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КЪМ ФИГУРАТА НА ЕГЕЙ В БЪЛГАРСКАТА
ПОЕТИЧЕСКА МАРИНИСТИКА
Антон Баев
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

TO THE FIGURE OF AEGEAN IN BULGARIAN
POETIC MARINISM
Anton Baev
Plovdiv University “Paisii Hilendarski”
The article is an attempt to set Ivan Peichev’s lyrics in Bulgarian marine
poetry. Peichev’s lyrics is considered in Bulgarian literary marine antinomy
Odysseus – Aegean, where the figure of the first character represents
travelling, discovery and the second one – the tragic relationship to the land,
the expectation and the disappointment of broken dreams. The research
outlines and shows Ivan Peichev’s marine lyric’s appurtenance to the Aegean
symbolic line, defining this appurtenance as a specific aspect of his whole
work.
Keywords: Ivan Peichev, Bulgarian marine poetry, figures of the lyric
character, journey, expectation, broken dreams

Над атинския квартал Глифада се издига каменист хълм,
осеян с тръни и дребни храсти, по който скачат зайци и
изсвистяват косо пъдпъдъци. Ако обърнеш взор на запад, ще
видиш пристанището на Пирея. На изток погледът опира о
врязващите се в морето скали, на които атинският цар Егей е
чакал кораба на сина си да се върне от Крит. Убил Минотавъра и
изгубил ума си по Ариадна, Тезей забравя да смени черните
платна на този кораб с бели, както е легендарното поръчение на
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царя на Атина. Виждайки черните платна, носещи вестта за
смъртта на неговия син, Егей се хвърля в морето, което оттогава
носи името Егейско.
Фигурата на Егей на морския бряг е напълно
противоположна на тази на възпетия от Омир Одисей. Тя е
трагическата фигура на мълчаливото очакване и разочарование от
крушението на надеждите. Одисей – обратното, е фигура на
пътешествието от, но и към дома, на откривателството на
непознатото и на осъщественото възмездие. Архетипът на
очакващия срещу този на пътешественика – на разочарования от
съдбата си крушенец срещу този на вечно оцеляващия фаворит на
боговете, е положен по един чудесен начин още във фундамента
на българската поетическа маринистика от двамата ни найзабележителни поети на 80-те години на XIX в., когато морето
експанзивно навлиза в новата ни поезия: Вазов и Величков.
„Италия“ (1884) на Иван Вазов е първата българска
маринистична поетическа книга. Фигурата на Одисей е не просто
неин фокус, лирическият герой е качен на кораба и наблюдава
света от него: с очите на пътешественика откривател, на
другоземеца, пристигащ по вода. Eто два примера от сбирката:
ЕГЕЙСКО МОРЕ
Над тез пространства мълчаливи
духът на старината вей.
Не, божествата пак са живи
и култът им и днес живей.
Във дън морето, в глъбините,
Нептун стои в палата свой,
найади плуват по вълните,
над тях – зефири светъл рой.
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Талаз ли плесне – туй е песен
от някоя сирена пак,
завей ли вятър – Еол, бесен,
на бурите подава знак.
Платно ли в морский шир се белне –
цар някой древен плува там,
делфин ли лъскав тук се стрелне,
Тритон показува се нам.
Корабе, спри! На Аполона
там виждам храма – аз съм жрец:
до мраморната му колона
ще сложа дафинов венец. (Вазов 1884а)

НЕАПОЛСКИЯТ ЗАЛИВ
Прекрасно си нощем, Неаполско море,
когато зефирът завей
и твоите сини, кристални простори
луната със злато залей.
Обичам чаровната нощна разходка
по твойте заспали вълни –
да гледам Везувий от леката лодка
как в звездното небе дими;
ил – спящий Неапол под твойте милувки,
ил мъртвий помпейски форум,
и с някоя апса звънливи цалувки
да роним със сладкий ти шум. (Вазов 1884б)
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Одисеевата поетическа фигура на Вазов излъчва
центробежна енергия – от морето към сушата; тя носи чистата
радост от откривателството на новото, на чуждото, при това – с
цялата простота на наивната поезия, ако използваме Шилеровото
определение за изкуството на реалното, на видимото.
Съвсем друга е поетическата фигура при Константин
Величков, в неговите „Цариградски сонети“ (1889). Тук
лирическият герой е не просто ситуиран на брега, той е закотвен
за него, но с очи – вперени в морето. Това е фигурата на
трагически очакващия нечие завръщане Егей, на разсъждаващия,
на взрения във вътрешния си живот, където се разиграва
истинската битка между надеждата и отчаянието, между
стремлението
и
крушението.
Егей
е
фигурата
на
корабокрушенеца от вътрешните морета на идеала, на
непостижимото. Поетическата енергия, излъчвана от такава
фигура, е изцяло центростремителна – към нея самата. Тя е
фигура на ламентацията.
Разбира се, не всичко това наблюдаваме в първите ни две
маринистични стихосбирки – „Италия“ на Вазов и „Цариградски
сонети“ на Величков. Но фигурите са избрани, тенденциите са
отчетливи и нещо повече: фигурата на Егей в сонетите на
Величков обръща оптичната гледна точка от наивната
възрожденска поезия (включително Вазов) към сантименталното
(по Шилер), а иначе – изкуство на modernité. Пенчо Славейков
завършва този обрат.
Три примера от „Цариградски сонети“ на К. Величков:
XXVIII.
Бесней ли буря и реват вълните
посред разсвирепелите стихий,
аз виждам кораб със мачти разбити,
кой всуе търси път да си пробий.
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И гледам: ту го дигат вълни бясни,
ту в бездни черни с рев го повалят
и счувам вопли и беди ужасни
в духа ми разтреперан се вестят.
И мисля за друг кораб, кой се бори
всред буря зла, с беснеющи вражди
и страсти, и неистови раздори.
XLII.
Накрай брегът, де пенят се вълните,
само дърво маслинено стърчи;
без шума, с коренье полуразрити,
едва-едва в земята се държи.
Гората надалеч се зеленее;
като сирак в неистово тегло
то мълчаливо съхне и чернее
и гърчи мършавото си стебло.
Задуха вятър, буря заиграе,
то с всичките стихий е във борба;
доколе здраво в нея ще утрае?
Един ден ще изчезне без следа;
и то така е жално, кат да знае,
кат да очаква своята съдба.
XLIX.
Кога внезапно в нощний час
събуден, вслушам се в вълните,
като ридаят в темнините
и пълнят ги с тъжовен глас,
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неволно горките нещастни
вестяват ми се пред умът,
кои в премеждия опасни
нашли са ненадейна смърт;
и чини ми се, тям душите
по гладкий морски пущинак
отвред се сбират, под зарите
на лунния сребристи зрак,
и своя ризик жаловити
оплакват тук – на родний бряг. (Величков 1899)
Изобщо в „Цариградски сонети“ откриваме не само
фигурата на очакващия Егей, застигнат от крушение, а фигурата
на статичния самотник, на чужденеца в чуждата пуста земя –
фигури на модерното, които са сред първите в българската
поезия.
И така – с какви очи се пише след Вазов и Величков
българската морска поезия? Традиция става Величков и
колебливата, но все пак разпознаваема поетическа фигура на
неговия Егей. Изтъквано е, че българският народ не е морски,
пътешественически, че е обърнат към сушата (дори къщите по
морето са с прозорци към сушата), загледан в земята, нежели в
морската шир. За разлика от гръцкия например.
Маринистичният бум в българската поезия в общи линии
съвпада с този в гръцката – 50-те и 60-те години на ХХ век. Там
са новооткритият Константинос Кавафис, Георгиос Сеферис,
Янис Рицос, по-късно и Одисеас Елитис. У нас – Иван Пейчев,
Веселин Ханчев, Драгомир Петров. По-късно ще дойдат и Христо
Фотев, и Петя Дубарова. Централната поетическа фигура при
гърците е Одисей, при нас – по-скоро Егей.
Но нека се върнем към осмислянето на пространството в
предшестващата българска маринистика.
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Морето е центрираща тема в сбирката на Кирил Христов
„Царски сонети“ (1911). Изминали са точно 22 години от
„Цариградски сонети“ на Величков. Христов, излязъл изпод
наивната поезия на Вазов, следва вазовския лирически герой в
маринистичните си стихове. Морето е предизвикателство, по
което Кирил-Христовият скитник е готов да се понесе,
забравяйки брега. Външният, а не вътрешният пейзаж е
структурният елемент на тази наивна маринистика.
Минават още 21 години до следващата забележителна и,
бих казал, повратна маринистична поетическа сбирка – „Звезда
на моряка“ (1932) на Елисавета Багряна. Точно морските стихове
на Багряна, тази анти-Пенелопа, въвеждат свободния стих в
българската поезия, както отбелязва Рая Кунчева. (Кунчева 1988:
93) Морето разрушава конвенцията на класическия стих, и найвече на сонета, през който е навлязло в българската поезия.
Морето на Багряна е вход към модерността, към Пенелопа на ХХ
век. То е стихиен акт, свободно действие, сила извън разума.
Отказът на Багряна от метричен стих в „Звезда на моряка“ е
събличане на поетическото тяло. Това е гола, чиста фигура не на
очакването (Егей), а на обричането на свободата (морето), не на
моряка, не на Одисей, а именно на ширта, на пътуването.
Ето предвестника на Багрянината маринистика, вграден в
обикнатата от българската маринистична традиция сонетна
форма, в „Клетва“ (от цикъла „Бретан“ във „Вечната и святата“):
Да ослепеят очите ми – и двете,
да ме сполети навеки проклятие,
ако забравя някога това лято,
Атлантика и на Лайта бреговете.
Низ просторните пясъци край морето
стъпките ни останаха отпечатани.
А може би в привечерната позлата
и днес бродят нашите два силуета...
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Широкополите бретонки ги изглеждат
изпод черните си пиявици-вежди
с поглед като океана син и намръщен.
И горят в залеза каменните къщи,
а сред вълните – призрачни като надежди –
оцелелите ладии се завръщат. (Багряна 1927)
Маринистичната поезия на Багряна от циклите „Бретан“,
„Черноморие“, „Несебърски сън“, писани между 1927 и 1936 г.,
не само отваря българския стих към vers libre, но и вкарва
конотациите на морето като спомен по нещо изгубено, като
свобода и устрем към нещо недостигано, като друг живот, който
е по-истински и смислен. Това е мечтата да си Одисей. Ще
завърша наблюденията си върху Багряна с това, че тя е
българският поет, който пръв включва Черноморието като топос
в поезията ни. Генезисът на българската маринистика е
Средиземноморието (Вазов, Величков, Кирил Христов).
Осем години по-късно се появява незабелязаната тогава, но
станала класическа „Моторни песни“ (1940) на Никола Вапцаров.
Маринистко-романтичната конвенция (Средиземноморие –
Черноморие) разширява хоризонта си на юг от Екватора – до
Филипините и едрите звезди над Фамагуста. Само тези два
топоса са достатъчни (Вапцаров не ни е оставил повече) да
разширят оптиката. Перископът на българската маринистика
изведнъж излиза извън Средиземноморието – към мечтаното
далечно. Много скоро то ще се окаже непостижимо отвъдно.
Петдесетте, годините на бума на българския роман, са и
мощно вливане на маринистичната вълна в литературата ни.
Пробива извършва поколението на 40-те. В поезията чрез Иван
Пейчев, Веселин Ханчев, Валери Петров, следвани от Драгомир
Петров, Христо Фотев, Иван Теофилов; в прозата – със
забележителния и неоценен роман на Павел Вежинов „Далече от
бреговете“ (1958) – наратив с гледна точка откъм морето, който e
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сравним по описание на живот в морето с Нобеловата „Старецът
и морето“ (1952) на Хемингуей.
И така – във всичките изброени класически примери на
маринистика в българската поезия до 50-те години на ХХ в.
откриваме фундирани архетипите на Вазовия Одисей и
Величковия Егей; на пътешественика и на чакащия на брега; на
откривателя на новото и на съкрушения от самото очакване; на
целунатия от боговете герой и на трагическия – белязан със
самота, резигнация, отчаяние и мълчание, герой. Това са
фигурите на откъсналия се от родното и на стоика на родното, на
поетическия ескейпист и на поетическия затворник, на избралия
свободата и на страдащия за свободата. В последна сметка – на
отплувалия и (не)завръщащ се атинянин и на спартанеца, който
остава; на несвързания с пространството варварин и на
защитника на обетованото затворено пространство.
