и лозници.

И отвсякъде - влага и хлад.
Тегне ниско небето сурово.
Свършва вече един кръговрат,
за да почне след време отново.

И какво ми донесе той - страх,
дребни грижи и мънички бури
и на всичко отгоре към тях
една есен сега се притури.

Старец
Във уморената му памет плава
видение величествено: силен,
космат и мускулест, с гърди огромни
пред смаяни съселяни издига
една каруца със свалени ритли.
Високо се завъртат колелата.
Стърчишката трепти и се огъва.
Деца прехласнато преглъщат слюнки,
а той тържествен прави своя кръг.

Ала невикани пак идват, идват
окопи, сборове, ковчези, сватби,
жени, които някога е любил,
и всичко туй се мъчи да измести
видението прежно. Но напряга
последни сили той, за да прогони
живяното през другите години
и с дигната в ръце каруца влиза
в покоите на вечната мъгла.

Цялото ни семейство в къщата в Койнаре. Майка ми, аз и татко. 
В интерес на истината винаги сме се обичали и докрай останахме 
задружни
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07.11. (вторник) 1995 г.
Подир обяд към 16 ч. 30 м. на път за квартирата ми на 

“Витошка” видях да влизат в кафенето на писателския съюз 
Надежда Захариева, Дамян П. Дамянов и най-малкият им син 
Явор. Промених маршрута си и ги настигнах, тъй като исках 
да поздравя, макар и със закъснение, Дамян по случай неговия 
шейсетгодишен юбилей.

Настаняването ни на една от масите в ъгъла на кафенето се 
оказа не лека работа. Стори ми се, че Дамян е състарен и побелял 
повечето от очакваното, дишаше тежко и все по-трудно раз-
бирах говора му. Съпругата му Надя бе все така грижовна към 
него, усмихната и с чувство за хумор, както всякога, и започна 
да обяснява на присъстващите, че влошеното здраве на Дамян 
се дължи на прекаленото му пушене.

– Според Дамян, – каза тя – вече е кандидат-покойник…
След като ме помоли да му подам цигара и му я запаля, Дамян 

П. Дамянов пожела да ми продиктува нещо. Извадих блеженик и 
химикалка и той ми продиктува следното:

Приятели и врагове, 
отправям ви голямо съобщение: 
уреждам утре своето погребение.
И заповядайте взаимно да се радваме.
Вместо букети, си носете брадвите.
След като свърши диктуването се разсмя с гъгнив смях, 

който по-скоро приличаше на стенание.
Масата ни скоро се пренасели от журналисти и почителки 

на поета. Неговото посещение в бившето писателско кафене 
явно имаше съвсем делови характер, тъй като междувременно 
се появи Христо Ганов и двамата разговаряха дали е възможно 
да бъде отпусната парична помощ на Дамян П. Дамянов. На 
масата ни дойде и Никола Инджов (председател на фонда на СБП), 
тъй като Дамян искаше да разговаря и с него на същата тема. 
Инджов каза, че не е проблем за СБП да му отпусне помощ в 
размер на 3-4 хиляди лева.

Напомних на Н. Инджов за обещаните от него “страници” за 
документалната книга за Петър Алипиев, която години наред 
търпеливо стъкмявам, а той все не намира време да ги напише 
и ми ги изпрати.

– Странно поведение има този човек напоследък – каза 
Н. Инджов по адрес на П. Алипиев. – Тази есен бях във Варна и 
той ми обяснява, че без негово знание му използват името 
за различни отворени писма, възвания и обръщения на СДС и 
Сдружението на българските писатели. Никой не го бил питал 
дали е съгласен, но му слагали името. На тръгване от Варна си 
купих вестник “Земеделско знаме” и го зачетох във влака. Видях, 
че в обръщение в защита кандидатурата на Ренета Инджова за 
кмет на София, след имената на Любен Дилов, Георги Мишев и 
още няколко имена стои и името на Петър Алипиев. Обадих му 
се по телефона, а той ми каза, че пак не са го питали. Тогава му 
предложих да излезе с опровержение в печата или аз да напиша 
нещо и да разоблича лъжата, а той: “Нека си стои името ми…” 
Не мога да го разбера.

– Ами това ми напиши за книгата и ми го изпрати – предло-
жих му и приключих темата.

16. 02. (петък) 1996 г.
По радиото съобщили за кончината на Христо Радевски. 

Каза ми го Петър Алипиев, с когото имахме среща в Клуба на 
артистите във Варна. Спомена го с добри думи и отля на пода 
няколко капки от чашата си с водка.

Сред гълчавата, шумната музика и кръчмарската гюрултия 
е трудно да се води серозен разговор за каквото и да било. 
Срещата ни бе поискана от мен, за да му предам един свитък с 
допълнителни въпроси за документалната книга, която подгот-
вям за него и да уточня някои подробности около илюстратив-
ния материал, а и за да поискам още един разговор по въпроси, 
които ме интересуват. На срещата ни присъства и актьорът 
Христо Христов. Той подхвана разговор за Боженци и спомена, 
че там се срещнал и запознал със съпругата и сина на покойния 
Андрей Германов. Петър Алипиев сякаш това и чакаше. Веднага 
се впусна да разказва свои спомени за него. Още в началото на 
разказа му, го попитах: “В книгата за Андрей Германов ти написа 
ли своите спомени за него?” “– Не – отговори Алипиев, – аз не 
обичам такива изяви в калабалъка. Дъщеря ми написа много 
хубав портрет за Андрей . Много хубав… Андрей е добър поет. 
Няма лъжа, няма измама. В София се запознах с него. При първата 
ни среща ни заведоха при брат му – Георги. Там прекарах една 
вечер в голям смях. Андрей ми е правил впечатление със сериоз-
ността си за нещата. Аз не съм сериозен така. Той приемаше 
изкуството за сериозна проява – да не сбърка, всичко да е както 
трябва да бъде…А аз съм разпилян. Не ми пука от нищо – ни от 
успеха, ни от провала. Той не беше такъв. Преживяваше успеха на 
първата си книга… И някои странни наблюдения имам, но това 
не ми пречи да го обичам. Здравко Недков ми разправя: “Написах 
, вика, една статия за тебе – “Огледалото на природата”, нещо 
такова. И бях заведущ отдел “Критика” в сп. “Пламък”. Най-
лесната работа бе да пусна статията си в това списание. Така 
и направих – пуснах я за следващата книжка. Статията ми бе 
прочетена от Васил Колевски и подписана за печат. Прочетена 
бе и от другия зам. главен редактор и подписана. Стигна до 

главния редактор – Андрей. И той ме извика. Казва ми: “Дал си 
една статия за списанието. Няма да стане. Няма какво повече 
да говорим – вземи си я…” Взех я и видях, че отстрани върху 
първия лист Андрей е написал със зелено мастило “Стига с този 
Петър Алипиев!”

Един поет повече, една слава по-малко. Не могъл да се преодо-
лее човекът – каза Петър Алипиев. – А имам стотици писма от 
него. Не казвам, че не ме е обичал, че не ме е уважавал, че не ме 
е тачил… Но аз го заплашвах. И друг разговор съм имал с него. 
Бях написал едно стихотворение по повод видяното в къщата на 
Станислав Сивриев в Боженци – мебели, кожи, подаръци от гене-
рал Вранчев…Богатлък. Но като ми наливаше кафето, ръката му 
трепери и не може да улучи чашата. Викам си: “Ами като умреш, 
кой ще наследи всичко това?” Има и такъв момент. Свършва 
играта. Свършва и величието. (Смееше се). И написах стихо-
творение за тоя абсурд. Всички подписаха стихотворението за 
печат в “Пламък”, а Андрей ме извика на специален разговор. Каза 
ми: “Няма да стане”. Питам го: “Защо?” “За такива стихотворе-
ния – вика – не само главни редактори падат, а и поети падат…” 
И ми върна стихотворението. Занесох го в “Литературен 
фронт” и след един месец ме извика главният му редактор Ефрем 
Каранфилов: “Ти си луд. Как може да се отпечата такова нещо?” 
Мисля, че съм запазил ръкописния екземпляр на стихотворение-
то, на който пише “Не става!” (Смееше се). Но думата ми бе за 
Андрей. Казвам му: “Аз те разбирам, наблюдателен човек съм, 
селянин като тебе, разбирам всичко, но не разбирам защо си 
губиш времето, първо, да бъдеш главен редактор, да играеш на 
струна “елит в литературния живот”? Най са сладки победите 
на духа…”

Правихме с него антологията за морето – “Море, стихия, 
вечност”, аз измислих заглавието и си поделихме авторите – той 
прочете неговите, аз прочетох моите. Аз, като човек, който не 
разбира игрите, отделих онези стихотворения, които стават за 
антология, но той като заинтересуван туря Лиляна Стефанова, 
туря тоя, туря оня…Викам му: “Андрей, не може така…” А той: 
“Аз знам цената на тия работи, такава антология не може да 
излезе без Лиляна Стефанова…” Накрая антологията излезе и 
нищо не стана. Имах много неприятности, защото той искаше 
да се съобразява и с конюнктурата, и с добрия си вкус…

Най-хубавите работи, които е написал Андрей, са били на 
младини, когато не се е занимавал с такива неща…

10. 02. (сряда) 1999 г.
В 18 ч. по телефона ми се обади Георги Венин и ми съобщи ужас-

ната вест, че Петър Алипиев е починал. Подробности не каза.
Ридах като дете до пълна изнемога. Друго не помня, освен 

това, че позвъних на Марко и Анито Ганчеви в София.