Фигурата на Егей е най-цялостна и завършена в поезията на
Иван Пейчев. Нещо повече – там тя е философски осмислена,
макар този поет да е причисляван обикновено към чистите
лирици. Тъкмо обратното, тезата в книгата ми за Иван Пейчев
(Баев 2010) е за игровия лирик, за разиграната легендарна (по
Томашевски), а не дескриптивна, биография във фигурата на
Иван-Пейчевия Егей. Единственият факт от дескриптивната
биография на поета, който закотвя този Егей на брега, е болестта
му, приковала го към леглото в последните 20 години от живота
му – годините, в които създава и оцелостява фигурата на
българския поетически Егей – на стоика на етическите ценности,
на бранителя на съзвездия, на крушенеца, надживял смъртта на
надеждите.
Другият най-отчетлив маринист в българската поезия –
Христо Фотев, който сам се признава за ученик на Пейчев, ще
експлоатира повече обратната фигура, тази на Одисей, на
пътешественика, откривателя, очарования от новото временен
обитател на острова на Калипсо, на бургаското пристанище – на
неоглушалия от песента на сирените Одисей. Обратът става в
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края на 50-те, когато Пейчев и Фотев са заедно: Егей е дочакал
завръщането на сина си Тезей.
Морската визия влиза в поезията на Пейчев с
„димитровградското“ стихотворение „Този, който не стана
моряк“ (1949). Нееднократно изтъквано, то е изцяло в дискурса
на Вапцаровото „Писмо (Ти помниш ли морето и машините...)“ –
и с екзотичната си морска конвенция, и с драмата реално –
мислимо. Истинското преобръщане, реабилитирането на
потиснатата фигура на Егей в маринистиката ни до този момент,
идва с цикъла стихове, публикуван през 1955 г.: „Отплуване“,
„Изгнание“, „Завръщане“, „Спокойствие“, „Здрачът и паркът“,
„Над широката тиха алея“, „Вдигат тъмни дървета“, „Улицата
води“, последвани през 1957-а в сп. „Септември“ и други издания
от „Есен на брега“, „Напътствие“, „Път“, „Признание“, „Сняг“,
„Съмване“, „Надежда“, „Дъжд“, „Раздяла“ – с вече класическата
Иван-Пейчева фигура на очакващия, застинал в самота Егей.
Влязло като мотив (Този, който не стана моряк), морето се
превръща в лирически код на цялата зряла поезия на Иван
Пейчев от 1955-а нататък. Как се открива морето? В книгата си за
Иван Пейчев съм посочил първия физически досег на бъдещия
поет – като дете е пратен на санаториум във Варна. Северното
Черноморие, Варна обаче не стават топос в поезията му.
Изключително мощна е маринистичната струя в българските
периодични издания от края на 50-те – и особено в началото на
60-те. Тогава се публикуват в превод на Цветан Стоянов
английските романтици, и то с морските им стихове – Джон
Кийтс („Ода на една гръцка ваза“), Йейтс („Византион“). Пак
тогава излизат Кавафисовото „В очакване на варварите“ (в
превод на Далчев) и „Итака“ (в превод на Стефан Гечев). Пенчо
Симов довежда до българските читатели „Морско гробище“ на
Пол Валери. Само „Вазата“ на Кийтс обаче минава през поезиите
на Фотев и Теофилов, Иван-Пейчевите китайци от китайската
ваза са отпреди това.
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Морето – освен другите конотации при Пейчев – носи
преди всичко смисъл на непостижимост, дори на стоическа вяра в
непостижимостта на онова, което се нарича надежда и което се
изразява чрез трагическата фигура на Егей.
Коя е скалата на българския Егей? За Иван Пейчев това е
Калофер, малкото затворено пространство, в което той се
самоизолира за цели 9 години (1955–1964) и където написва
класиката в творчеството си – пиесите „Всяка есенна вечер“ и
„Ковачи на мълнии“, стихосбирките „Далечно плаване“ и
„Лаконично небе“. Двете стихосбирки първоначално са един
ръкопис, който обаче е буквално разрязан от Борис Делчев в
„Български писател“, така че 30 от стихотворенията излизат през
1962 г. в книгата „Далечно плаване“, а други 40, включително
няколко нови, – в „Лаконично небе“ през 1967 г., издание на
„Христо Г. Данов“. Вторите са посечени като неблагонадеждни.
Какво смущава критика, иначе близък приятел на Пейчев?
Преди всичко фигурата на трагическия стоик Егей. Тази
резигнираща и рефлектираща фигура, вкарана в българския
поетически дискурс от европееца Константин Величков, добива
нови мащабни измерения: Егей противостои на подменените
стойности, на зачеркнатите идеали, на предателството, фалша и
лицемерието. Егей на Пейчев е повече етическа, отколкото
естетическа фигура; нейната монолитност е в аподиктично
заявеното и повтаряно несъгласие с всички лоции, с фалшивите
лоцмани и лъжекапитаните. Това е фигурата на статичния
самотник, който contra Одисей самоизбира да остане на острова
на Калипсо, да не иска връщане, защото родината му е сменена,
тя вече е чужда. Малкото затворено пространство на Калофер е
българската скала на Егей, от която той наблюдава ще се върне
ли корабът и ще бъдат ли платната му бели.
Но поезия, в която централна фигура е тази на Егей, не
може да не е трагическа, защото, ако се позовем на Бенямин, „тя
почива върху идеята за жертвата“. Дали жертван ще е
собственият син (идеалът в поезията на Пейчев играе функцията
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на собствен син, той е своего рода Тезей, който трябва да убие
Минотавъра), или вярата в него, все едно – това е израз на
крушението на романтичния етически модел.
Преходът не става бързо. В „Далечно плаване“
съзерцаваното море все още има зрими, географски очертания.
Егей е на скалата и мечтае по морето, импресията е доминиращ
принцип на поетически строеж, както впрочем е цялата ни
маринистична традиция до този момент. Преобръщането става с
„Лаконично небе“. Това е единствената стихосбирка, която Иван
Пейчев сам съставя и подрежда и – което е по-важно, тя излиза
точно в този си вид в пловдивското издателство „Христо Г.
Данов“ през 1967 г. Останалите му книги, издадени приживе, са
„сглобявани“ от чужди ръце. Тук ще подчертая отново, че
стиховете от „Лаконично небе“ са писани преди 1962-ра, тъй като
са били предадени в „Български писател“ в общ ръкопис заедно с
тези от излязлата същата година сбирка „Далечно плаване“.
Заглавието „Далечно плаване“, макар взето от едноименното
стихотворение на поета, е на редактора Борис Делчев.
Оригиналният ръкопис е носел заглавие „Лаконично небе“.
Лапидарността и аподиктичността на фразата и фигурата
прогонват безследно пейзажа/външното в „Лаконично небе“.
Синкопите изместват плавните интонации; свободният –
класическия стих. Центростремителната енергия се е превърнала
изцяло в центробежна и силата ѝ е такава, че буквално взривява
фигурата на Егей, а от взривените части се раждат практически
нов лирически говорител, лирически аз и лирически герой, които
заедно изиграват драмата на отчужденото съзнание през нова за
българската лирика езикова форма – драматизираната
монологична структура. (Опитал съм се да анализирам тази
специфична поетика в книгата си за Пейчев.) Разкъсан е не само
Егей, разкъсан е целият свят на очакването – той е пределно
субективизиран и взривът е едновременен: във и вън от героя.
Изживяването не е рефлексията на Величковия Егей, а чисто
катастрофично; самото море е алегория и символ, а не чувствено
16

осезаем образ. За първи път в маринистиката ни морето губи
зримите си очертания, няма вкус и мирис, лишено е от география
и геометрия.
Нещо повече: морето е вътре в самия Егей (скъпо
измислено нежно море). То е в такава степен сублимат, че тази
му функция повече не се повтаря в българската маринистика.
Напротив, и най-отявленият продължител на Иван Пейчев в нея –
Христо Фотев, ще търси други хоризонти, зрими очертания,
морето отново ще е повече и по-важно от фигурата на самотния
Егей.
Изобщо, за екстериор в лириката на Пейчев може да се
говори до „Лаконично небе“, оттам насетне лапидарността
отрязва външното, описателното, картинното. Тази тенденция е
обратна на Далчевата предметност и десубективизация на
лиричното. Оголената аподиктична фраза е изместила
десубективизираната фигура, чрез която експлицитно се
тематизират поетическите внушения. Лирическата енергия вече
не се носи от разказвателната конструкция и не минава през
героя, а през аза, който директно се обръща към лирическия
герой, пита го, разпитва го, без да получи отговор. Това е ИванПейчевата драматизирана монологична структура.
Още нещо за антиномията Одисей – Егей. Ако
перифразираме Киркегор, първият живее предимно в надеждата,
вторият – в спомена. Маринистичната ни традиция в талвега на
Егей е изцяло обърната към спомена, докато бъдещето е
предпочитано там, където сублимиращата поетическа енергия
фигура е тази на Одисей (Хр. Фотев). Поезията на Пейчев не
може да бъде разчетена по друг начин освен през спомена;
споменът в лириката му е координата на всички тръгвания и
завръщания, на всички обещания и крушения. Тръгването,
отплуването при Егей е травматичен акт, защото е раздяла и
очакване; очакване на невъзможното завръщане. Този герой е
лишен от надежда в самия миг на отплаването, защото живее в
спомена отпреди. Това е герой, който не ни се разкрива като
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млад, защото цялата му младост е само спомен, а опитът, който
го изпълва, не му позволява да таи надежда: опитът на Егей е
травматичен в същността си.
Ето го аподиктичното заклинание на крайното отчаяние на
Иван-Пейчевия Егей:
Не ме оставяйте на този бряг.
Не искам да съм чужденец
за хората, за корабите, за морето...
......................................................
Не ме оставяйте пред хоризонта тъй непостижим
и тъй невероятно близък.
Не ме оставяйте. Спасете ме!
И гласът на бога от машината на финала:
Страхливецо,
това е всичко, от което се нуждаеш
и на което ти си абсолютно чужд. (Пейчев 2006: 113)
Модерната поезия, а в българския вариант аз намирам, че
тя започва от Константин Величков, съвсем не е фиксирана върху
победите (тенденция, присъща на античната и класицистичната
поезия например). Тя е с много по-развита чувствителност към
поражението – особено в декадентските си проявления.
Интересна е и друга маринистична фигура, свързана с
обемния символ-мит за Егей – пристанището, пристанът, чийто
първообраз е Егеевата скала. Иван-Пейчевото пристанище, за
разлика от Христо-Фотевото например, няма пространствени
координати. То е назоваване на липсата, обозначаване на
невъзможността субектът да постигне себе си, идентификацията
си, да слепи раздвоената си същност. В този смисъл ИванПейчевото пристанище е имагинерно, Ариадна не чака Тезей
(Отсъствува Ариадна, Тезей), Одисей няма да се върне в Итака
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(По всички румбове вилнее смърт) и изобщо, „не се завръща
никой“ – не защото героят не прави непрестанни опити (тъкмо
обратното), а защото няма къде. Самото пристанище го няма,
съществува в липсата си, в своето назовано отсъствие.
Тази фигура е променена в поезията на Христо Фотев. Но
там и основният лирически герой е сменен. Егей отстъпва на
Одисей – на оня, който не може да е трагик. Времето ли се е
сменило? Херменевтичният прочит е извън обсега на тези
бележки. Ще отбележим само, че за Егей всички одисеи
завършват трагично, понеже започват така – с априорна загуба.
Егей – централният лирически персонаж у Пейчев,
притежава
една
психологическа
доминанта:
неудовлетвореността, проявяваща се в постоянното му състояние
на тъга, скръб и страх от собствената самота. Тези резигнативни
състояния по-трудно се поддават на описание. Затова и поезията
на Пейчев след „Далечно плаване“, когато именно фигурата на
обречения в самотата на безплодното очакване Егей е фокус на
лирическото, скъсва с живописването, дори с графиката; тя се
приближава максимално до музиката (както епическото е
свързано повече с пластиката, а лирическото – именно с
музиката); лиризира се до крайна степен на субективизация и
оценъчност (лирическото слово е оценъчно слово, по
определението на Лидия Гинзбург).
Егей влиза в късната поезия на Пейчев директно с
отчаянието си – от мига на крушението на собствените си
надежди; ние не ги виждаме, нито чуваме. Те са извън
лирическото пространство. Егей е архетипната фигура на
модерния разпад, на скъсването на естествените животворни
връзки; всичко, до което може да достигне той, е фрагментарното
познание; атическата амфора никога повече няма да бъде цяла.
Ето го и окончателния крах, мига на суицида от скалата
край Глифада:
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Остана само маската. Къде си ти?
Къде е твоето лице, очите ти,
сърцето ти, мечтите?
Дали си тук, в бялото легло,
или на оня бряг, където гларусите викат,
или на хоризонта, съкрушен от вечерта?
Защо не отговаряш? Казвай! Говори!
О, ти си вече никой,
ти си никъде. (Пейчев 2006: 53)
Друго стихотворение на Пейчев от същата „Лаконично
небе“ завършва с „О, разбери, че ти си вик, превърнат във
мълчание“. Архетипът на Лаокоон – викът, който не чуваме, но
виждаме (Лесинг) е фундиран в Иван-Пейчевия лирически код.
Наказанието на Егей е априорно наложено; то не се
обяснява, не се мотивира. Изпращането на сина за жертва е
предхождащ Авраамовата жертва акт. Наказанието за бащата е ad
hoc, то е, а не то трябва. Неговата ултимативност е в
абсолютната немотивираност. Защо Тезей да се качи на кораба?
Защо да води отредените за жертви юноши и девойки в Крит?
Това наподобява безпричинната жертва, която Авраам трябва да
принесе на Бог Отец. Но при Авраам иде реч за Старозаветния
код на жестокия, но справедлив бог. Атическите богове са
милостиви, ала на човек (Егей) не е дадено да знае ходовете на
съдбата.
Нека видим накратко и темпоралната диспозиция минало –
бъдеще в маринистиката ни с основни фигури Егей и Одисей.
Героят на Иван Пейчев (Eгей) не просто произвежда минало, той
живее в него, за разлика от Одисей на Христо Фотев. Пейчев е в
парадигмата на съвременника си Чоран: „Да съществуваш,
означава да произвеждаш минало“. Миналото е изходна точка,
ориентир, оценъчен аргумент за или против настоящето и
бъдещето. Обратното е в поезията на Фотев, която реабилитира
бъдещето като пътуване, като новооткривателство. Там дори
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очакването е оптимистично, защото е спасение от миналото.
(Омир не описва кога и дали изобщо е умрял Одисей.)
Ето я фигурата още в едно от първите стихотворения на
Фотев:
Морето само живите обича,
а мъртвите изхвърля на брега. (Фотев 1998: 25)
Очакването на Егей е абсурдно, живите не се завръщат.
Завръща се само трупът на самоубиеца от скалата край Глифада.
Сменена за пореден път е оптиката в българската поезия. Одисей
опровергава Егей.
Разбира се, в следващите поколения има пореден обрат,
особено в поколението на 80-те.
Морето е онова „събитие“ по израза на Христо Фотев,
което винаги ще разделя Егей от Тезей, Одисей от Пенелопа,
Тезей от Ариадна. В поезията на Пейчев морето е граница между
реалност и иреалност, между битие и небитие; то е изменчивото,
хлъзгаво пространство, върху което се осъществява поредното
крушение на очакващия Егей.
Третата фигура в маринистиката ни – тази на Тезей, е
потисната от диктата на християнската легенда за Блудния син.
Мотивът влиза в поезията ни със символистите – Траянов,
Дебелянов, Лилиев, но християнският код е потиснат за сметка на
извънрелигиозното; не вярата, а неверието е ключът към/от
фигурата на Блудния син в тяхната лирика.
Едва в поезията на Иван Пейчев този мотив получава нова
мощна енергия, макар темата за завръщането на сина да е
отигравана и при септемврийците. При Пейчев завръщането не
носи радост, а напротив – печал, преди всичко за самия завръщащ
се Тезей (Завръщането в повечето случаи/ означава ужас.).
Завръщането не просто е закъсняло, не просто Егей се е хвърлил
от скалата в морето при гледката на черните платна на кораба на
своя син, но е изчезнало самото място за завръщане. Понеже – ще
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повторя поради важността на тази оптика – в началото на всеки
път стои раздялата, а Тезей/Блудният син/Ахасфер са обречени на
вечно скитане. Мотивът изисква специално внимание, тук ще
отбележа само, че: ако Николай-Лилиевият Ахасфер („Ахасфер“,
1924) e „съвест на света“, и то на теоцентричния християнски
свят; ако в Атанас-Далчевото „Есенно завръщане“ (1924)
фигурата на блудния син e плаващ в „миналите дни“ „вехнещ
спомен”; а Асен-Разцветниковият блуден син (от едноименното
стихотворение, 1926) е емпиричното разочарование на
разпадналия се патриархален свят – то Иван-Пейчевите
завръщания са напълно лишени от материалност: това са
завръщания на духа в себе си. И вместо там да открие очакващата
го изоставена – идеална – половина, той не намира нищо освен
пустош и покруса. Изобщо модерният Одисей/Тезей следва
зададените от Заратустра скрижали: „Но нигде не намерих аз
родина; не се застоях в никой град и портите му бяха отворени за
ново скитничество.”
Ахасфер, чиито предтечи са Одисей и Тезей, не може да
бъде Йов не защото му липсва вяра, а защото не знае в какво да
вярва.
Ще завърша тези наброски върху фигурата на Егей в
българската маринистика с надеждата да бъде създадена цялостна
история на този корпус в литературата ни, и предимно в поезията.
Морето, особено Черноморието, продължава да оказва силно
влияние върху въображението на българските поети.
Ще отбележа, че морската поезия на един сухоземен,
равнинен поет, като Иван Вълев например в „Нови Созополски
сонети“ (2015)1, е писана с очи откъм брега – нещо, характерно за
българската маринистична традиция. Вълев се връща и към
формата, от която тръгва тази традиция – сонета.
Неговият лирически герой е стъпил на обезлюдения плаж,
откъдето наблюдава морето, но предпочита брега с миризмата на
1

Вълев, И. Лошо време. – Пловдив: Хермес, 2015.
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риба и пъпеш, на тамян и смокиня, а това, което рисува, са отново
фигури на сушата – кончетата край брега, старата смокиня,
щъркелите и изхвърления от вълните дъбов пън, който му се е
привидял първоначално като делфин.
Стихотворението „Корабче“ може би най-кондензирано
изразява тази сухоземна гледна точка на лирическия герой на
Иван Вълев, който е свързан като с въже с корабчето, което е
далеч на хоризонта, но самият той не е на борда му, а остава в
очакването си на сушата:
Далече е. Не виждаш смуглите мъже,
които може би изтеглят мрежи
с онези рибки дребни и невежи...
Не виждаш. Но усещаш дългото въже,
което твоят поглед към морето върза,
така че ти не можеш да го отклониш.
А корабчето все към хоризонта бърза,
закрива част от слънцето и току-виж:
и него хванало, и него ще дотътри
до сушата, до залеза и по-навътре. (Вълев 2015: 99)
Егей е жив, или най-малкото енергията на седящия върху
скалата край Глифада атинянски цар продължава да опложда
българската, а и европейската поезия. Понеже смисълът на
поезията е в това, да изминава своя кръг от познание за света и
човека, да конотира смисли и междусмислия, като в последна
сметка оставя нас, читателите, сами пред кръга от назовани и
неназовани значения.
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Ivan Peichev's poetry is dominated by the toposes of the Road and the Sea. In
the article they are considered as spaces of an increased significance. The
movement from the realistic portrayal to philosophical-existential meaning is
highlighted.
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Символът на Пътя и неговите производни е сред основните
градива на човешкото самосъзнание и разбира се, на лирическото
като негов съкровен израз. Многозначният топос присъства още в
ранните бягства и завръщания на Иван Пейчев, за да се достигне
до рядко споменаваната днес, но отличителна творба
„Последният марш“ от стихосбирката „В минути пред атака“ –
„едно от проявленията на „милитари“ модата в българската
лирика от края на 40-те и началото на 50-те“ (Баев 2010: 177).
Стихотворението е сред значимите в ранните книги на Иван
Пейчев. Тук тематичната познатост (за съпротивата и за войната
са написани огромен брой творби) е преодоляна от изразителната
естественост на внушенията. Ето как императивите на „великата
тема – омраза“ получават хуманистична интонираност в
стиховете за разплатата над фашизма:
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В обратния път,
в обратния път
дърветата черни стърчат.
Край гибел и смърт
в колони вървят,
вървят
хитлеристи,
вървят.
Те крачат в конвой
те крачат под строй
и крият очите си празни.
Със страшен покой,
с ужасен покой,
просторът огромен ги смазва. (Пейчев 1955)
Това е само началото на „Последният марш“, но и то е
достатъчно, за да се почувства, че тези мрачни, насечени в острия
и бавен ритъм на крачещата колона стихове не са патетичен
апотеоз на силата. Тук няма гръмки заклинания над победените,
отмъстително тържество; няма го дори радостното усещане за
справедливост и свобода. Точно поради тези свои странни за
времето си особености стихотворението е посочено като пример
за абстрактен хуманизъм, което е видимо в преценката на
тогавашния рецензент: „В душата на боеца от Отечествената
война този марш би предизвикал и ликуване от победата, и
презрение, и сдържана омраза към убийците. А ето че
стихотворението е написано с обикнатия от Пейчев униломеланхоличен тон, сякаш авторът се е размекнал при вида на
уморено влачещите се пленени хитлеристи“ (Каролев 1955). Няма
да обръщам излишно внимание на критическия сленг на епохата,
а само кротко ще отбележа, че потресът от войната, от
оглушалата човечност и ослепялата красота определят
емоционалните доминанти на творбата. Такъв е истинският поет
– той изстрадва световните трагедии като лична съдба, в
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напрегнатата изразност на словото му се проявява неговата
съвест. Сиреч „размеква се“...
Две години по-късно (през 1957 г.) Иван Пейчев публикува
в списание „Септември“ цикъл от три стихотворения, сред които
е „Път“ (без осем съкратени от редакторската намеса стиха,
възстановени по-късно от поета). Тази творба е посочена от
Александър Геров като най-значимо постижение на връстника
му. За мен тя е антологична. В „Път“ (както и в стихотворения
като „Родина“ и „Земя“) високохудожественото олицетворение на
родината е постигнато с характерната за Иван Пейчев трепетна
интимност. Тук усещането за българското е представено като
откровение и съдбовна връзка с хората и историята. „Път“ е
шедьовър на патриотичната ни лирика, чиито истински образци
често са потулвани от грамадата на празношумното
стихотворство.
Паметно е епически разгърнатото поетическо встъпление:
Из дълбокия път,
натоварени, скърцат колите
и пред тях в ямурлуци
с равни крачки мъжете вървят.
Глухо пукат главините,
на развала пропяват петлите
и широките хълбоци
на воловете едри димят.
Развитието на лирическата тема обхваща впечатляващо
естетизирания планински пейзаж, за да се достигне до
баладичното усещане за органичната връзка между битието на
трудовите хора и високата трагика на миналото:
Този път през гори и балкани,
с хайдушки пусии,
път през буйни реки,
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върхове и през снежни била,
в него зиме и лете
бляскат бури и вълците вият,
ветрове и орли го кръжат
и кръстосват крила.
Тук се носи дима възгорчив
на огнищата срутени;
всеки дънер е с белег,
с ятаганени ясни следи,
всеки извор студен е тъмнеел
от устни барутени,
ален кон е поил
и куршумени рани е мил.
Тук характерното за фолклорната и възрожденската
представност е трансформирано в модерно лирическо изразяване.
Природно, битово и социално в интерпретацията на Иван Пейчев
са ярко представени: пътят „се вие/ под копитата, капнал за сън;/
светлина върху него/ там през облак цеди месечината,/ както
бледен лихвар/ отброява алтън по алтън“, „громолят колелетата
спънати,/ гдето в дълбея трябва/ да подпираш каната с плещи“,
мъжете вървят „и мълчание пълни простора/ също сив ямурлук,/ с
мокри черни гайтани обшит“. Така органиката на изненадващите
сравнения води до разгърнатата аналогичност на риторичния
финал:
Ти ли, моя земя,
ти ли, моя обична Българийо,
крачиш бавно така
в каменистия, стръмния път
и шуми, до сърцето ти пазено,
знамето старо,
на което със кръв е написано –
„Свобода или смърт“?