11. 02. (четвъртък) 1999 г.
В 11 ч. 45 м. бях в дома на семейството на Алипиев. Носех 

10 карамфила и зеленина за последния път на Пешо. Причината да 
се спра на числото 10 е датата на смъртта му.

Пред входа на блока имаше няколко жени с цветя. Разбрах, че 
това са учителки, колежки на съпругата на Алипиев.

В дома на скъпия ми покойник бяха единствено дъщеря му, 
съпругата му и още трима или четирима негови близки, които 
не познавам.

Валя – съпругата на поета, каза че всичко е станало за около 
10 минути. Смъртта му е настъпила в резултат на задушаване 
от белодробен кръвоизлив. Алипиев, който приживе много се 
страхуваше от смъртта, я приел доста спокойно, по нейните 
думи. Без паника, без предсмъртни викове и агония, а смирено и 
покорно. Каза, че тя му е затворила очите.

Последното му желание било да бъде погребан без да се шуми 
около неговата кончина, а скромно и незабележимо. Впрочем той 
така и живя.

На погребението му присъстваха много дейци на културата 
от Варна, а от София беше пристигнал единствено литера-
турният критик Светлозар Игов. След опелото, за моя голяма 
изненада, надгробно слово произнесе не Светлозар Игов, който 
има анкетна книга за Алипиев, не Тихомир Йорданов – писател 
от неговото поколение, а… Панко Анчев. В този тежък момент 
изпитвах голямо съжаление към него, защото не друг, а той 
искаше в словото си покой за душата на Алипиев. Струваше 
ми се, че всеки момент покойникът ще се преобърне в кончега 
си, преди още да е положен в гроба. Този човек наистина няма 
милост. Преследва не само до гроб, но и след смъртта. Излиза, 
че злобата и завистта са по-силни дори от смъртта.

Мир на праха ти и светлата ти памет, приятелю Пешо!

15 март (понеделник) 1999 г.
Няма го вече Петър Алипиев. Няма с кого да си говоря 

откровено за литература, за обществения живот, та даже и за 
омразната ни политика.

Узнах, че на днешния ден е организирана вечер в памет на 
Петър Алипиев, тъй като на 14 март той трябваше да навърши 
69 години.

Предварително говорих със съпругата му, тъй като главен 
инициатор на това тъжно тържество се оказа не кой да е, а 
самият Панко Анчев. Неговите действия основателно са будели 
в мен подозрение, тъй като в повечето случаи те са били нечис-
топлътни и породени от партизански страсти.

Обикновено отбягвам “калабалъка”, така както го правеше 
и Петър Алипиев, но този път почти се самопоканих на това 
“възпоменание”, защото исках да гледам в упор очите на Панко 
Анчев, с когото Петър Алипиев поддържаше дипломатически 
отношения, но никога приятелски. Опасенията ми се оказаха 
повече от основателни.

Вечерта беше проведена в Музея на Възраждането – едно от 
любимите места във Варна на Петър Алипиев. Въпреки демон-
стративното подчертаване, че всичко ще протече без предва-
рителен сценарий, такъв имаше. Неговият лайтмотив беше да 
се подчертае, че независимо от всичко Петър Алипиев е бил и си 
остава един от тях – провинциален варненски поет и писател, 
на когото те всички са помагали и са го подкрепяли морално. Де 
да е било така.

Разбрах, че Панко Анчев е решен с цената на всичко да 
осребрява дори една семейна драма и човешка трагедия, за да 
се впише в контекста на “голямата литература” и си придаде 
значимост на общественик и политическа фигура. Нещастник. 
Той беше толкова жалък и в словото си, и в поведението си, че 
започнах да се съмнявам в качествата му на критик, литератор 
и адепт на изящната словесност. Подтекстът бе прекомерно 
ясен – да се партизира личността и творчеството на Петър 
Алипиев, да се внуши, че неговото присъствие в литературата 
не излиза от рамките на даровит провинциален поет.

Всичко това не само ме подразни, но и засегна, тъй като 
добре познавам морала, страстите и партизанските нрави на 
организаторите на вечерта. Въпреки че не ми бе дадена думата 
да кажа кое-що за личността и творчеството на Петър Алипи-
ев, помолих съпругата на покойния поет, до която бях седнал, да 
обърне внимание на Панко Анчев, че има и други, които могат да 
говорят, макар да са извън избрания от него кръжец.

Сетне узнах, че моето изказване е предизвикало паника и 
уплах у организаторите на вечерта. Най-вече с това, че казах 
за готовата ми документална книга за Петър Алипиев, приживе 
редактирана от него.

Вечерта много достойно се държаха историкът Александър 
Кузев и художничката Дария Василянска, която се изказа сдържа-
но, спокойно и леко подсказа на организаторите, че Петър Алипи-
ев (неговият дух) ни наблюдава отнякъде и се смее на човешката 
ни глупост и суета.

Дневник
Красимир Машев

Красимир Машев и Петър Алипиев



11Бр. 2, 2008

Драги Илия,
Започнахме нещо, нека да го довършим. Пращам ти още 

драскулки, та от тях и от по-раншните да си избереш. 
Каквото хартиса, ми го върни. Не се церемони. Можеш 
да ми върнеш и всичко, щом не става. Не държа на тези 
работи.

Пратих ти книга, дано си я получил.
Поздрави!

Петър
14.02. 86 г.

Илия,
Тури и този текст към другите, защото “Септември” 

отказа да (го) печати, въпреки съгласието на Матей Шоп-
кин.

С пожелание за здраве!
Петър Алипиев

(Писмото не е датирано – Б. м. Кр. М.)

Благодаря ти за добрите думи, Илия! И затова, че ще 
припечеля и някой лев от твоето списание. Пращам ти 
бележката и снимката.

Говорих с Машев. Каза ми, че всичко е наред, заявката 
ти е приета и че всичко зависи само от твоята трудолю-
бивост: представиш ли книгата, то тя ще влезе в произ-
водство на мястото на някое отпаднало заглавие, нещо 
което постоянно става в издателството.

Бъди жив и здрав!
22 февруари 1986 г.
Варна Петър

За много години, Илия!
Получих списанието и ти благодаря за всичко. Нещата 

са пуснати добре, представително. Дано се харесат няко-
му. Изненадах се, че “Антени” е толкова интересно издание. 
Та аз го прочетох цялото. Вече ще го следя, но откъде ли 
ще си го купувам.

Зъбът ми се оправи: операция, антибиотици, смрадлика 
– скърпихме го донейде.

Още веднъж ти пожелавам всичко добро!
Твой Петър Алипиев

1 януари 1987 г.

Драги Илия,
Като стана дума пред Петър Алипиев относно негови-

те белетристики, вземи сега та отвори брой 90/1986 г. 
на списание Антени. Чел криминални романи, а след това 
казал на учителката, че имал въшки и заради това не посе-
щавал училището. Няма нищо смешно – става ти тъжно, 
той просто е един шмекер. Не мога да разбера каква е тая 
нагласа у някои писатели да се правят на шмекери, сиреч 
да са шмекери. Някакъв данъкоплатец бил в затвора и като 
казал това на чиновничката, тя се постреснала. Е, какво 
от това? Къде е конфликтът, който трябва да блесне и 
да гръмне във всяко произведение! Петър Алипиев няма 
чувство за хумор, само се прави, ходи да лови сюжети, 
например ще те излъже, че е директор на издателство и 
ще напише после как поетът Д. веднага отворил дума да 
му се издаде нещо. Но ти си спомняш, че го поначешах в 
хода на лъжите му. Но дори наистина да е станал директор, 
не си променям мнанието и поведението – той е добър 
поет, от него ще останат десетина стихотворения, да си 
ги препрочита, а ако не му достигат парите, да дири друг 
начин, а не белетристика. Така се направиха на белетристи 
всички поети – с това доказаха, че не са били и за поети. 
А Петърчо той пък ще омаскарява другите със своето 
писателство, явно го улавя старческа психодистрофия. 
Остани си със здраве и все така с добро наблюдателство, 
инак за къде сме!

24 януари 1987 Йордан Вълчев (само подпис)

Илийчо, пращам ти драските. Дано да ти харесат. Как-
вото не става ми го върни.

Две от тях са публикувани преди години в “Юг”, но това 
не е беда.

Бъди жив и здрав!
Твой Петър Алипиев

26 май 1987 г.
Варна

Драги Илия Богданов!
Имам една молба към тебе: като голям човек, дето 

държи държавните пари, не може ли да ми проводиш малко 
аванс за онези нещица. От декември миналата година съм 
без работа и ще пукна от недоимък. Хайде, направи го, ако 
можеш и заедно с парите изпрати и една книжка с избра-
ното си.

И не ги разправяй моите тревоги, дори на Ивайло 
Петров, поглеж е хукнал при първия варненски секретар, 
както бе обещал преди осем месеца.

Бъди жив и здрав!
Петър Алипиев
(Писмото не е датирано, но пощенското кмеймо на 

плика, ако ксерокопието му е от същото писмо, е с дата 
31.05. 1988 г. – Б. м. Кр. М.)

Драги Илия Богданов!
Получих записа от 276 лв. изпратен ми от твоето спи-

сание. Ведно с него получих и 350 лв. от списание “Септем-
ври”. Като върви – върви. Платих си изостаналата вноска 
за апартамента, върнах си дребните заеми и взех, че налях 
за 25 лв. бензин в трабанта. Хубаво нещо са парите. Много 
ти благодаря. Това се казва приятел, нещо което не мога 
да кажа за някои други мои приятели.

От петдесетте години не бях изпадал в такова поло-
жение: стопанинът на къщата вече шест месеца без рабо-
та, а стопанката в пенсия, но без пенсия, защото чак към 
август ще й обработят документите. И от нийде нищо. 
Помощ поисках от фонда, но нещо го разтурвали, та не 
можело. Като че ли когато не го разтурваха – можеше.

Написах гневно писмо до първия секретар Димитър 

Димитров, резултатът от който (което??) беше повик-
ването на Панко Анчев в областния комитет на БКП и пред-
ложението да стана главен редактор на издателството. 
Не – рекъл Панко – с този човек не може да се работи, има 
много лош характер, трудно може да се управлява (всички 
искат да ме управляват), на мен рекъл не ми трябва гла-
вен редактор, аз ги върша и двете (да издава големците, 
синовете им и любовниците им). А други служби в този 
проклет град няма. Няма и дребни служби, за да отклонят 
една мънинка дребна бройка от някъде и да я дадат на дру-
жеството на преводачите, та да си получавам милостиня-
та, както до сега.Това пусто преустройство баш мене ли 
засегна. Както го почнах този живот, тъй изглежда и ще 
го завърша – в недоимък. Бедата ми, впрочем, е в това, 
че не съм нито много богат, нито много беден, а съм по 
средата. Защото всеки ще ми каже, като се оплаквам: ами 
продай го този трабант!

Щеше уж да идваш към Варна – но не би. Остави ги тези 
кафенета и ела да погледаш морето. При ясно време чак 
Котлу се вижда, седнал на съдебната (?!) скамейка.

Да си жив и здрав! Твой Петър Алипиев
9 юни 88 г.

(В изпратените ми от Илия Богданов писма открих, че 
ксерокопието на един от пликовете е с клеймо 17.10. 1987 
г. Такова датирано писмо не намерих, освен споменатия 
плик от 31.05.1988 г. – Б. м. Кр. М. )

16. 12. 2007 г.
В. Търново
Красимире,
Моят велик учител Б. Брехт ми е оставил освен 

творчеството си и едни картички, да драскам по тях 
едно-друго, когато реша да пописвам писъмца и пр. Каква 
ли файда, че ти изпращам текст за П. Алипиев, след като 
закъснях безобразно. Написах текста, още когато си гово-
рихме по телефона, но после ме обхвана едно обезкуража-
вене, че и умора от училище, та чак до днес… Прощавай 
– бъди здрав – до скоро виждане – я по празниците, я след 
тях – но трябва да се видим.

Останалото е мълчание. Утре е понеделник и говоре-
нето вече навлиза в сферата на официалното общуване в 
училище. От сърце – целувки и здраве.

Твой несериозен кореспондент Здравко.

София
8. V. 2005 г.

Драги Машев,
благодаря за изпратената книга. Още нямах време да я 

прочета внимателно, но от любопитство зобнах ту тук – ту 
там няколко текста – те ми харесаха и любопитството ми 
нарасна още повече. И не би могло да бъде иначе, защото Петър 
беше отличен поет и жив, интересен събеседник. С ранната 
му смърт поезията ни наистина загуби много нещо и добре е, 
че се намират хора като теб, които да възкресяват образа на 
ценните покойници, защото, правичката да си кажем, очното от 
реномето ни post mortem зависи от тях.

Така че отново благодаря и тези дни непременно ще прочета 
книгата.

Валери Петров

Oт... до...

Портрет на баща ми, направен от фотографа Гаро Кишешян

Красимир Машев, Илия Богданов, Петър Алипиев, Йордан Вълчев, Здравко Пеев, Валери Петров
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“В Тула не се носи самовар” – гласи една руска поговорка. 
Какво бих могъл да донеса аз, българистът, на вас в Бълга-
рия? Вие познавате българската поезия по-добре от мен. Та 
нали отблизо се долавят ясно и най-малките подробности. 
Докато отдалеч... по-ярко изпъкват върховете. Сигурно на 
далечината се дължи, че след войната аз пръв писах за най-
високия връх в съвременната българска поезия, за Атанас 
Далчев*, а по-късно и за Петър Алипиев**, който макар да 
не бе poeta doctus също се извисяваше в планинската верига 
на българската лирика. Той бе поет с различна душевност, 
въпреки че двамата си приличаха по едно нещо: по трансцен-
денталната сериозност, която бликаше от метафоричната 
им система. Лириката на Алипиев, проповядваща хармонията 
на душата и природата, докосваща се понякога дори до мис-
тичното, е равностойна на Далчевата.

Типичните елементи, които прорязаха цялото му поети-
ческо творчество: животът на еднодневката, песента на 
щурците, повтаряща се “во веки и безкрай”, “духът на вечна-
та природа”, човекът като “мъртво стръкче в безкрайното 
време”, ето това са “мотиви а ла Алипиев”, които зазвучават 
нашироко, понякога с трагична тържественост в лириката 
му. 

Сътвори нов синтез: всяко негово стихотворение е 
една, спокойна, чиста, синтетично наситена реална картина, 
но в същото време и символ, чрез който изпъква силната 
му интелектуалност. Той наистина е един от най-добрите 
пейзажисти в българската лирика, но при него не думите, 
а метафората, извиканата за живот от него асоциация, е 
ключът към лириката му. Да помислим само за стихотворе-
нието му “Лисиче”, чийто предмет всъщност не е съдбата 
на животинчето, а един от основните човешки инстинкти, 
самоцелната агресивност. В сравнение с него Зигмунд Фройд 
е само неубедителен тълкувател на човешките нагони. Тази 
безмислена жестокост е така умело обрисувана, така вещо 
предадена, че не само виенският психоаналитик, но дори и Юнг 
би му завидял. 

Затова се изненадах, когато преди пет десетилетия го 
зърнах на един от приемите в Чешкия културен институт. 
Бе застанал встрани от суетящите се там хлевоусти гости 
– добре сресани, със свободни и обиграни маниери – отдалечен 
от тях, самичък, потънал в мислите си.

От втора ръка знаех, че е почитател на Пушкин, Лермон-

тов, Бърнс, Петьофи, Вазов и Далчев, Бах и Бетовен. Ще ми се 
да изкажа едно еретично мнение: изненадан бях как длетото 
на културата се бе нащърбило от грапавия гранит на лицето 
му. Подобна асиметрия и дисонанс между физическата и 
духовната същност на един творец бях срещал единствено 
при съпоставянето на творчеството и фотографиите на 
Захари Стоянов. Изглежда това разминаване е характерно за 
твърдите като гранит лица на интелектуалците от първа 
генерация. Изкуствената комерсиална усмивка не бе хвър-
лила булото си връз чертите му. На лика му неподправено 
все още беше изписано това, което ние вече сме изгубили 
в унифицирания свят на глобализма. Всяка негова частица: 
силно набитото тяло, едрата глава, гъстата рошава коса, 
широките плътни и чувствени устни, издаваше жизнената 
сила и душевността на селските му предци. Гледах широките 
му плещи, здравото му телосложение, тромавата му мечеш-
ка походка и ми се струваше невероятно, че този як младеж 
е поетът на метафизичната покруса. По-късно, след седмици 
или месеци, слушайки гръмкия му, разтърсващ стените смях, 
обаче осъзнах, че само дълбоките води могат да се надигнат 
в такива вълни.

Ако не знаех кой е, щях да го помисля за самоуверен чор-
баджия от старо време. Оттам, от стария патриархален 
свят на съхранилото традициите си село, бе унаследил и 
всички свои основни душевни черти, които му придадоха 
физиономия. Веселата бодрост и усмихнатото благодушие, 
възвишения мироглед и спокойната мъдрост. Само очите 
му издаваха поетичната натура и темперамент. Големите 
му тъмни очи, от които винаги се лееше светлина и обич, в 
прекия смисъл на думата пламтяха, щом нещо го развълнува-
ше. Селски Аполон – проблясна в съзнанието ми, – който не 
само покровителства всичко, родено на земята, но е и бог на 
пророчеството и поезията. За него нищо не остава скрито; 
каквото каже, се сбъдва, макар понякога ограниченият човеш-
ки разум да не схваща ясно думите му. 

Щом понякога човек не разбира даже и Божието слово, то 
не бива да се учудваме, че и философските, нищещи битието 
стихове на Петър Алипиев също са тълкувани погрешно, 
възприемани са като обикновена пейзажна лирика. Етикетът 
бе лепнат и Алипиев биде охарактеризиран и класифициран. 
Толкоз.

Бавно, с кротка ирония, той обходи с поглед великос-
ветските дърдорковци с фотоге-
ничните усмивки, попристъпва от 
крак на крак няколко секунди, така 
сякаш сърцето му бе притиснато 
от някакъв древен смут. Махна 
с ръка, но може и така да ми се е 
сторило, понеже колебливо отпусна 
десницата си с дланта надолу, след 
което се отдалечи, без да продума.

В това едва забележимо движе-
ние прочетох: “Претеглени сте на 
къпъните и сте намерени твърде 
леки”***. Разбира се, напълно е въз-
можно всичко да е придобило този 
смисъл едва по-късно, след разгово-
ра ни, продължил цяла нощ. 