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Интимната
патетика,
обвързваща
съвременно
и
историческо, изображението на уникалния местен колорит и
внушението за универсалност на човешките усилия, суровият
реализъм и романтичната извисеност на творбата довеждат до
онова дълбоко изживяване на родното, постигано от найзабележителните представители на българската поезия. Така
мотивът за Пътя като откровение за общото и личностното при
Иван Пейчев получава екзистенциална интерпретация, пронизана
от съзнанието за неуморното и същностното у човека въпреки
неговата обреченост. Човека като предбитие, битие сега и
забягващо напред битие! Човека, при когото общите
приключения се превръщат в лична одисея, основана върху
необходимостта от избор на път, водещ към другите и свързващ с
тях, без загуба на собствената идентичност. При Иван Пейчев
това е и път през съхранените видения на кръстопътищата
(използвам заглавието на първата стихосбирка на Людмил
Стоянов).
Така поетът сякаш се завръща към романтичните начала на
ранните си стихове, но вече открил форми на художествен изказ,
в който личността, хората и висшите нравствени ценности са
свързани в драматично единство. Лиризмът и дълбочината на
изживяванията, представени чрез оригинална образност,
разкриват характерното Иван-Пейчево скръбно и нежно
отношение към битието. Темите за родината, любовта, морето,
човешката участ при този поет се претворяват в размисловата
пластика на елегичното. В стихотворението „Родина“ интимното
докосване до значимото е осъществено в духа на съкровената
естетизация, характерна за поети като Димчо Дебелянов,
Николай Лилиев, Ник. Вас. Ракитин, Елисавета Багряна, Емануил
Попдимитров, Валери Петров... Като се открива с риторичния
въпрос „Защо не ме оставиш сам,/ защо навсякъде ме следва
твоят поглед/ и ме обгръща с топлотата си?“, творбата се
разгръща в пространствата на себеукора. Героят се чувства
виновен за несъвършенството си пред изглеждащото по-достойно
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от него, за да достигне до изявата на преклонния лирически
екстаз:
Нежна моя,
самата нощ е тъмният сукман,
с корави гънки очертал снагата ти,
и облакът е твоята забрадка;
ветрове заплитат твойте плитки,
в горите на самотния балкан
целуват дъждове дланта ти грапава,
с която даваш хляба.
Синевата
в очите ти огромни се разтапя
и в скута ти глава небето слага
и слуша как ти дишаш ускорено,
заченала звезди и пролет. (Пейчев 1943)
Пътят към родното води лирика към романтичното
визионерство, истински проявено в стихосбирките „Далечно
плаване“ (1962), „Лаконично небе“ (1967), „Есен на брега“ (1968).
С тях Иван Пейчев се налага като значителна фигура в
българската лирика. Той достига до изразната зрелост на
битийния промисъл. Копнежният характер на лириката му се
обогатява от многозначното нравствено-философско отношение
към света. Приемана и отричана, действителността се представя
чрез зигзагите на страданието и това я представя в нейната
проблемна същност. Тя се изобразява в интензивните
преплитания между живото и мъртвото, земното и небесното,
мига и вечността. В приливите и отливите на лирическите
състояния кристализира разбирането за природния и житейския
кръговрат:
И ми става по-близък от самия живот
със растежа, със вечното тление,
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който тежките форми на зрелия плод
разрушава за ново рождение.
(„Аз не мога да бъда винаги с теб“)
Това интимно приближаване към вечността намира
конкретизация в образа на Морето. Лирическите пейзажи на Иван
Пейчев (с акцент върху тяхната „есенност“) не го представят като
обикновен художник маринист. Той не просто живописва морето,
в пластическата изобретателност на стиховете му то се превръща
в символ на мирозданието.
Извечната подвижност и загадъчност на морето,
привличането и оттласкването от устойчивата твърд на брега,
тържеството на живота и заплахите на смъртта са разкрити от
поета със сдържан възторг и интелектуална проницателност. Той
достига до лирически универсализъм – субективното изживяване
се съприкосновява с етичната и философската проблематика,
непосредствено свързана с естествения живот. Така се внушава
идеята за безграничността на свободата в реалността и във
фантазията.
Безначалната и безкрайна стихия включва в движението си
промисъла за съществуването и края, представен с реквиемна
изтънченост:
И когато живота докрай
с твоя порив изпълниш,
а самият той в теб
е до капка налян,
ти ще стигнеш морето,
дето сребърни мълнии
мята сетната равна,
тържествено-бавна вълна.
Стихотворения като „Напътствие“, „Отплуване“, „Далечно
плаване“, „Изгнание“, „Есен на брега“ се отличават с образно
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изяществото и предметно-психологическа пластика. В тяхната
меланхолна протяжност проблясват тържествата на човешкото.
Така в „напътствието“ към любимата – свободна да си отиде,
когато реши, да отплува, без да се сбогува, се включва и мотивът
за завръщането. Предчувствието за него е представено с
дискретно ликуване:
Додето някой ден ще чуя смях,
ще чуя стъпки – бързи и отчетливи –
по стълбите на дървената къща
и върху устните си ще усетя устни
с дъх на море и нар.
И със затворени очи ще знам, че ти се връщаш.
(„Напътствие“)
Завръщането на любовта е копнежът на човека от брега на
самотата.
Но той познава чрез мечтата и онези пространства, за които
познатото море загатва и за които разказват техните покорители,
сякаш излезли от страниците на приключенските романи. И все
пак деятелите не могат да представят видяното така, както го
вижда с вътрешния си взор лирикът. Ето с каква екзотична стръв
е изживяно невижданото:
... изплуваше голям самотен кит,
над мачтите притихнаха пасати
и жълти тигри дебнеха в тръстиките
край мрачните тропически реки.
С метална неподвижност се изрязваха
високи палми в зноя,
гасяха бури пламъка спокоен на южните звезди,
в безумна лунност тънеха лагуни,
колибри светеха –
и трепкаха с хриле върху палубата
сребристи влажни риби.
(„Далечно плаване“)
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Живописната изразителност на романтичното тук е в
синтез с ненатрапчивия звукопис (брилянтен е стихът „в безумна
лунност тънеха лагуни“), за да се открои красотата на
въображението, това достойнство на поет, който дарява
„посоките на безпределността“ на обикновените „пределни“ хора,
за да ги извади от статиката на съществуването.
Този поет може да изтръгне красота и от
непривлекателното предвестие за края на ласкавата южна
слънчевост и началото на сковаващата студенина, както е в „Есен
на брега“. Монохромността на пейзажа, речитативното насичане
на изображението чрез повторителния стих „тази утрин на
морския бряг“, суровата пластика на лирическото изображение са
не по-малко привлекателни от екзотичната пищност. Този
„дъждовен студен полумрак“, неговата „сива потискаща стряха“,
когато „хоризонтът пустее стъмнен“ и „морето сърдито ръмжи“,
може да навяват „дива тъга“, но притежават своеобразна прелест,
когато са представени от истински поет. Същият този поет, който
утвърждава, че и най-възвишените стремежи към необятното
нямат смисъл, „ако не е със тебе онзи бряг,/ от който ти за някъде
си тръгнал“ („Отплуване“).
Темата за морето е отправна точка за пътуванията на поета
към съкровеното. Затова не е странно, че в стихове му тя е
свързана с красивото и мъчително изживяване на любовта. Не с
юношеска страстност, а с мъжка горест и спотаена надежда са
пропити интимните признания на поета. В изображението му
жената е лишена от конкретни очертания, от телесност – тя не се
показва, а се изживява в нейната „единственост“. Известният
сантимент на подобно отношение не звучи шлагерно –
драматичните прояви на чувството свързват духовния образ на
любимата с дълбоко изживяваните битийни проблеми.
„Секундите на любовта,/ откраднати между две войни,/ две
граници/ и две страдания“ се превръщат в истински значимото
време за героя, в нравствен коректив на грозното и злото. Затова
отправеният към любимата призив „Не си отивай“ от
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популярното стихотворение на Иван Пейчев придобива широк
символен смисъл. Ако си отидат красотата и чувствата, които тя
поражда, животът губи значението си. Трагическото отчитане на
отсъствието им в човешкото всекидневие изпълва последните
стихове на поета с мрачна печал. И тогава той съкрушено
констатира: „Не съществува твоето море“; „и никога за никъде не
ще отплуваш“; признава: „Съкрушава ме страшният смисъл на
всеки абсурд“, и дори призовава: „Свикни със грозотата на света./
Свикни със нейната жестока неизбежност“.
Най-малко от романтика биха могли да се очакват такива
внушения. Така както Атанас Далчев не съумя да научи „на зло
беззлобното сърце“, и Пейчев не свикна с „грозотата на света“.
Поезията му доказва точно обратното – в нея драматичното
възприемане и откриване на красотата определя посоките на
лирическото движение и „отвъд дълбоко синята черта,/ навеки
свързала сърцето ти с хоризонта“ („Далечно плаване“).
Стиховете на Иван Пейчев увеличават копнежните
пространства на българската поезия, в които духът надмогва
злото и грозното. Комплицираният характер на неговия герой се
определя от поривите за „далечно плаване“ по „посоките на
безпределността“ и болезненото съзнание за ограничеността на
човешкото съществуване. Трескавата обич към красотата е
драматично подсилена от усещането за самотност и обреченост
на поривите. Ту потиснато меланхолни, ту емоционално
приповдигнати, състоянията на духа опонират на баналното. Така
в углъбената психологическа лирика на Иван Пейчев се
проявяват и саркастични интонации. Те са израз на протеста
срещу еснафската прагматика:
Нямах право на здрач,
съседите го бяха отдавна прокудили
с прахосмукачки,
телевизори и хладилници.
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Тъгуваш ли, здрач,
замразен в различните
марки хладилници?
Това се реакциите на личност, отстояваща правото си на
собствена участ и болка. На автоматизиращата цивилизация се
противопоставя нуждата от интимно общуване. В разгърнатата
повторителност на класически мелодични или ритмични
свободни стихове се изразяват експресивни състояния на
съсредоточено търсещия дух – непримирим, драматично
откликващ на предизвикателствата, съхраняващ при всички
обстоятелства своята автономност.
След перипетиите на Пътя и предизвикателствата на
Морето Иван Пейчев достига до затворените пространства. Но
това вече е друга тема за размисъл.
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БРЕГЪТ И БЕЗБРЕЖНИЯТ ЧОВЕК В ПОЕЗИЯТА НА
ИВАН ПЕЙЧЕВ ОТ 60-ТЕ ГОДИНИ
Пенка Ватова
Институт за литература – БАН

THE COAST AND THE INFINITE PERSON IN THE POETRY
OF IVAN PEYCHEV FROM 1960S
Penka Vatova
Institute for Literature – BAS
The article analyzes the aspects and the fictional functions of the coast topos
within the work of Ivan Peichev from the 1960s. In particular, the article
focuses on Peichev’s participation in the formation of the infinite person (the
main lyrical character of the poet) and the ambiguity within its
characteristics. Secondly, the coast topos is analyzed in terms of being a
natural phenomenon of a common place connecting the sky, the water and the
land, thus emphasizing the Peichev’s mastery of poetic representation of
nature.
Keywords: Ivan Peichev, coast topos, infinite person

Както е винаги при големите поети, числото 100 на
годините му не го прави по-малко съвременен. Защото и днес ние
живеем в прелом, или поне се надяваме да е прелом, или се
надяваме този прелом да е по посока на доброто. На същото
навярно се е надявал и младият Иван Пейчев след края на
Втората световна война. Само че действителността го
опровергава и така задава двойствената оптика към света в
поезията му, неговите откази като форма на съпротива и неговото
отчуждение и самотничество като начин на спасение. В това
мерзко, бездарно и пошло историческо време, когато всички
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„отразяват (и превъзнасят) живота“, пътищата пред поетите не са
много. По единия тръгва Далчев, като избира да потъне в
мълчание. По другия – Пейчев, който, сбогувайки се с идеалите
на младостта, създава с поетическата си дарба своя автономен,
недосегаем, фантазен личен свят, в чиито предели да има
свободата да бъде автентичен. Този своецентричен свят, космос в
сърцевината на поета, е и ревностно пазен, и уязвимо оголен, но
единствен пристан за корабите на Капитана. Рисковете, които
поема поетът по този път, са много, но те са рискове, които са
поемали и други поети преди него. От дистанцията на времето, а
и от позицията ни на ценители и изследователи на литературата
можем да сме благодарни, че големите, раздвоените, зазиданите,
с разпадната идентичност, тъжните, трагичните ни поети –
въпреки страховете си – смело са поемали по единствено
възможните свои пътища. Каквото и да им е струвало това. За да
пропътуват дотам, докъдето имат сили.