Онази вечер вътрешният мир бе 
изпълнил душата му и аз се докос-
нах до неговата натура: от цяло-
то му същество струеше някаква 
отдавна забравена от мен магия. 
Тогава разбрах защо успехът не бе 
постоянен спътник на поетичната 
му кариера. Критиката, прегърнала 
догмата за обществената полез-
ност, го анатемоса за сърцераз-
дирателното му стихотворение 
“Смъртта на една птица” , а онези, 
които административно своевол-
ничеха в Съюза на писателите едва 
не го заличиха от литературното 
съзнание на обществото. Крити-
ката до деветдеветдесетте годи-
ни споменаваше Алипиев нарядко и 
то, за да го охули.

Какъв всъщност е грехът 
му? Много съм разсъждавал върху 
това.

Понеже в стиховете му няма 
социален протест, няма и следа от 

препратки към злободневни политически теми, значи вината 
му не се крие там. Грехът му не е в това, що е сторил, а в 
това що не е извършил. 

Той е монолитен, единен автор; сред темите на поезията 
му не фигурират ежедневието, конкретните обществени 
проблеми, преодолял е дори и автобиографичното. При него 
мащабът на темата не е постранствен, а се подчинява на 
поетичната идея и върви в дълбочина, придава дълбоки чув-
ства на малките неща. Не говори от името на народа, а от 
името на вселената, затова не засяга парливите въпроси на 
съвременността. Не възхваляваше станал на крака партия-
та, по-плодовития от папата на болшевизма Ленин, и дори от 
Сталин, водач, автор на петдесет и няколко тома, за когото 
70 сервилни български поети писаха оди само в сборника 
“Априлски сърца”. Някои самозвани писатели ревяха, та чак се 
деряха, само и само да бъдат включени в антологията. Това 
надпреварване бе огледало на моралното и духовно състояние 
на страната тогава. 

Петър Алипиев обаче, подхвръкна от дланта на Далчев, 
който докрай остана непреклонен в отказа си от колаборцио-
низъм, и това подсили у него моралните и етични принципи на 
селските му предци. Знаеше: който се поддава на компромиса 
и се компрометира за каквото и да било, за хляб, от страх или 
от жажда за слава, той губи завинаги специфичното си тегло. 
Далчев като че ли за него каза: “Един писател личи и от това, 
което той не си позволява да пише.”**** Петър Алипиев в 
поезията си се възправя с цялата си неподкупност. Между 
другото, за този поет, който е проумял, че човек е само: 
“мъртво стръкче в безкрайното време”, няма никакво зна-
чение кой е генералният секретар на партията, защото той 
говори за сърцевината на уравновесения и щастлив живот и 
за неговото извечно начало: 

СМъРТТА НА ПАСТИРА
Тъй просто всичко беше
за тебе в тоя свят:
в сено косено спеше,
на птиците бе брат.
..................................
В съмнение обвита,
до твоя прост ковчег, 
душата ми те пита:
в модерния ни век,
преди да легнеш болен,
под синьото небе
от мене по-доволен
и по-щастлив ли бе?

Всяко нещо, живо или мъртво, от песента на щурчето, 
до светлината и блясъка поставя в измерението на тлени-
ето и вечността. Човек е син на преходността. Животът 
му на еднодневка обаче е част от изконния кръговрат на 
природата. Гради стихотворенията си с трансцен-
дентна задълбоченост и класицистична строгост, с музикал-
ност и пластичност, иначе казано: стреми се към съвършен-
ство на формата. Зад привидната лекота се крие безупречна 
структура, на която резигнацията придава някакво тихо, 
тъжно трептене: “Дими над дърветата/бялата пара/
лисицата малките/вънка изкара,/трепти синева-
та/дълбока, дълбока/и шушне в тополите/и ясена 
сока,/пчелата грижливо/прашеца събира -/не ми се 
умира.../не ми се умира...” 

Тук цари една голяма първична простота и сигурно чув-
ство за мяра. Няма необуздани чувства, няма ни една буква 
излишна. Малцина имат вкус към такава висша мярка. “Дими 
над дърветата” е напълно осъщественият, истинският 
Петър Алипиев. Каква свещена простота, каква естестве-
ност:

тревата зелена
нагоре напира
не ми се умира...
не ми се умира.... 

Пише просто и ясно, формата му е кристално чиста.  
Пантеистичният му възглед за природата пронизва пейзажи-
те му, това което не е изказано, а само проблясва в красота-
та на символа, действа на сърцето много по-силно. 

В стиховете му пулсира диханието на природата, в 
която нещата стават прозрачни от духовност, но запазват 
плътта си, и човешката душа като самата природа, пред-
метна, сензитивна. Така бе способен да обедини загадките на 
човека и на вселената, но в светоусещането му прозираше 

Петер ЮхаСГрехът на Петър Алипиев
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и дълбокото преживяване на трагичността 
на битието: “във тревата, до славея 
дето ликува,/ти си мъртвото стрък-
че в безкрайното време.”(“Трева”)

Единствената струна на лириката му е 
настроена още от самото начало към непре-
ходното в битието. Възприема тайнство-
то на личността като органична част от 
тайнството на вселената, защото вижда 
единство и хармония в света. 

А защо е грях това? Грехът на Петър Али-
пиев е най-голямото достойнство за поета: 
осмелил се е да бъде “различен”. Така е нарушил 
“закона на джунглата”, според който “попадна-
лият сред вълци трябва да вие с глутницата!” 
Него обаче не го привличаше колективната 
безличност, стадното мислене и виене на тъл-
пящата се около копанята гладна глутница на 
посредствеността. Интуитивно почувства, 
че стандартизирането увеличава само благо-
получието и щастието на човека от средна 
ръка, но ограничава суверенната личност. Той 
се отвращаваше от онези, които се опитваха 
с настървена изобретателност да вдъхнат 
душа на така наречения социалистическия реа-
лизъм; подходът на Алипиев с един замах осъ-
ществи чудото на творческото преобразяване 
на елементите на природата, за което негови-
те акрани, които конюнктурно го засенчваха, 
само можеха да бленуват.

От казаното дотук става ясно, че този 
подход не само го издигна над неговото поко-
ление, осигурявайки му своеобразно място 
в поезията, но и категорично допринесе за 
развитието на българската лирика.

Макар никога да не бе съгрешавал спря-
мо партията и държавата, на властта не 
беше достатъчно да си комформист само по 
отношение на идеите, трябваше да си такъв 
и в чувствата. 

Петър Алипиев обаче не продаде душата 
си за паница леща, инстинктивно се изолира, 
затвори се в своите честни, неподкупни чув-
ства като охлюв в черупката си и не позволи 
политиката да нахлуе във вътрешния му все-
мир. Затова бе трън в окото на тогавашните 
властници, литературни политикани, които 
не можеха да почувстват в себе си талант 
и съзираха лична обида във всяка суверенна 
личност, която стоеше в духовно отноше-
ние едно стъпало над тях. Докато някои от 
изтласканите в периферията на обществения 

живот поети и писатели (като Вл. Василев, Ат. 
Далчев, Чудомир, Сл. Красински, К. Константи-
нов, К. Павлов и др.) биваха подтикнати към 
мълчание и бяха заставени да водят мизерно 
съществование, други пък – като Фани Попова 
– Мутафова – тласкани към принудителна про-
мяна, вродената му ирония, хумористичната 
му дарба и реалистичното му отношение към 
света го караха да открие смехотворната 
страна на гротескното си положение. В реал-
ния живот, както и в книгата си “Без малко 
Тиртей”, той пречупваше всичко през своето 
анекдотично светоусещане. Неговата духови-
тост се разпалваше от досега на два проти-
воположни свята – на “селската субкултура” 
и на “висшата култура” – като светкавица, 
родена от облаци с положителен и отрицателен 
заряд. Това придаваше особено очарование на 
личността му, както съчетанието на бронз и 
гранит в статуята на Любомир Далчев “Кли-
мент Охридски” 

Ако преживяваше дълбоко всекидневните 
унижения, не би оцелял без духът му да бъде 
прекършен. Хуморът направи поносими за 
него гаврите на чиновниците, надменност-
та на анатемосващите го, високомерието 
на идеологическите рицари и тъй Петър Али-
пиев, който страдаше от липса на признание, 
се смееше, когато сърцето му трябваше да 
се пука от мъка, а то се пръсна когато тряб-
ваше да се надсмее над капиталния блъф, че 
системата е сменена, над нашата източно-
европейска клептокрация и демократура.

*** 
Коя ли бе оная нишка или пък корабно 

въже, които ме притегляха към него, както 
към Далчев? И сам не зная. Може би това, 
че попаднахме в една “кръвна група”. Но сега, 
когато поколението ни прилича на цвета 
на картофите, цъфти, но по-ценното е под 
земята, питам: защо става така, че Господ 
дарява тези, що бързо отпътуват на колес-
ницата на Св. Илия с пламенни сърца, за да 
могат навреме да сътворят шедьоври? С 
нас пък е безкрайно търпелив, предоставя 
ни непрекъснато нови и нови възможности. 
Макар и сам да знае, че не можем да достиг-
нем (даже и да се приближим до) духовното 
величие на Петър Алипиев, дори да ни даде и 
сто години.

Превод: Радосвета Делчева

Никога не съм се чувствал добре във Варна, макар че аз обичам много този град. И това е един 
от парадоксите на моя живот. Точно, както го казваше Константин Илиев – добре е да жиееш, но 
не и да работиш във Варна. С много малко хора успях да установя истинскки творчески и приятел-
ски контакти. Един от тях беше – мир на праха му – поетът Петър Алипиев.

С Петър ние бяхме съседи. В продължение на близо тридесет години се виждахме много често, 
а в един доста дълъг период и почти всяка вечер.