В елегичната поезия на Иван Пейчев емоционалните
подтици, свързани с отстояването на автентичността на човека и
неговата автономност, са вградени във фундамента на
поетическия му свят. Накърняването и ограничаването на
човешката личност е причина за дълбок драматизъм,
непредотвратима раненост, достигаща до душевен трагизъм.
Подобни емоционални рефлекси на действителността не са почит
в житейското време на поета и за осмелилите се творци са
гарантирани най-много периферните кътчета на литературата.
Само че за Иван Пейчев тази територия на личното,
едновременно скътана в себе си и открито разположена на
границата между мечта и реалност, сън и явност, надежда и
крушение, е единствено спасителната, удържащата поета жив и
истински.
В тази територия на личното, в поетическата ѝ топография
брегът е многозначително място. Особено в „Далечно плаване“
(1962) и „Лаконично небе“ (1967), но и в следващите книги на
поета. Брегът е пределна ивица, граница, но и свързваща линия.
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Тук се докосват три важни за лирическия субект сфери – земята,
морето и небето. Той е мястото за вдигане и хвърляне на котва, за
среща и раздяла, за сбогуване и очакване. На него може да се
оставят следи, но не за дълго – до следващата вълна или
следващия повей на вятъра. Брегът е съкровено място, където се
извършва вечното движение на материята – и тук човекът се
усеща част от него. Улиците – улеи на човешкия поток в
сътворените от човека пространства на градчетата, достигат тук
до вълните и преминават едни в други с тях. На брега се сливат
светлина и сянка, цветове и шумове, тук интерферират повиците
на морето и сушата, на природното и човешкото. Тази
многоплановост на топоса поражда различни възможности за
изграждане на образа и за поставянето му в основата на
поетически интенции. Така например брегът може да загуби
очертания, за да се разтвори в перспективата на хоризонта, или
пък – в посока на обратно – да опре о стълбите на дървената
къща, донесъл някой ден жадуван човешки смях.
В „Далечно плаване“ – книгата с най-много море,
респективно с най-много брегове, брегът е мястото на лирическия
субект, там където той е, мястото на неговото съществуване и
самоосъществяване. Тук той живее с промяната на сезоните, с
изтъняването на светлината и идването на мрака, с порива на
ветровете и писъка на чайките, с пристанищния шум и
различните тоналности на морето, достигащо сушата. Брегът е
отправната точка на гледане и вслушване (към/в света и към/в
себе си), перспективата най-често е от него към водната шир, към
хоризонта над морето, натам е ориентирано движението на неща
и емоции. Да си припомним началото на едноименното
стихотворение:
Ти често в есенните бегли дни
стоеше тук на камъка, изгладен
от време и вълни,
и твоя поглед чезнеше във хоризонта.
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И малко по-надолу:
…но ти стоеше неподвижен, слян със камъка,
а твоя поглед чезнеше все там във хоризонта. (Пейчев
2016, 21)
Тук лирическият персонаж преживява своите мечти и
фантазии, тук е началото и краят на въображаемите му
пътешествия в безпределността. Брегът е мястото, където човекът
и морето се срещат в съдбоносна среща. Тук морето идва при
човека и нахлува в него, за да вземе участие в интериоризирането
на душевните му пориви, да го избави от приковаността към
сушата и да го изправи пред безкрайността на света, за да се
почувства човекът част от времето и вечното движение:
…а ти се разговаряше с морето.
Във дългата беседа
изплуваше голям самотен кит,
над мачтите притихваха пасати
(…)
и трепкаха с хриле върху палубата
сребристи влажни риби.
О, твоя кораб беше тъй далече!
О, тъй далеч бе твоя кораб, влюбен във безкрайността!
И странните названия
Баб-Ел-Мандеб, Валпарайзо, Гваделупа
звучеха като заклинания,
в които се откриваше света
без разстояния, без граници! (Пейчев 2016: 21–22)
В това пътуване се размесват посоки и пространства – на
близкото и далечното, на своето и чуждото, познатото и
непознатото; релативизират се основни за човешките устои
понятия и светът „без разстояния, без граници“, към който е
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ориентирано въображаемото пътешествие, се трансформира в
мястото на завръщане – в „далечното отечество“. Лирическият аз
– чрез поетическия код на отрицаването на човешката
ограниченост, чертае нова, лична география на света, в която да
разположи себе си и своята чувствителност, душевните си пориви
и своя начин да осмисля битието. Парадоксално брегът в
поезията на Пейчев създава безбрежния човек като лирически
персонаж в нея. Отърсил се в своите фантазни светове от всички
зависимости на реалността, той не само става персонаж на една
„пространствена митология“ (Сугарев 2009, 335), но разтваря
сетивата си за хармонията и дисонансите на природата, за
преливането на красивото и страшното, светлото и тъмното,
тленното и вечното.
Случва се перспективата и да е обърната – от морето към
брега – в стихотворението „Среща“ например (от „Далечно
плаване“). Но от тази промяна оптиката към нещата от сушата,
към делничното и обичайното сякаш продължава да има
настройката като при улавянето на преживяната илюзия в
пътуването към хоризонта и необята:
Тъй е ведър и хубав денят,
тъй прекрасна е звездната вечер.
Разминават се те на брегът
все тъй близки и все тъй далечни. (Пейчев 2016: 33)
Изобщо в „Далечно плаване“ ведрите нотки доминират в
емоционалния регистър на стихотворенията. Стремежът да се
постигне пълнота на преживяването, да се отстрани негативното,
раняващото в допира до действителността, да се преживее тя
трансформирана в свой свят, където са валидни личните
принципи за съответствие, е реализиран най-малко в успокоено
осмисляне на битието и човека. Тук опитът с реалния свят и
неговите ограничения и зависимости е заменен със спасителните
опити на въображението.
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Не е така в стихотворенията от „Лаконично небе“. И тази
отлика, свързана с поетическата визия за света и за човешката
пълноценност, която съвсем естествено резонира в тоналностите
на двете книги, е основна отлика между тях. Във втората книга
сюжетът за спасението се срива, (съ)крушението на мечтателя и
мечтите
се
чете
почти
във
всяко
стихотворение,
неудовлетвореността и умората изместват ведрите и спокойни
интонации от „Далечно плаване“. Дошло е време лирическият Аз
да демаскира като илюзорни своите спасителни пояси – морето,
корабите и отплуването към безпределността, и да застане с лице
към действителността. Илюзия, сън – добър или лош, измислица,
морето престава за него да съществува, Капитанът и той,
корабите напразно очакват насмолени да достигне до тях море,
или пък „брегът е друг и заливът е друг, и друго е морето“…
Нахлува едно неутолимо отрицание в поезията на Пейчев –
отречени са всички възможностите за спасение и свобода,
постигнати от лирическия персонаж в „Далечно плаване“,
чувството за самотност, изоставеност и безпомощност, и умората
– или чувството за подмененост („ти също си безкрайно, страшно
друг“), надделяват и проблематизират самото съществуване:
Не съществува твоето море
с небе от влажен чист седеф,
с гемии, направени от вятър и покой.
Ти самият не съществуваш, капитане мой,
и никога за никъде не ще отплуваш. (Пейчев 2016: 74)
Или:
В нея няма фантастични гори,
фантастични морета,
синьосребърни птици и риби,
в нея никога не е имало…
В нея дишат Кремиковци,
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задъхано дишат язовири, заводи и тецове.
Но вий не тъгувайте.
Несъществуващите не тъгуват. (Пейчев 2016: 82)
Всъщност не става дума за друго време – отстоянието
между годините, в които са издадени двете книги, е формално.
Налице е едновременност – като имаме предвид, че книгите са
практически една, разделена на две, а стиховете са писани в
началото на 60-те. Така че, ако се придържаме към това
обстоятелство, трябва да отбележим, че изразяването на
поетическата визия за света и човека се колебае между
утвърдителния план (на романтичната илюзия), и негативния (на
демаскирането на илюзията, на автоиронията) и напрежението
между тях. То поражда драматичността в тази поезия – особено
ярка в „Лаконично небе“. А тя от своя страна се отразява на
стиховия строеж на творбите – грижливо изградени в първата
книга, от гледната точка на ритъма, римите, характерната за
Пейчев поетическа фонетика. Във втората тази изваяност на
строфата и стиха е нарушена, все по-чести са предпочитанията
към свободния стих, той дава по-голяма свобода за емоционално
изразяване тъкмо на драматическото преживяване. То обаче също
не е едноаспектно и не се състои в абсолютно отдаване на
осъзнатостта, че за лирическия Аз светът е затвор, че единствено
възможната негова участ е самотничеството и всеки опит да бъде
себе си е обречен. В „Лаконично небе“ крушението на илюзията
за спасение все пак не е оставено без отпор – и той се открива в
стихове като „Не ме оставяйте на този бряг. Не искам да съм
чужденец“, или по-малко напрегнатите в емоционално
отношение „не загубих/ единствената моя собственост –/ небето“,
„Винаги съществува/ един бряг, който е фантастичен“, или пък
„Тръгни отникъде,/ безкрайно несъгласен/ и обречен/ да бъдеш
без пристанища“.
Но да се върнем към топоса „бряг“. Аспектите му в
поезията на Иван Пейчев са органично слети, неделими – и все
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пак бих искала да откроя отделно неговата природна
феноменалност, средищността му, свързваща „небе, вода и
суша“. Често пейзажните обрисовки като в майсторско платно
завихрят и смесват атрибути на трите пространства, превръщайки
докосването им във взаимно проникване, и така придават особена
многоизмерност и обем на образа. Ето как в стихотворението
„Следи“ е изобразен брегът на залез:
Гори брега, от залеза пронизан,
гори небето, въздуха гори
и чайките горят, и бавно слизат
с крила пламтящи в сините води. (Пейчев 2016: 25)
Сушата, небето и морето са своеобразни иванпейчевски
метонимии на брега, които в своята съчетаност формират
цялостния образ. Изобщо брегът не се открива едноизмерен в
поезията на Пейчев, ако не е в максимална степен символно
абстрахиран. Дори да не е назован, той е доведен до сетивно
възприятие чрез цветове и звуци, чрез пластиката на природното
движение и чрез други атрибути на тези три съставящи го
пространства. Ето например „разгъването“ на образа в едно от
стихотворенията в „Лаконично небе“:
Ето защо не казвай на морето мое,
на дюните не казвай мои,
на вятъра не казвай мой. (Пейчев 2016: 93)
И още една многозначителна характерност на бреговите
пейзажи в стиховете на Пейчев, която е в пряка зависимост от
тяхната интенционалност – те са разгърнати подчертано и в
календарното време, като любимият на поета сезон е есента.
Няма нужда да се спирам върху това предпочитание, то
хармонира с емоционалната багра на осмислянето и
преживяването на света и възможностите на човека в него.
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Избрах да се отклоня към пейзажното изображение на
брега заради едно съвършено според мене стихотворение от
„Далечно плаване“ – „Есен на брега“1. То се отличава от другите
в стихосбирката с това, че не е израз на потребността на
лирическия персонаж от бягство и илюзия, от друг живот и друго
място, не експонира конкистадорските му пориви в
безкрайността – нещо, което правят повечето стихотворения в
тази книга. В идеята на цялата стихосбирка и в нейната структура
изглежда тъкмо брегът от „Есен на брега“ е онзи, който
лирическият персонаж ще вземе със себе си при своето отплуване
(стихотв. „Отплуване“). Защото на него започва всичко – от
дългите беседи с морето („Далечно плаване“) и „бавната вълна“
след заминаващия („Отплуване“), и тук свършват илюзиите,
мечтанията, за да отстъпят на обречеността „да бъдеш без
пристанище“ („Нито едно пристанище не ще те приюти…“ от
„Лаконично небе“).