Срещите ставаха винаги при мен, в моя дом. Аз у тях съм ходил само веднъж – на погребе-
нието му. Приказвахме за литература, слушахме музика, понякога се карахме и на другия ден пак 
се виждахме -–една особена форма на самотност в този квартал, в който и двамата живеехме. 
Даже си спомням една студена вечер, когато заваля първият сняг, докато Пешо събличаше и 
изтупваше снега от шубата си (имаше една много дебела шаячна шуба) ми каза: “Не приличаме ли 
на двамата Елин-Пелинови герои Доне Козицата и Чичо Кола Радин – двамата герои (съседи) от 
“Първи сняг”, дето се събират да се дразнят.

Между впрочем, Петър слушаше музика като един истински аристократ. И това ми правеше 
много силно впечатление. Спомням си, когато за първи път му пуснах “Пролетно тайнство” 
на Стравински. (Аз веднъж говорих за това – мисля, че беше на седемдесетгодишното му, 
посмъртно юбилейно честване). Бях донесъл от Байройт прочутия запис с Пиер Булез и го пока-
них да слушаме заедно. Пешо беше зашеметен, “ошашавен” – това е точната дума. Изобщо той 
благоговееше пред голямата (особено симфоничната) музика. Разбира се, в типично негов стил, 
понякога твърде много се изхвърляше и доста лаически парадираше с отношението си (любовта 
си) към музиката, а някои от изказванията му звучаха не само смущаващо, но и комично. В едно 
свое интервю например съобщава, че когато си почивал от литературния труд, винаги си пускал 
“Шеста Лондонска” на Хайдн!? Звучеше много претенциозно и предизвикваше приятелски усмивки. 
Трудно ни беше да си представим как си почива, и то точно с “Шеста Лондонска”.

Или пък:
“…Оставил книгата, до късно чел, 
да слушам “Болерото” на Равел.”

Аз за една Нова година му подарих един великолепен запис на “Alborada del gracioso” на Равел с 
оркестъра на Френското радио и му написах:

“…Оставил книгата, до късно чел, 
да слушаш “Alborada” на Равел.” 

Той се ядосваше, беше докачлив. Особено когато се скарвахме (съвсем приятелски, разбира се) 
и аз му казвах: “Хайде, отивай си у вас да слушаш “Шеста Лондонска” на Хайдн”. Много се ядосваше. 
Истината е, че аз обичах този човек, и още по-точно обичах и високо ценях неговото великолепно 
поетическо творчество.

И докато отношението му към естрадната музика го разбирах – Пешо ненавиждаше забавно-
развлекателната музика – то отношението му към фолклора не можах да разбера. Вижте какво е 
написал: “Нямам пиетет към фолклора, защото макар и момче селянче, аз съм аристократ на духа. 
Тоя аристократизъм може и да не е защитен както трябва, но той не може да се подхранва от 
храна за простолюдието, наречена фолклор. Аз нямам нужда от такава храна. Не получавам такава 
естетическа наслада, от каквато се нуждая.”

Изобщо – особен и хитър беше тоя Петър, “Хитър Петър – един сблъсък между субкултурата 
и високата култура” – както много хубаво го е казал един от големите му приятели Петер Юхас. 
И не е вярно, че някои хора не са могли да го разбират. Напротив – всички много добре разбираха, 
че Петър Алипиев е един голям поет и затова му тровеха живота – българинът не долюбва и не 
се радва на талантливите хора, за съжаление.

Те не разбраха друго – че “една национална култура се прави от качествата на хората, а не от 
техните недостатъци” – както казваше някога Любомир Пипков.

Мисля, че беше в началото на 90-те години, когато Пешо направи списък на тридесет големи 
(велики!) книги и започнахме да ги препрочитаме (той и аз) едновременно – “Престъпление и нака-
зание”, “Мъртви души”, “Дон Кихот” и т. н. Беше много интересно. Какво чистилище е отново да 
подредиш тези вечни книги в главата си. Още веднъж виждаш докъде е стигнал човешкият дух.

…Посрещнах с много голяма болка смъртта на Петър. Същия ден към обяд ние се видяхме в 
едно квартално кафене, говорихме и се разделихме, а към шест часа след обяд ми се обади жена му 
и ми съобщи трагичната новина. Бях потресен, безкрайно разстроен – усещах, че нещо се разпада 
окончателно. Стоимен отдавна беше заминал за Виена, Митко Димитров от дълги години рабо-
теше като концертмайстор в Люцерн, а адашът (художникът Милко Божков) беше дебаркирал в 
родното си село Градина – Великотърновско, където живее и работи. Този път наистина оставах 
сам…

Спомням си и погребението му. Валеше дъжд. Ние със Светлозар Игов се прибрахме от гроби-
щата заедно и до късно през нощта си говорихме за Пешо – нашия приятел. Светлозар написа на 
книгатна ,която беше направил за него: “Маестро, сега трябваше да бъдем трима приятели, не 
двама”. И този ден – 11 февруари 1999 г. остана като един от най-ярките ми и най-тъжни спомени 
– погребението на Петър и тази вечер със Светлозар Игов.

*Atanasz Dalcsev. Nagyvilág, 1964.12 sz.1913-1914 p.
**Atanasz Dalcsev. Nagyvilág, 1964.12 sz.1913-1914 p.
***Петър Алипиев. Родна реч, 1982 №4, с. 36-38
**** Пророчеството на Даниел из Стария завет

Милко КоларовЗа Петър Алипиев

Баща ми и Боян Ничев, с когото 
взаимно много си допадаха, 

поради безграничната им 
страст към шегите с другите 

и със себе си

С един от най-любимите си хора – Петер Юхас, с когото мигновеното преминаване от 
сериозното към гротесктното, от дребното до значителното не беше никакъв проблем
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Току-що уволнил се, купих в Пле-
вен и прочетох на един дъх него-
вата тънка книжка “Лирика” (1966 
г.), в която има и преводи. С нея 
Петър Алипиев е от малцината ни 
писатели, които са изиграли най-
значителна роля за мене, защото 
като му прочетох стихосбирката, 
аз разбрах, че това което познавам 
най-добре може да бъде предмет на 
литературата. До този момент 
мислех, че поезията е нещо друго. 
Той ми даде смелост да започна да 
изразявам личните си впечатления, 
наблюдения и това, което знам от 
невръстен. Най-неочаквано за себе 
си открих, че някои от стихотво-
ренията му знам наизуст. От едно 
прочитане само съм ги запомнил. 
Това много рядко се случва. Преди 
да попадна във Варна, да работя в 
Радио Варна, Таньо Клисуров, Паруш 
Парушев и аз бяхме публикували сти-
хотворения в алманах “Простори”, в 
който Петър Алипиев бе един от 
редакторите, тъй като този алма-
нах беше издание на варненското 
книгоиздателство. Най-неочаквано 
, ние, последна година студенти във 
Велико Търново, получихме покана за 
десетгодишнината, ако не се лъжа, 
на “Простори”. Таньо и аз получихме 
покани, Паруш не беше получил. Ние 
тогава бяхме много единни, живеех-
ме много задружно. Въобще в лите-
ратурата се влиза на стада, а се 
излиза поединично. И ние, като едно 
малко стадо, на своя глава взехме 
Паруш, качихме се на самолета и 
кацнахме във Варна.

Имаше четене на стихотворе-
ния. След четенето тръгнахме из 
града. Беше май месец или началото 
на юни. Тръгнахме по тогавашния 
булевард “Георги Димитров”, целият 
потънал в майската зеленина на 
дърветата, към входа на Морската 
градина. И като ме лизна един вятър, 
който идваше от морето, казах на 
глас: “Господи, защо не направиш 
така, че да дойда да живея в този 

град…” Господ сигурно ме послуша, 
защото през есента дойде разсилна-
та, вече работех по дипломната си 
работа, бях завършил семестриално, 
и ми каза: “От няколко дена те тър-
сят от Варна да постъпиш на рабо-
та в Радио Варна…” Това беше нещо 
невероятно за човек, който живее 
в провинцията – такива щастливи 
превратности на съдбата, такива 
щастливи хепиенди… Каза: “Някакъв 
Комарски ли, Кабамарски ли…” Не 
може да му каже името. После раз-
брах, че това е бил Петър Казалар-
ски. Обадил се да отивам във Варна. 
Майка ми, Бог да я прости!, се върна 
от лозето и й казвам: “Майко, викат 
ме в Радио Варна да постъпвам на 
работа…” А тя: “Аз не разбирам 
нищо. Мога да ти дам пари за път 
и върви…” 

Хванах влака през нощта и прис-
тигнах във Варна. Тогава главен 
редактор в Радио Варна бе Илия 
Панайотов. Сигурно съм му доп-
аднал. И ми каза: “Отиди да взе-
меш две препоръки от партийни 
членове…” Казах му, че не съм още 
защитил дипломаната си работа. 
“Няма значение, щом си завършил 
– отговори ми той -, постъпваш с 
днешна дата…” И така постъпих на 
работа. Зарадвах се много, защото 
имах възможност да видя един от 
любимите си поети – Петър Алипи-
ев. И да общувам. И наистина така 
стана. На това четене бяхме се 
запознали. И след четенето отидо-
хме в кафенето, пред което имаше 
изнесени маси. Там той ни каза: 
“Да знаете едно – дръжте на лите-
ратурата, тя ще ви отвори всич-
ки врати…” И излезе прав. Да сме 
последователни. С него се познава-
хме малко. Той рядко идваше в това 
кафене – “Одесос”, до Радиото. Рядко 
идваше…