Стихотворението е построено в пет пълни и една
редуцирана строфа, и един финален стих. Природата в него е
пресъздадена като във филм на големи киномайстори и подобно
на кинотворба оформя възприятието като емоционално
съпреживяване. В него има картинност – изпълнена със
светлинни и цветови детайли. Степените на светлината – белия
плаж, студен полумрак, сива стряха, хоризонта пустее
стъмнен, далнината студена и мрачна, тъмния пристан,
черните мачти, потъмнелите скули, подчертават общата
тоналност на преживяването, но и допълват сетивното
възприятие – например към зрителната представа за мрак добавят
усещане за студ и влажност. Редуцираността, оскъдността на
Личното ми пристрастие към него датира от време, когато, бягайки от
градското всекидневие и цялата цивилизованост на живеенето ни, имах
един свой бряг, където можех да се потопя за кратко в хармонията и
единството на света. Краят на това преживяване съвпадаше с началото
на есента и тогава „Есен на брега“ се оказа най-адекватното изразяване
на този момент, раздялата с това кратко автентично живеене.
1
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светлината прави почти черно-бялото изображение (графичните
дизайнери биха го определили в скалата на сивото) богато и
нюансирано, а заедно с това обединява сушата, морето и небето в
единен пространствен образ. Един-единствен цвят има в цялото
стихотворение – зеленият цвят на вълната, който сякаш трябва да
потвърди, че само морето е живо, властно и вечно на този бряг,
че само то може да откликне на емоционалната нагласа на
лирическия субект и да бъде неговото упование.
Освен картинност в стихотворението има и динамика,
действие – впрочем тъкмо с действие започва първата строфа
(„неочаквано почна дъжда/ и вълните със дива тъга върху белия
плаж налетяха…“). То кадрира цялостното изображение на
настъпващата есен в пет отделни картини (колкото са пълните
строфи). Те представят случващото се на брега стъпка по стъпка
по оста на времето – първо дъжда и налитането на вълните, после
вдигането на прибоя, в третата строфа действие липсва –
картината в нея съвпада с момента на затишието, а после
напрежението драматично нараства, изговорено с глаголи като
„гъмжи“, „ръмжи“ „задъхано диша“, за да кулминира действието
в „пристъпа луд“ на бурята, в сливането на море и суша, на вода
и хора, на сол и слънце в последната пълна строфа. С
повтарянето на първите четири стиха от първата строфа в
шестата, непълната, сякаш цялото действие се опитва да започне
отново – следвайки ритъма на морето, на вечното движение в
природата, пулсациите на необята.
Третият елемент, който допълва действието и картините на
есента в стихотворението и го превръща в почти пълнокръвна
кинотворба, е звукът. Той е белег на динамиката на действието и
обуславя сетивното възприятие. Извън семантиката на
„озвучаващите“ глаголи за цялостната звукова атмосфера на
стихотворението, която трябва да разгърне образността му в още
една посока, допринася особената „морска“ ритмичност на стиха
(подсказана от движението на вълните към и от брега),
постигната и със средствата на поетическата фонетика –
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намерените асонанси (най-често с гласните а и я) и алитерации
(различни в отделните строфи, но с една повтаряща се, със
звуковете „р“ и „г/к“), римите и римните схеми.
Не на последно място, в канавата на това многопластово
изображение е заложена деликатната препратка към личната
емоция, към душевния източник на целия този киноразказ за
настъпването на есента. Автентичността на връзката преживяване
– писане ще остави морската образност в творчеството на поета
до края на дните му. Брегът ще се среща като топос в нея и през
70-те години и стиховете с този образ ще звучат едновременно
като спомен, мечта и особено завещание:
Бих искал
да достигна някой
бряг,
да пада в ослепелите очи
неотразено,
предесенното,
морското
небе. (Пейчев 2016:171)
Впрочем мисля, че тъкмо душевният източник е найважният, който трябва да имаме предвид, когато четем поезията
на Иван Пейчев. Всяка поезия е лична, но тази е от особено
личните, оголено изповедните, съдбовните. В основите ѝ е
вграден един собствен свят, изправен срещу околния,
едновременно крехък и силен, деликатен и безкомпромисен,
изкупуващ колективната вина на другите и възстановяващ
„невинността – първичното предназначение на думите“ (Фотев
2006, 260), спасителен хоризонт и прислон за поета.
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The paper deals with the problem of intonation – one of the essential features
of Ivan Peichev’s poetics. The review of his works from 1960s – 1970s
shows that the author’s poetic evolution is inspired by the purposeful search
for individual verse intonation.
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По душевна и духовна структура, формирана под
въздействието на български и чужди символисти, и особено под
въздействието на френските „прокълнати“ поети Иван Пейчев
принадлежи към поколението на 40-те години. Неговата първа
книга „Стихотворения“ (1948) попада в установилата се
догматична естетическа среда и има съдбата на последвалите я
през 1949 година „Стихотворения“ на Валери Петров – същите
упреци в „прояви на дребнобуржоазни чувства и мисли“
(Сестримски 1948/49: 154), в „гнила романтика“, в „упадъчна
буржоазна поетика“ (Делчев 2000: 109). И по отношение на
стихосбирката „В минути на атака“ (1955) критиката запазва
позицията си на идеологическо вглеждане, поради което не
забелязва стихотворението „Последния марш“ – един от
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шедьоврите не само в творчеството на Иван Пейчев, но и в
българската поезия. Главната тема е нравственото осъждане и
неизбежното наказание на вървящите „в обратния път“
хитлеристи, но лирическата оценка не се изказва пряко, тя е
прехвърлена върху бягащите „ливади,/ поля,/ гори,/ езера,/ и сиви
села,/ и ниви без клас,/ и храсти,/ и хълмове“. Интонацията на
изреждане създава ефект на ретардация; вместо за картина,
впечатлението е за грамадно и трагично преживяване. Поетът
показва как войната е преобразила самото битие, нарушила е
универсалното единство на света, поразила е самия световен дух.
Чрез почти точно издържаната във всички редове анакруза, чрез
преобладаващите ударени срички в клаузулите, чрез множеството
паузи, задържащи вниманието върху думите поетът постига
съчетанието на маршов ритъм с интонацията на скръб, на
страдание от онтологически, екзистенциален и метафизичен
порядък. Без всякакъв знак за идеологически патос
стихотворението улавя насечения пулс на епохата, нейното
учестено, трагично дишане.
След опита в „В минути преди атака“ да се съобрази с
изискванията „да скъса окончателно с декадентските сюжети и
художествени средства“ (Драгова 1948/49: 309) Иван Пейчев
задълго замълчава, за да се върне отново към себе си, към
собствената си поетическа природа в стихосбирката „Далечно
плаване“ (1962). Това означава и връщане към обикнатите в
младостта поети – Бодлер, Рембо, Блок. Те завинаги му остават
близки с двуполюсното си светоотношение – с възторг и с ужас
от живота, с характерната за творчеството им музика на
контрастите, съответстваща на неспокоен дух, живеещ на
приливи и отливи. Родствена му е тяхната тема на
неудовлетвореност от света, идеята за живота като плаване в
безбрежно море, от което следват и принципно важните за
световъзприемането им образи на морето и кораба. В
стихотворението „Пътешествие“ на Бодлер дори смъртта се
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представя като „гмурване в глъбините на непознатото, за да
открием Новото!“.
Стихосбирката „Далечно плаване“ се явява емблематична
за поета в този смисъл, че в нея се утвърждават образите
митологеми „море“, „кораб“, „хоризонт“, които ще стават негови
първообрази и първослова, организиращи модела му за света. В
стихотворението, дало названието на стихосбирката, Иван
Пейчев представя типа човек, който въплъщава идеала му за
човешката личност. Чрез такива герои – романтично извисени,
проникнати от витализъм и духовна жажда, той изразява вярата
си, че прекрасното реално съществува; със зададената от тях
висока мярка съди себе си и другите хора. Най-важното събитие с
безкрайно тайнствено значение, което става център на
стихотворението, е дългата беседа на морето с човека. В нея
оживяват и се включват растения и животни; създава се мащабен
вселенски образ, носещ в себе си концепцията за всеединството.
За да предадат грандиозната хармония на този космически
разговор, активизират действието си определени мелодически
ходове, нараства патетичната интонация, която драматично пада
във възклицанието:
О, твоя кораб беше тъй далече!
О, тъй далече беше твоят кораб, влюбен
във безкрайността! (Пейчев 2016: 21)
След говора с морето настъпва тишината, в която героят се
вслушва в себе си, в назряващата трагична нота, която
доминантно преминава през цялото творчество на поета. В
медитативно преустроилата се интонация чрез мотива „последен
път“ се подготвя появата на темата „смърт“:
денят се мярва за последен път
.....................................................
и ти, моряк, не ще се върнеш вече.
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.......................................................
Последния попътен вятър вее
........................................................
над твоя камък стръмно се люлее
последната, най-тъмната вълна,
и ти ведно със нея ще отплуваш
в посоките на безпределността. (Пейчев 2016: 21)
Сливането на природното и човешкото, прозвучало в
„акорда“ на финалната фраза, представя смъртта, съвсем в духа
на Бодлер, като приобщаване на човешката душа към онова
непрекъснато движение, в което пребивава стихията. Доколкото
се създава възвишен контекст, колорит на тайна и приказност,
стихотворението може да се определи като балада.
След стихосбирката „Далечно плаване“ образите на морето,
кораба, хоризонта, небето, вълните остават, но без всякакви
пластични линии и форми, само като знаци на определени идеи.
Тези образи принадлежат към традиционния поетически фонд в
българската и световната класика, но в лириката на Иван Пейчев
те са обагрени от духа и артистизма на оригинална творческа
личност, със свой маниер на самоизразяване. Техният постоянен
избор означава, че те в най-голяма степен съответстват на общия
стил на неговото изкуство. Морето като символ на пулсации, на
движение изразява характерното за романтичния човек
стремление към някакво противоположно на тукашното
пространство, където е истинският живот. В поетическото
съзнание на Иван Пейчев то се отъждествява със света на
мечтите, с идеала за възвишено живеене. Този образ настойчиво
се повтаря като желана ценност, като страстна мечта по такъв
живот. Самият копнеж по там е оценка за тук; на душевната и
духовната пустота се противопоставят стремлението, поривът,
духът на морето. Оставайки в своя ограничен тематичен,
мотивен, образен периметър, чрез интензивността на
преживяването поетът разкрива драмата на епохата отвътре;
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тревожи с порива по живеене с идеал, с висока духовна мярка.
Морето в поетическата трактовка е символ на подем, на копнеж
по празничност. Писмото до приятел, цитирано от Божидар
Кунчев, завършва със заключението: „Аз исках да ти напиша
весело писмо, а се получи както ти виждаш. Нямам море“
(Кунчев 1986: 112). Да имаш море, според поета, означава да си
стихиен, естествен, освободен от тормоза на насилствено
наложени нормативи, воден единствено от думите „гняв“,
„свобода“, „надежда“.
Въпреки
настъпилото
след
„Далечно
плаване“
ограничаване на поетическия речник, въпреки съсредоточаването
към обикнатите постоянни образи и думи, създаващи понякога
впечатление за известна монотонност, наситеността и яркостта на
художественото въздействие не само не намалява, а напротив,
още повече се увеличава. За да придобият думите по-богато от
собственото си значение, за да въздействат стихотворенията с
изразителна сила, която е по-голяма, отколкото е достъпна на
поетическото слово, Иван Пейчев се опира на възможностите,
които му предоставя свободният стих. През 60-те години, когато
скандиращата монотонност на четиристишието от 50-те години
се заменя от гъвкавите и подвижни модулации на разговорната
интонация, когато стихът връща статуса си на интонационно
явление, всеки поет сам изработва художествения закон на своя
свободен стих. Още в стихосбирката „Далечно плаване“ Иван
Пейчев проявява свободата на творческото си изобретателство,
изоставяйки римното съзвучие, което се компенсира от
асонансите, от повторението на гласни в ударена позиция; още
там проявява усет за преходите в интонационното движение.
Промените в поетиката след „Далечно плаване“ се
обуславят най-напред от промените в жанрово-тематичната
страна на стихотворенията. Те се превръщат в медитативно
размишление, в разговор със себе си, в изповед на различни
душевни състояния, когато на преден план излиза живият глас с
неговите вибрации – ликуването на празника или възклицанието
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на страданието. Лириката на поета все повече се превръща в
продължаващ дневник на тези състояния, поради което отпада и
нуждата от заглавия.