Случих се в една редакция с Ата-
нас Мочуров. С него съм имал инте-
ресни разговори, но душата ми беше 
свързана с Петър Алипиев. И сега го 

виждам: на път за радиото винаги 
минавах покрай кафенето на хотел 
“Одесос” с изнесени навън маси; той 
– едроглав, с малко свлечени рамене, 
як като бик, свит в себе си, ска-
тан, с мрачна , едра глава, наведена 
меланхолно; трябва да го нарисувам 
този силует, защото с думи не мога 
да го изразя. Това са честите му 
настроения, после, като го познах, 
разбрах че бяха характерни за него. 
И макар че с него ние се обичахме, 
аз обичах неговата поезия, имахме 
известно приятелство помежду 
си (между другото мога да кажа и 
Кольо Севов, Бог да го прости!, той 
модернист се пишеше, тогава ме 
запозна с Михаил Берберов, говоре-
ше суперлативи за мене, но аз не 
му вярвах, защото никога не съм го 
смятал за талантлив. Да ми прости 
Господ, но… маниерен поет, книжен 
поет, с него имахме външни бли-
зости). Душевната ми близост бе с 
Петър Алипиев. И тогава аз изпит-
вах едно много голямо неудобство, 
когато се движех с Панко Анчев, мой 
състудент, с когото не бях близък, 
защото той винаги ми е изглеждал 
сухар. Стана ми неудобно, че аз -–от 
село Биволаре, имам работа, а Панко 
нямаше. Предложих му да сътрудни-
чи на предаването, което водех, бях 
в редакцията за култура. Не знам 
дали той ще го признае сега, защо-
то се е издигнал, беше се издигнал и 
при социализма, издигнал се е и сега, 
но тогава нямаше работа, заплата. 
На човек, ако е успял в карирета, 
честолюбието му е силно и се чув-
ства унизен от миналото си, и ако 
тези факти ги прочете сигурно ще 
ги отрече. Но така той започна да 
сътрудничи в радиото. Вечер се раз-
хождахме с него и имам смелостта 
и откровеността да кажа, че аз му 
открих Петър Алипиев, знаех наи-
зуст неговите стихове и ги реци-
тирах. Макар той да живееше във 
Варна, не познаваше този поет и 
неговата поезия. Смея да добавя, че 
аз му открих и Илия Волен. Тези сти-
хотворения, които съм ги запомнил 
в ранната си младост, малко след 
юношеството, от Алипиев след 
едно прочитане, както казах, и сега 
ги помня и съм ги рецитирал много 
пъти на Тончо Жечев (Бог да го 
прости!) включително, на писател-
ската станция, за да му кажа какъв 
голям поет е Алипиев. Едното е 
“Лисиче”, “След бурята”, “Детство”, 
“Дими над дърветата…” И Тончо 
дори казваше: “Знаеш ли, че ти ги 
рецитираш малко като него…” И ме 
е карал да му ги рецитирам и друг 
път. Та на Панко съм му рецитирал 
тези стихове и му казах: “Защо не 
напишеш за Петър Алипиев?” И той 
написа за някакво предаване, култур-
но. Аз сигурно имам също грехове и 
съм направил на някои хора лошо, но 
винаги гледам да направя, ако мога, 
нещо добро на човека. Бях и съм ком-
бинативен, той Алипиев като научи 
за “похвалното слово” на Панко, не 
може да не се поласкае, да не поиска 
да ги запозная, да помогна по няка-
къв начин на състудента си, защо-
то изпитвах голямо неудобство, че 

аз, който нямам жителство, имам 
работа, а той, варненецът – няма. 
Така и стана, както предполагах и 
“режисирах” обстоятелствата. 
Запознах ги ... И после те станаха 
по-близки, отколкото аз и Петър 
Алипиев. Трябва да си призная, че 
съм изпитвал известна ревност, 
Но това си го обяснявам с често-
любието на авторите – един нов 
човек го е похвалил, написал е хубаво 
за него. Дори Пешо ми казваше: 
“Много харесвам такива момчета 
– спретнати, с костюм, с врато-
връзка…” Сигурно като селянин е 
мечтал да изглежда на младини и 
той така, но не е имал вътрешна 
смелост и свобода, може би. Така 
да се облече. А пък и видът му не 
предполагаше това – такива дрехи 
нямаше да му отиват. Работата 
се завъртя така, че Панко започна 
да ми разказва, че Пешо го е канил 
на гости, че слушали музика… Мен 
Пешо не ме е канил в дома си. Аз раз-
питвах за обстановката. Казвам, че 
изпитвах ревност. Тя, ревността, 
беше най-болезнена, когато Пешо го 
взе за редактор в издателството. 
Петър Алипиев го взе и го назначи за 
редактор. Така почна кариерата на 
Панко, благодарение на Пешо; после 
Панко стана главен редактор, после 
– директор и най-после – екзекутор 
на благодетеля си; Алипиев, без да го 
напада, ми е споделял огорченията 
си от Панко и как го е унижавал, а 
и самият Панко, за да се оправдае 
навярно, пред мен е изобличавал 
непригодността на Пешо да покрие 
тогавашните изисквания на ново-
то ръководство, т.е. неговите, за 
длъжността, която Пешо заемаше. 

И едно друго огорчение имам. То 
е свързано с това, че дадох ръкопис 
на Петър Алипиев на първата си 
стихосбирка. Той деликатно каза: 
“Да, има хубави…Но още е рано за 
книга...” Не мога точно да си спомня, 
защото се даваше преценка за мене, 
бе ми неудобно, вълнувах се... Но 
той ми върна ръкописа. Без да съм 
мазохист, това не промени моята 
любов към него. И тази любов идва-
ше от любовта ми към неговата 
поезия.

Това мога да кажа за варненския 
си период. Имаше и някои деликатни 
моменти. Но повече нищо не казвам. 
Аз съм такъв човек, че ако не ми 
кажат – не питам. Знам за човека 
това, което сам ми каже за себе 
си. Винаги според този принцип съм 

действал.
Заминах от Варна и дойдох в 

София. Тук в София един от личните 
ми тестове да проверя литерато-
рите (бях много любопитен и пове-
чето ги познавах по снимките) бе 
цени ли поезията на Петър Алипиев. 
Мога да кажа, че тогава и Минко 
Бенчев не го познаваше достатъчно 
добре. Така че аз бях един популяриза-
тор на неговото име и на неговата 
поезия. С Игов сме приказвали, той 
познаваше поезията му много добре; 
с Иван Цанев – той малко по-малко... 
Оказа се, че Здравко Недков много го 
цени, в казармата под възглавница-
та държал книжката със стиховете 
на Алипиев. Смятам, че съм приту-
рил съчка към огъня на неговата 
слава. А може би и една цепеница, 
защото пред много хора съм гово-
рил. И пред Здравко Петров, и пред 
Тончо Жечев… И може би се създаде 
една атмосфера около името му. За 
новото му “озвучаване” спомагаше 
и скуката, суетната скука на сто-
личното писателско кафене. Когато 
Алипиев идваше от Варна, чат-пат, 
беше нещо ново, свежо, първично. 
С неговия смях… Аз съм го опреде-
лил като телесен. Написах за пет-
десетгодишнината му в “Пламък”. 
Нашето приятелство повече се заз-
драви, сигур и защото се виждахме 
по-рядко. Нито сме на един терен, 
нито сме съперници, нито има какво 
да делим, просто всеки дава най-
хубавото от себе си, защото той, 
идвайки тука иска да се разтовари. 
А пък ние, виждайки него, излизахме 
от това блато на скуката и суета-
та. Аз имам доста писма от него. 
Уж съм селекционирал едната част, 
обаче вече не вярвам в литература-
та и смисъла от писането. Ще ми се 
да ги подредя и да разкажа по нещо за 
всяка писмо. Той често ми казваше: 
“Айде, вземай децата и идвай във 
Варна да се наприказваме…” Защо-
то като ходех на станцията, бяха 
ми омръзнали писателите, особено 
столичните. И с Пешо си имахме 
приказката, обичахме да общуваме. 
Основната нотка бе меланхолията и 
самотата му.

Когато дойдох да завладявам 
София, аз му споделих, че ще оти-
вам в София и го попитах: “Нямаш 
ли някакви познати там?” Защото 
преди това се обърнах към Мишо 
Берберов, в една пиянска нош стиг-
нахме чак до брега на морето; попи-
тах го: “Мишо, можеш ли нещо да ми 

Марин ГеорГиевУстен разказ
Разговор с Красимир Машев, София, 23 май 2007 г., 10,00 ч.

В двора на двореца Ситняково, заедно със Симеон Султанов. По лите-
ратурното време на баща ми Ситняково беше почивна станция на СБП. 
Всяко лято бивахме там съвместно със Симеон Султанови
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помогнеш в София?” Той беше командирован 
във Варна, да пише за Девня, с префасониралия 
се като девнеския поет Кольо Севов. И се хва-
леше Мишо какви влиятелни познати и връзки 
има в столицата. И очаквах, че ще ми даде 
едно рамо. А той ми каза: “Ако вярваш в сво-
ята звезда…”(Смее се.) Това съм го описал 
в “Записки на слугата”. И затова се обърнах 
към Пешо. Той ми каза: “Познавам един Симе-
онов…Мисля Стефан Симеонов беше. Работи 
в Радио София. Навремето съм работил с него 
“. Кабинетът му беше на “Софийска комуна”, 
днес “Александър Батенберг”, край бившата 
сладкарница “Роза”. Пешо написа само един 
ред: “Стефане, приеми това момче в обяти-
ята си, както Германската Федерална Репу-
блика би приела Германската Демократична 
Република…” Или обратното. (Смее се.) Ама 
му беше находчив текста. И сега го помня. Та 
Пешо с това ме изпрати в София. Разбира се, 
писмото му нямаше никакъв ефект, но така-
ва беше неговата препоръка. През годините, 
към края на живота му, може би през 1998 г. 
и преди това,той все ми казваше: “Направи 
така, че да отидем двамата в Унгария…” 
И аз “направих”. Будапеща, Мишколц, Пейч… 
Пешо, който сякаш е държан на въже, изолиран 
и самоизолиран, поради характера си, жадува-
ше, все пак, за изява. Аз не се бутах да чета. 
Виждах го, че той има желание да рецитира; 
искрено, с голямо вдъхновение изпълняваше 
стиховете си, а ми беше неудобно, тъй като 
е по-стар, уважаван от мен поет, да се 
бутам. От малък ненавиждам да се състе-
завам. Това ми е чуждо. Въобще съперни-
чеството, състезателността не ги обичам. 
Много пътувахме, видяхме Унгария заедно. 
Може би тогава усетих, че той изпитва… 
думата завист не е точна, между ненавист и 
мъчителното чувство на плебея към успелия, 
на плебея към господаря, което в селяните го 
има. Защото нашият народ е селски, живял 
е бедно. Аз тогава вече имах друга социална 
роля. Тогава станах като Панко Анчев – с 
костюм и вратовръзка навсякъде. Това беше 
стилът съобразно социалната роля, която 
играех. Някак си, като по-пробивен в случая, 
по-известен сред българската общност в 
Унгария, уредил с лекота такова посрещане, 
усетих сякаш лека ненавист към мене. Нещо 
като лека ненавист. Не мога да кажа, че 
той го изпитваше постоянно, това забелязах 
като детайл, когато тръгнахме за Унгария. 
Аз имах повече пари. Бях малко и бизнесмен. 
Взех пари и в самата Унгария, правех сделки, 
разполагах и с долари. Сигурно съм имал 100-
200 долара в джоба си. Но Пешо, който все 
казваше, че е беден, после извади и той 100 
долара. Каза, че жена му и дъщеря му са му ги 
дали. Спомена нещо за уроци. Аз имам око за 
парите и тогава разбрах, че уроците са добър 
бизнес, щом и долари може да имаш. Защото 
малко над обикновените хора могат да имат 
долари. Но усетих една отчужденост лека. На 
връщане пристигнахме в София с автобус на 
“Груп”, защото и пътуването натам и насам 
бях уредил безплатно, чрез едногодишен дого-
вор за реклама. Сега мога да кажа, че мойта 
жена е затворен човек, интровертна, не 
общува с хора, не че не ги обича, но е свита. И 
поради това аз, който съм много общителен, 
започнах да се ограничавам в общуването. 
Стигнах до там, че да не каня хора вкъщи. 
Заради нея, не заради нещо друго. И беше нещо 
естествено да поканя Пешо вкъщи, защото 
разбрах, че той има време до следващия 
автобус за Варна, но не си го позволих това. 
Но, някак си, може би и от недоспиването, 
а и от това, което го усетих (може би съм 

си позволил да купя нещо в Унгария, което да 
създава впечатление за богатлък), сигурно 
нещо го е подразнило. За него това е било 
като разхищение, като демонстриране на 
превъзходство. Някак си се разделихме (както 
си виждал ранна пролет нивите преплетени, 
лениви) лениво се разделихме това утро и той 
каза, че трябва да отиде “по себе си”, както 
казват старите хора. Значи е било естестве-
но да го поканя вкъщи.

След това отношенията ни се нормализи-
раха, какъв е човек отвън се вижда веднага, а 
какъв е вътре много по-трудно се разбира.

Преживях много тежко неочакваната вест 
за неговата смърт. Бях пак на аерогарата и 
пак пътувах за Унгария, за нашата Унгария, 
любимата, защото с него я харесвахме. Тя ни 
даваше това, което България ни отнемаше. 
Признанието. Унгария ни го даваше повече 
от България. Обадих се в редакцията на Владо 
Попов, защото ние си живеехме с работата. 
И Владо Попов ми каза: “Петър Алипиев е 
починал…” И аз написах в Унгария един кратък 
текст, който изратих по факса и бе публику-
ван, бях черния вестоносец, който уведоми 
Юхас и българската общност в лицето на 
Георги Иринков, за кончината на Пешо.

Преди да почине Петър Алипиев замина за 
родното място на Петьофи за връчването на 
наградата на Далчев.

Имам една, как да кажа, една гузност пред 
Пешо. Тя е свързана с това, че аз слизам по 
стълбите на редакцията и излизам извън 
сградата на “Раковски”. И той в този момент 
идва. Много унил. Аз бях свикнал на тази него-
ва унилост, на тази негова меланхоличност. 
Спомням си, че дъщеря му казваше: “Обаждай-
те му се, той е много самотен…” Казах й: “И 
аз съм самотен, но никой не ми се обажда…” 
Демек искам да кажа, че всеки сам трябва да 
се справя, да си носи кръста. Между другото 
този хленч и в Ивайло Петров, Бог да го прос-
ти!, съм забелязал и съм се чудил как може, 
след като те имат семейството, имат изку-
ството, да искат да им се обръща внимание 
като на малки деца. Това мен ме учудваше и 
тогава, и сега. Може би съм студен, кора-
восърдечен, а те – може би пък суетни… Не 
мога да го обясня. Не мога да се задълбоча в 
момента. Но понеже често съм чувал: “Обаж-
дайте му се…” и съм го виждал в такива 
меланхолни състояния, това мен ме дразнеше, 
защото аз съм свикнал да се справям със 
ситуациите от малък. А и тогава изпълня-
вах друга социална роля. Трябваше да търся 
пари за пустия му вестник. Аз бях човек на 
действието. Нямах покой от действие. Даже 
като вървях по улиците на София, вървях със 
страхотна бързина, защото от едно място 
трябваше да отида веднага на друго и като ги 
виждах хората как се влачат им се чудех, и ми 
идваше да ги заритам, да пришпоря бавност-
та и ленността им, да ми отворят път, 
защото те ми пречат. Това никъде по света 
го няма – тия тълпи по тротоарите. Сега се 
поизчистиха малко, защото при капитализма 
“нема лабаво”, така че аз отивах пак по някак-
ва задача и му казах: “Много бързам сега…” И 
той, с увиснало лице, увиснали торбички под 
очите, гледа мрачно, маската му мрачна, сни-
зана, пое към стълбите за редакцията, навяр-
но да разговаря с колегите. Когато се върнах, 
него вече го нямаше. И повече не го видях. И 
чувствам някаква гузност заради това, но 
може би Господ ще ме оправдае, защото това 
за което се борих, в конкретното време, по-
късно пропадна, но е дало някакви плодове – да 
има свобода на словото.

. . . .

Потънахме в някакъв друг живот и при-
съствието на поета и поезията му сякаш 
не е било. Някакъв друг живот се настани 
– страшно безразличен и цинично равноду-
шен към поезията.

Няма го Петър Алипиев. Книгите му кога 
са издавани за последен път? Университет-
ски хора организират научни сесии за него, 
но това си остава затворен и епизодичен 
жест на почит. А толкова отдавна ли беше, 
когато неговата тежка фигура се движеше 
по улиците и смехът му се издигаше – високо 
над гласовете на събеседниците?

Първата ми среща с Петър Алипиев беше 
с неговия глас, с неговото поетично слово, а 
чак после – и с човека, с личността.

Беше зимата в началото на 1975 г. След 
студентски литературни четения в Шумен, 
седнахме, както му е редно, в един от ресто-
рантите на града, за обичайния банкет даден 
от местното ръководство. Мнозина бяхме 
– познати и непознати, насядали с лице и гръб 
покрай дългите маси. В разгара на вечерта се 
открояваше някакъв глас, дрезгав, грубоват, 
по-висок от другите, който все разказваше 
по нещо и се смееше първи след разказаното. 
Не се заслушвах внимателно, увлечен в раз-
говори със сътрапезниците до мен. Следваха 
тостове, рецитации, и този глас, който 
досега разправяше смешките и се смееше 
високо, накъсано, преминаваше в кискане, 
зарецетира стихотворение. И преди това 
имаше рецитации, но те не ми привлякоха 
вниманието, освен Борислав Геронтиев, с 
неговото “молитвено” обръщение “Облако, 
странниче, слез да вечеряме…” Но този глас, 
на непознатия сладкодумник, ме привлече 
с ясната и напевна, отчетлива ритмика, 
с нещо архаично в употреба на думи като 
“таинствен, с нещо несрещано – и като 
изпълнение и като звучене:

Вързано, нахранено, без рани, 
с единайсет облака на гръб, 
диша то на нашите балкани 
точно върху каменния пъп.