Иван Пейчев запазва мелодията на поетическата фраза,
достигана с привичните му размери – макар и синкопирани,
неточно проведени, запазва ефекта от редуването на гласни в
ударена позиция и особено действието на клаузулите.
Преобладаващите в неговите стихотворения женски и дактилни
завършеци осигуряват плавния преход от един ред в друг,
отслабват и омекотяват ритъма. Така се създава общото
впечатление за мелодичност, с което се налага безримният и
астрофичен стих на поета. Същевременно той съчетава тази
мелодичност със специфичните форми на устната реч –
обръщения, възклицателни и въпросителни изречения, скъсяване
или разширяване на стиха, на фразата. Разговорността навлиза не
толкова в лексикалния състав на стихотворната реч, а най-вече
като интониран смисъл, като глас с всичките му изразителни
възможности. За да постигне подвижната и гъвкава линия на
интонационното движение, поетът разчита главно на засилената
функция на стиховата пауза. Тя може да придава на думата, на
образа такава самостоятелност и всеобщност, че те да получат
облика на митологеми. Изнасянето на думите в отделен ред,
тяхната особена интонационна откроеност означава, че те са
извънредно важни за автора. С най-голяма пълнота на своето
емоционално-смислово и интонационно значение се отличава
онази дума, която е разположена непосредствено след
междустиховата пауза. Колко се доверява поетът на ефекта от
този похват, се вижда от множеството синтактични преноси в
неговата лирика. Своеобразното разположение на думите в реда,
своеобразното и неповторимо разбиване на редовете
представлява графично записване на интонационния смисъл.
В съответствие със светогледната си концепция за
движението, за живота като тръгване, вървене, плаване поетът
изгражда виждането си за поетическата форма като преход, като
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процес – оттук и влечението му към композиция, която, както и в
музиката, се основава на подхващането и разработването на
мотиви и образи, на тяхното точно или вариативно повторение.
Повторението и варирането проявяват своето структурно
действие както в отделната творба, така и в цялостното
творчество на поета. Веднъж възникнали, теми и мотиви
зазвучават в други стихотворения; нещо загатнато се подхваща
отново, за да се задълбочи и проясни. Това лайтмотивно развитие
на идеите определя единния контекст на поетическия свят,
неговата дълбоко музикална същност. Например образът „бавен
дъжд“ се появява най-напред в стихотворение изповед към
родното място, повтаря се и в други стихотворения, докато се
превърне във възможност за най-съкровено себеизразяване в
стихотворението „Бавно пада големия дъжд“. То се открива с
основния мотив и цялото по-нататъшно взаимодействие между
ритъма, синтаксиса и паузите сътворява преживяването на
природното явление като приказна иреалност, която асоциативно
се свързва с тайнството на любовното чувство. Както и в другите
любовни стихотворения поетът използва паралелизма с
природокосмически образ. Самото включване на любовта в такъв
контекст вече ѝ придава мащабен характер. Още в
стихотворението „Напътствие“ от „Далечно плаване“ е вложена
идеята, че когато си отиде любимата, светът застива и онемява.
Мащабността и богатството на чувството в „Бавно пада големия
дъжд“ дава възможност на любовната изповед да бъде сложно
състояние на духовния живот, съдържащо копнеж по свързаност
с природните мистерии, но и екзистенциален протест срещу
„навика да бъдем живи“. Интимното чувство се носи от мотива
„ръце“:
аз не зная бих ли могъл
с прокълнатите мои ръце
да те търся под бавния дъжд,
......................................................
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Мога ли с беззащитните мои ръце
да извая от дъжд
нежността си и тебе? (Пейчев 2016: 87)
Тези повторения внасят в основната емоционална
настроеност на копнежа тоновете на съмнение и безсилие, които
са проява на живеещите в лирическата душа идеални представи
за любовта. Оттук и светлината на идеалност, която излъчва
стихотворението. Нежност, лишена от чувственост, почти
безсилна, пределно одухотворена, рисува образа на любимата без
нито една физическа черта; създава се поле на високо
емоционално напрежение, на обожествяване, породено от
магията на женствеността. Нежността е много присъща на този
лирически субект, на този тип мъжественост; за него тя е голяма
ценност на битието. Още в стихотворението „В минути пред
атака“ мотивът възниква като тревога за човешката идентичност:
ръцете ми, привикнали на щик,
ще мога ли да те погаля нежно... (Пейчев 1955)
(Спомените на хора, които са познавали поета, изразяват
удивлението си от изтънчеността на ръцете му.)
Потребността от идеализъм е много важна съставка на
Иван-Пейчевия характер. Именно поради тази нагласа му е
близка характерната за романтиците тема „мечта –
действителност“. Стихотворението „С книжните кораби“ се
открива с антитезата:
С книжните кораби
няма да стигнеш доникъде.
Истинските са тъжни,
ще стигнеш навсякъде с тях. (Пейчев 2016: 107)

55

Поетът е вярвал, че интелигентният читател ще
актуализира в съзнанието си поемата на Рембо „Пияният кораб“,
в чийто финал е образът на книжните кораби; надявал се е, че той
ще проектира контекста на поемата върху смисъла на неговото
стихотворение. Така ще се създаде нагласа за възприемането на
символичен текст, в който книжните кораби изразяват
готовността на чистите и невинните да вярват, да се жертват и да
страдат за идеала си. Всъщност стремеж към интертекст Иван
Пейчев проявява в стихосбирката „Далечно плаване“, чийто
епиграф е текст от поема на Александър Блок – факт, отбелязан
навремето от Иван Пауновски (Пауновски 2000: 133).
Интонацията на първите две фрази е повествователна,
ритъмът е почти еднообразен – те изразяват строгостта и
лаконизма на притаеното чувство; зад думите остават
травмиращи страдания от сблъсъка между мечта и
действителност. Експресивността на стихотворението е
съсредоточена в трикратното появяване на повелителния мотив
„не пътувай“, всеки път белязан от различна интонация. Първото
произнасяне звучи като напътствие, със запетая накрая, но
откроено в самостоятелен ред. Междустиховата пауза и
ударенията върху всяка дума забавят темпа на речта и задържат
вниманието при единствения автентичен живот: „Не пътувай,/
създавай своите книжни флотилии“. Второто появяване на
мотива е в ритмико-синтактично единство и в един стихов ред с
други думи, чийто смисъл и звучене придават на фразата
призивно-молеща интонация, предупреждаваща за бъдещи
бедствия и горести: „Не пътувай, мой нежен Колумб“. В самия
финал като вик на болка, на трагично познание идва рязкото,
яркото, лаконичното: „Не пътувай!“ с повелителен знак,
поддържащ доминиращата в произведението трагична атмосфера.
Острите колизии обикновено се свързват с въпрос или
възклицание. В размишляващия монолог на стихотворението
„Нима не се страхуваш, че си чужд“ въпросително-трагичната
интонация най-напред задава ритмико-интонационната тема, а
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след това се подхваща в началото на всеки период в нарастваща
емоционално-смислова
градация.
В
създаването
на
интонационния рисунък има значение и разположението на
основната дума „чужд“, намираща се винаги в края на реда.
Нейното ударение още повече я откроява на фона на инерцията
от женски и дактилни клаузули. Експресивна енергия съдържа и
инверсията „знамената/ хубави и гневни“; тя подчертава
прекрасната същност на идеала, неговата мярка за нравствена
оценъчност. И като поанта на напрегнатото лирическо изказване
избликва емоционално приповдигнатото възклицание:
О, зная –
ти си само чужд
всред снизхождението
на света и хората. (Пейчев 2016: 140)
„Чуждостта“ е белег на висок нравствен и духовен
максимализъм, тя съдържа мярката за преданост към себе си и
към знамената „хубави и гневни“.
Към което и стихотворение от последните книги на Иван
Пейчев да се обърнем, ще се срещнем все с тази способност на
поета да говори с думите, ритъма, интонацията. Разместването на
паузите, обединяването на произнасяните думи в акцентни групи,
обилието на паузи, които определят темпа на произнасянето –
всичко това придава на речта му още по-силен субективнооценъчен смисъл. Най-често изследователите оставят без
внимание въпросите, свързани с интонацията – този важен
елемент на Иван-Пейчевата поетика. В днешно време отношение
към тази проблематика има интересната статия на Магдалена
Костадинова „Ритъм на повторението в лириката на Иван
Пейчев“ (Костадинова 2006: 59).
Впечатляващо е, че първите наблюдения върху ролята на
интонацията в лириката на Иван Пейчев принадлежат не на друг,
а на поета Христо Фотев, чието родство по романтична
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настроеност, по аристократизъм на духа дава основание на
Михаил Неделчев да го нарече следващия (след Пейчев) и
последния Принц на поезията (Неделчев 2006: 23). През 60-те
години, когато сам се стреми към изграждане на собствения си
индивидуален стил и търси похвати и средства за емоционално
смислово усилване, Христо Фотев не само попада под властното
обаяние на Иван-Пейчевата лирика, но иска да си обясни какво е
това явление, което, без да се включва в потока на речта, се
наслагва върху нея, кой е онзи невербален смисъл на
поетическото произведеиние, който се усеща като дълбоко
единство на всички елементи. При цялата си възторжена
експресивност „Слово за Иван Пейчев“, което Христо Фотев
пише през 1967 година, съдържа понятия с литературоведски
характер: „интонация“, „паузите между думите“, „съчетание на
думите“. Въпреки есеистичното изразяване авторът проявява
проникновение за широкия диапазон на Иван-Пейчевата
интонационна палитра: „оная тъй рядко интимна интонация,
окървавена от безкрайните часове на самота, очакване, търпение,
време на мизерия и тържествуване, на оскърбление и разкаяние,
на смирение“ (Фотев 2000: 258). Видяно е и отношението между
интонацията и думите, интонацията и стиха. Ако Христо Фотев
проявява подчертано внимание към интонацията в поезията на
Иван Пейчев, ако именно интонацията му представя онази
област, в която се пресичат формалните и съдържателните
аспекти на неговия поетически текст, то навярно е и заради
факта, че е имал възможност да слуша реално звучащата реч на
поета, мелодиката на неговата декламация, в чиято плавност,
забавеност, приповдигнатост непосредствено се изразява
смисълът.
Колко поучителен за Христо Фотев се е оказал
художественият опит на Иван Пейчев в плана на разбирането за
съотношението между стиха и ритъма, между стиха и словото,
как е проникнал в закона на неговата композиция, на неговата
графика, се вижда от стихотворното посвещение „Как искам да
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напиша пак...“. Опирайки се на характерните за Иван Пейчев
образи: тръгването, „тия пусти улици“ и „сияйно-тъмното
движение на кораби“, авторът поетически тълкува духовния му
портрет; чрез повторението на основния мотив „кога ще тръгна?“
създава алюзия за Иван-Пейчевата композиция. И отново, вече в
поетическия текст, възниква понятието „интонация“:
Да изрека отново тия думи
с провинциално юношески устни!
С оная тъй жестока и невинна,
и нежна интонация на предано,
отчаяно момче...Кога ще тръгна? (Фотев 2000: 44–45)
И за да потвърди рабирането си за интонацията като нещо
сърцевинно същностно за поетическия натюрел на Иван Пейчев,
авторът обяснява промяната в душата на поета със стеснения
интонационен регистър:
И верността ми си остава сигурно
с оная все по-глуха интонация
на предано момче...(Фотев 2000: 44–45)
Въпреки все по-глухата интонация в последните книги на
поета Христо Фотев вярва в „спасителните думи“, с които той
претворява страданието в поетическа хармония.
В поезията на 60-те и 70-те години Иван Пейчев внася своя
трагически обагрен лиризъм; чрез пределната интонационна
наситеност на своя стих, чрез неговата своеобразна интонация на
копнеж и меланхолия той оставя на поколенията своето лично
усещане за гласа на историческото време.