Редеше гласът, а аз недоумявах – заслу-

шан в тази странна алегория, която, да си 
призная, в кръчмарската атмосфера, не раз-
брах достатъчно лирическия герой – “кучето 
на връх Мусала”. Имаше нещо несвойстве-
но за шумното заведение, където всички 
автори се стремяха да се представят с 
нещо по-силно като поанта и внушение. 
Но в стиховете, които рецитираше този 
човек, за когото отначало си помислих, че е 
от домакините, местен големец, вероятно 
сладкодумен ловец и някакъв функционер в 
Съвета за култура или в Партията… Необи-
чайната алегория на стихотворението, безу-
пречния ритъм, екзистенциалното внушение 
– направо ме озадачиха. Сега не си спомням, 
бях ли чел лириката му, но автографът му 
върху “Лирика” е от март1977 г., пет години 
от излизането на книгата и две години след 
“срещата” в Шумен. Тогава настоях в края на 
книгата да ми напише непубликувано стихо-
творение и той написа “Дъжд”, което беше 
излизало само в периодиката. По-късно го 
включи в следващите издания на стихосбир-
ките си с неизменното заглавие “Лирика”.

В ресторанта бе първата ми среща – с 
гласа на поета. Тогава попитах стоящия до 
мен поет и мой състуден Руси Димов кой 
рецитира и той ми отговори, че е Петър 
Алипиев от Варна. По асоциация го свързах с 
море, морска тема – имаше във фамилното 
име нещо напевно, несвойствено за делнично 
възприемане…

Няколко години по-късно поживях и пора-
ботих във Варна като репортер в младежкия 
вестник и сътрудник на издателството. 
Имах възможност да се срещам с Петър 
Алипиев – и в издателството, и в кафенето, 
където сядаха пишещи братя, и по улиците, 
най-често на площада, огласян от крясъците 
на гларуси – в делнична обстановка, когато 
не смеех твърде да го заговарям на лите-
ратурни теми – страхувах се да не наруша 
дистанцията и той да ме среже с присъща-
та си ирония. Може би, защото искрено го 
обичах и не исках да нарушавам чувството с 
разговори, които биха довели до неистинска 
близост в общуването.

Здравко ПеевПоетът

ËÚÂ‡ÚÛÂÌ

На Черната скала в Рила планина. Зад баща ми е Симеон Султанов, а зад него – Георги 
Цанев
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Община 
Варна

Със съдействието на:

М. Г. : Преди две-три години Светлозар 
Игов направи с теб подробна анкета. Какво 
поради цензурни съображения не каза?

П. А.: Нито господин Игов, нито аз имаме 
кой знае какъв пиетет към политиката. Мене, 
пък и него ни занимават по-други работи. В 
този смисъл липсата на политическа свобода 
не ни е чак дотам попречила да разсъждаваме 
върху битието и изкуството. Е, ако я имаше 
днешната свобода, малко по-другояче щях да 
тълкувам литературния процес, примерно, но и 
така съм казал каквото трябва и каквото съм 
могъл. Когато човек знае, че нещо няма да се 
публикува, той е и донякъде свободен.

– Ренегат ли е човек, който е бил член на 
партията (в повечето случаи, защото така бе 
прието), а после тихомълком я е напуснал? 

– Не знам. Не ми е известно това чувство. 
То е известно на ония, които напускайки една 
партия, отиват при друга партия, пак от 
същите съображения, заради политическата 
изгода, заради днешния и най-вече бъдещия 
келепир. Нормалният човек при всички случаи 
изпитва болка.

– Наистина ли си безразличен към поли-
тиката?

– Младостта ми бе политика: РМС, БКП, бях 
организационен работник, говорех по митинги. 
Но като попораснах, като се огледах наоколо, 
пък и в себе си, прочел вече някоя и друга книж-
ка, реших, че тая робота е лъжовна, че тя ме 
унизява и ми губи времето. Иван Давидков (Бог 
да го прости!) все ми се подиграваше, че съм 
бил ставал нощем, разхождал съм се из стаята 
и на глас съм се питал: “Какво ще стане от 
тебе, Петре?” На двадесет и три години, след 
дълго обмисляне, реших и отсякох: без мене! 
Който иска да лъже, който иска да богатее, 
който иска, да заема служби, да пише верно-
поданически статии и съчинения – мене ме 
няма на това поприще! Та до наши дни. Кротко 
и внимателно, без конфронтации, декларации 
и противопоставяния съм гледал да се опазя 
чрез изкуството за изкуството. Доколкото 
съм можал и както съм го разбирал. За много 
хора членуването в БКП в първите години след 
девети септември бе хуманен жест, изпълнен 
със социален смисъл в защита на човека, на 
неговата свобода, щастие и достойнство. 
Така мислеха голяма част от младите хора.

– Какво би спестил от досегашния си 
живот и творчество, ако го беше живял в 
демократично, а не в тоталитарно обще-
ство?.

– Бог знае. Ако имаш свободата да тво-
риш и публикуваш, сигурно няма да има какво 
да ядеш и къде да живееш. Ако пък си продал 
душата на дявола и имаш всичко – то пък 
това, дето бог ти е дал като дарба, ще бъде 
стъпкано и умъртвено. Всеки я гласи, както 
намери. Ако не си губиш времето с разбиване 
на стени с глава, ще го загубищ с даскалък или 
с журналистика за да се прехранваш. И все пак 
е скверно да прекараш живота си с един милион 
съображения, унизен и поучаван, изпълнен с 
вечния страх, че като те погледнат, четат в 
душата ти. Този страх бих си спестил сигур, 
ако живеех в демократично общество.

– Кой и кои в днешно време са за окайва-
не?

– Всички са за окайване – лъжците и излъга-

ните, тираните и тези, дето я носят светли-
ната в душите си, предателите и предадените, 
тези, дето си посипват главите с пепел, и 
тези, дето гледат как го правят… Най са 
за оплакване майките, дето трябва да си 
нахранят децата и висят по опашките за едно 
кисело мляко.

– До вчера истински художественото бе 
подценявано за сметка на идейното. Днес 
заради политиката никой не му обръща вни-
мание. Как виждаш бъдещето му, какво да 
прави писателят?

– На художественото му е било винаги 
трудно – при диктатура и при свобода. Нито 
държавата, нито литературният процес са 
знаели какво да правят с него. Винаги е било 
измествано от продукция, готова да служи на 
стари и нови режими. Публицистиката и сно-
бизмът с еднакъв жар развяват предаността 
си към политическия ден, убедени, че са духовна 
категория. Художественото стои скрито в 
ъгъла, плахо, несигурно, изпълнено със съмне-
ния, и чака изтеклото време да го осребри, да 
му придаде смисъл. Това от него, което е изку-
ство, заема своето място в духовния живот 
на нацията, а което не е – се забравя. А иначе 
боричканията и битките върху белия лист 
продължават. Никой не съзнава, а от там и не 
признава, че не е художествен. Така и трябва 
да бъде. Сметките се правят много по-късно, 
и то не от писателя. Какво да прави той? Ами 
трябва да си гледа работата, без да мисли за 
своите победи. Те ще дойдат, ако ги има, много 
по-късно. Обикновено творецът не ги вижда. Не 
той, а творчеството му съзира бъдещето.

– Как преживя и какъв излезе от няко-
гашния спор около твоето стихотворение 
“Смъртта на една птица”?.

– Сладкото на тоталитарния режим е в 
това, че лесно можеш да станеш известен 
литератор. Напишеш стихотворение за май-
чиното чувство на една птица и понеже е 
забранено да се пише за птици – ето те оплют, 
обруган, а оттам и популярен. Смешни и жалки 
работи. С десетилетия съм се чудил как въз-
растни хора, с образовение, дето четат при 
това и книги, пък и ги пишат, дето са окичени 
със звания и ордени, могат да се занимават с 
такива спорове – да се пише ли, или да не се 
пише за птици. Преди няколко месеца чак си 
изясних нещата, когато прочетох разговора в 
“Литературен форум” около случая с “Кормило”. 
Та още преди половин век се е спорило между 
видни партийни функционери дали да бъде лите-
ратурата художествена, или да не бъде. Каква 
нищета на духа! Каква престъпност!

– Ако трябва да направиш равносметка на 
времето след 10 ноември, какво би заключил?

– Мъчително изтикване от властта на 
тоталитарната система. По същество нищо 
не се е променило. Свободен печат и недоимък 
– с това се сдобихме след десети. И с надежда-
та за нещо по-добро. Но тя е удавена в приказ-
ки, цинизъм, лъжи и подлост. Всички са уморени: 
и тези, дето бранят властта си, и тези, дето 
искат да ги прогонят. Най-много са уморени 
тези, дето гледат и се надяват.

– Кога последните ще станат първи?
– Те вече бяха. Боже, опази!

Те вече бяха
Интервю с Петър Алипиев дадено на Марин Георгиев и публикувано в притурката на 
„Литературен форум” “Досие”, година I, брой 1, септември 1990 г.

ПАМЕТ ЗА

ПЕТЪР АЛИПИЕВ

и Петър Стойков – поет от Варна

Национален фонд „Култура“

Неподписаните текстове са на Петър Алипиев, а текстовете под снимките – на дъщеря 
му Антоанета Алипиева.

Националният рецитаторски конкурс, който се орга-
низира в град Шумен съвместно от Унгарския културен 
институт, Министерство на културата на България и 
Община Шумен още от 1969 г., е едно от събитията с 
най-големи традиции в културния живот на България. 
Финалният етап на конкурса, обявен за ученици, аматьори, 
студенти по сценични изкуства и професионални артисти, 
се провежда в Шумен през две години. Тази година той ще 
се състои на 6-8 юни. Големите награди се осигуряват от 
министъра на културата на България и от директора на 
Унгарския културен институт. (През 2006 година – съот-
ветно 1000 лева и пътуване до Унгария.)
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