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ТЪГАТА НА „УМОРЕНИТЕ ДУМИ“ В ПОЕЗИЯТА НА
ИВАН ПЕЙЧЕВ
Никола Бенин
Русенски университет „Ангел Кънчев“
THE SADNESS OF TIRED WORDS IN IVAN PEICHEV’S
POETRY
Nikola Benin
„Angel Kanchev“ University of Ruse
The study interprets sadness in Ivan Peichev’s poetry. It has been proved that
suffering is an essential feature of his works. The frequent motives of
loneliness and sadness contribute greatly to the turning of Peichev's poetry
into an alternative to the “state” poetry at a time when the socialist reality is
greeted with cheerful and gleeful tones. The sadness in the poems is
multifaceted. It has social roots and is born of what is seen in the everyday
life and experience by the people in marginal spaces. The sadness is in
symbiosis with loneliness. Loneliness is represented as a steady state not only
of the man, but also of the world with its lack of prosperity and irrationality.
In revolutionary and insurrectional poetry suffering grows into malice and
thirst for struggle. The conclusion that is made is that the verses manifest
sadness and loneliness as universal states of the soul and produce suggestions
of emotional vulnerability and alienation.
Keywords: Ivan Peichev, poetry, pain, loneliness

Иван Пейчев е поет и драматург, който по времето на така
наречения „социализъм“ се откроява сред останалите творци не
само със своята представителна и елегантна фигура и красива
глава, „издялана сякаш с роденовско длето, с черти на
потомствен викинг“ (Пондев 2004: 196), но и със своето
светоусещане, идеализъм и с пречистен лиризъм в поетическите
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му творби. Това дава основание на Михаил Неделчев да го
титулува „принц на поезията“ (Неделчев 2007). Неговата поезия
се отличава от тази на казионните социалистически поети с
висшата форма на самоизповед, породена от желанието да
покаже на света мисловните си нагласи, преследващата го тъга,
всепоглъщата самота и затварянето в себе си, за да се предпази от
„ултиматума на всички знаци“ (Пейчев 2004: 112). Както
Александър Вутимски и Богомил Райнов, той притежава
артистично самочувствие, което поражда у него примамливата
утопия, че обществото трябва да се грижи за талантите. Здравко
Петров уточнява: „Той не можеше да разбере, че в
социалистическите условия не можеш да бъдеш Рембо или
Модилияни. Понякога Иван Пейчев сбъркваше своята епоха“
(Петров 2004: 217). А Петър Пондев, който е един от найблизките му приятели, си спомня: „Той се оказа личност с
„извънземни“ странности. Понякога изпитвах чувството, че е
дошъл от непознат свят, в който не съществуват материални
интереси...“ (Пондев 2004: 196–197)1
Мотивите за изгнаничеството и скитничеството, за
самотата и страданието като типична форма на романтично
светоусещане у Иван Пейчев няма как да не бъдат забелязани от
зорките цензори, бранещи творчеството на социалистическия
реализъм. Според Михаил Неделчев „Неговата неформална власт
е истински кошмар за официалните властници в литературата, за
соцреалистите – живи класици“ (Неделчев 2007). Лирическите
творби на Пейчев са изгубили, особено при духовния срив на
поета след развенчаването на култа на личността, социално
Подобен е смисълът на припомненото от Любен Георгиев при
изграждането на достоверния публичен образ на поета: „За него се
разнасяха легенди; още преди да се появи някъде, идваше славата му на
волнодумец и непукист. [...] Обичаше да казва, че е заставил да чете
поезия и последния служител на ДС, а от това все ще има някаква полза
за читателя, независимо от евентуалната вреда за поета...“ (Георгиев
1991: 171)
1
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отредените и културно усвоените характеристики на
литературата и културата на НР България. Макар че в
поетическото му творчество се съдържат творби с антифашистка
тематика и стихотворения, посветени на Септемвийското
въстание, на партизаните и Втората световна война, като цяло то
(особено след стихосбирката „Начало на деня“ от 1955 година)2 е
израз на романтично-меланхолична нагласа на поета, на честно
отношение към себе си и света, поезия, лишена от класовопартиен подход към действителността, а това не допада на
партийните идеолози.
Както може и да се очаква, критиката не е благосклонна
към стихотворенията му и една част от критиците, поради
доктринерското мислене, откриват в тях „непотушени
емоционални езикови увлечения по декаденската поезия“3, а
други съзират освен „символизъм“ и „сенките на други автори,
между които Маяковски, Ламар, Разцветников и Александър
Вутимски“4. Дори критик като Борис Делчев, известен със своето
проникновено тълкуване на литературните творби, е прекалено
взискателен и неточен в прочита на поезията на ранния Иван
Пейчев: „Тези стихове имат твърде малко общо с основната
мисъл на произведението („Мечти“ – б.м., Н. Б.), тяхното
предназначение е съвсем друго: да изненадат, да смаят читателя,

Според Антон Баев „Именно в позицията му на визионер в града на
младостта е отговорът на всички слабости в десетината му
стихотворения с димитровградска тематика, които включва в „Начало
на деня“, излязла през 1955-а година, която вече бележи (не с тази
стихосбирка, а с невключените в нея стихове) естетическия прелом в
творчеството на Иван Пейчев“. Вж. Баев, А. Вариации за поета Иван
Пейчев. (Романтична формация и романтически мотиви в
психографията и творчеството на Иван Пейчев). // LiterNet, 2006.
http://liternet.bg/publish14/a_baev/ivan_pejchev/romantichnata.htm
[02.04.2017]
3
Цитатът е по Пондев 2004: 201.
4
Пак там, с. 201.
2
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а не да му кажат нещо – не да го стоплят и развълнуват… тези
игрословици са досадни“ (Делчев 1949: 85–95).
Въпреки негативното отношение на критиката към
неговото творчество трудно и дори невъзможно е да представим
„тихата поезия“ на Пейчев с нежните съзерцания и интимни
изповеди като някакъв вид репресия. Може да се каже, че това е
наложена сегрегация на поетическите творби с техните
тематични и естетически особености, които социалистическият
канон в литературата не приема и те целенасочено – критически и
редакционно – са поставени в крайните полета на литературната
карта на България.
Няма съмнение, че често срещаните мотиви за самотата и
тъгата допринасят в голяма степен за отпращането на поезията на
Иван Пейчев в маргиналните пространства на литературата ни.
По времето на НРБ литературното творчество или „дело“ (както
казва клишето) притежава устойчиви характеристики, които го
идентифицират като социалистическо и които са задължителни за
следване от творците. Една от тези характеристики е бодрото,
жизнерадостно, весело, оптимистично отношение към

действителността и възпяването на социалистическия строй.
Ще посочим за пример стихотворението „Марш на
септемврийчетата“ на Асен Босев:
Пейте в светлата родина,
септемврийчета безчет.
В стройни чети и дружини
дружно да вървим напред!
Да се учим, да работим,
да строим живота нов!
Гордо знаме ни е Ботев,
пръв учител – Димитров!
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Поезията на Пейчев е алтернативна на този вид
идеологическа поезия чрез смяната на визията към света и човека
и чрез разместването на тоновете в емоционалната гама, както и
чрез самоустояване на личните ценности в един оригинален
поетически език като ярък социокултурен жест. В нея идейнотематичният фокус е не народът (масата), а човекът с неговите
травми и тъга, не светлото бъдеще, а обречеността „да бъдеш без
пристанища“, не гръмките и патетични слова, а „уморените
думи“ („Уморени думи“ е последната стихосбирка на Иван
Пейчев). Алтернативността на лириката на Иван Пейчев, още
след отпечатването на първата му стихосбирка „Стихотворения“
(1948)5, е усетена от старозагорския поет от неговото поколение
Янко Димов: „Цялата книга бе облъхната от някаква вглъбена
меланхолия, от играта на високо въображение и недоизказаност,
каквито контрастираха на тогавашната поезия – „отражение на
живота“, – занимаваща се „реалистично“ с борбата на народите за
мир, строителството в Родопите, звеноводските и свиневъдските
вълнения в ТКЗС. Поезията на Иван Пейчев внасяше друга, поимагинерна атмосфера – хем някак старомодна, хем по-градска и
дори по-реална в почти ефимерното докосване до човешката
душа. Имаше в нея нещо, в което и пейзажът, и чувството, и
зарисовката, и дори версификацията се преливат в уж проста и
прозрачна словесност, а придобиват магнетично въздействие“
(Димов 2006: 5). Пламен Дойнов очерта персоналистичния
алтернативен канон в българската поезия от втората половина на
XX с имената на Константин Павлов, Николай Кънчев, Биньо
Иванов, Стефан Гечев, Иван Теофилов, Иван Динков, Христо
Фотев, Иван Цанев, Екатерина Йосифова, Борис Христов
(Дойнов 2012). Няма да сгрешим, ако прибавим към това
впечатляващо присъствие на големи поети и Иван Пезйчев.

„Стихотворения“ излиза в библиотека „Смяна“ на издателство
„Народна младеж“ (Пейчев 1948).
5
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Казахме, че тъгата е основно емоционално състояние на
човека в Пейчевата поезия. Тя очертава симтоми, представя
духовно светоусещане, внушава съпричастие. Тук не говорим за
„общата „граматика“ на страданието“ (Стефанов 2003: 136), за
неговия символен потенциал. Нито за причинители и виновници
в полето на социалното. Преди всичко търсим конкретните
лирически проявления на тъгата в антропологичен план.
Опитваме се да видим как тя се вписва в душевния свят на
лирическия Аз и да покажем обвързаността ѝ със самотата и с
раздялата. Обобщено казано, питаме се как Иван Пейчев вгражда
образа на тъгата в концептуализацията на човешкото.
В едно от ранните стихотворения – „Страх“, написано през
1948 година, основната поетическа фигура е на безприютния
самотен и страдащ човек, който пътува от гара на гара, носейки
със себе си „тъжния смях“ в пристанищните бордеи и на
„виденото през стъкла и брави“. Можем да видим в този образ
разсейки от типичния Димчо-Дебелянов бродник и несретник,
който непрекъснато търси устойчив топос за лек на своите
съмнения и разочарования и никога не го намира. Железопътните
линии и разписания в хронотопа на Пейчевата творба „вечно
гонят хоризонта“, но никъде не отвеждат. Така текстът на
стихотворението също се основава и позовава на утвърдения
мотив – пътища за никъде, където точката на стремленията и
утопията не е точка на постигането и приласкаването.6
Реминисценция с елегията „Да се завърнеш в бащината къща“ на
Димчо Дебелянов се долавя и в стиховете: „скръбта по малката
къщурка селска, / скръбта по всичко близко и далечно“.
И ако трябва естетически да обвържем „Страх“ с традиции
в авангардната поезията на българската литература (Гео Милев,
Атанас Далчев, Ламар), ще кажем, че Иван Пейчев пише модерна
През 70-те години мотивът пътища за никъде ще срещнем и в
стихотворението „Август“ на Борис Христов, в което лирическият герой
уж пътува към морето, но от години седи върху камъка – „няма отиване,
няма завръщане“.
6
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поезия във време, когато художественото творчество започва
напълно да се идеологизира и да се насища с щампи, лозунги и
дръзновена куха патетика. Той залага на абсурда, за да покаже
живота на човека, наситен с болка, самота и безперспективност, и
да потвърди, че светът след голямата войта е организиран по
объркан и противоречив начин. В книгата си „Какъв е смисълът
на човешкия живот“ Реймонд Белиоти, като се позовава на
разсъжденията на Алберт Камю за абсурда на човешкото
съществуване, пише: „Камю твърди, че човешкият живот е
абсурден. Абсурдът включва нелепо противоречие. Извънредна
неразумност, една поразителна дисхармония или противоречие
между състоянието на нещата и нереалистична претенция,
обикновено съставят абсурда“ (Belliotti 2001: 51).
В смислово-естетическото поле на стихотворението
„Страх“ представата за абсурдността на съществуването се
утвърждава, освен чрез пътищата, които не водят за никъде, и
посредством оксимороните „тъжен смях“ и „скръбта
неизживяна“, която преследва лирическия герой. Пейзажът също
е изграден чрез прибягване до естетическия похват на парадокса
– уж има много слънце, от което болят очите, а в действителност
облаците са разкъсани, улиците са разкаляни и „дъжд пред
магазини и пред хали – / разтворил празната си сива мрежа“
(Пейчев 2004: 7). В изследването върху повторенията (или
литературната ехопраксия) в Иван-Пейчевата поезия Пламен
Шуликов обобщава: „Разбира се, образът на улиците, подобно на
всички други повтарящи се образи в лириката на Иван Пейчев,
като морето, есента, дъжда, самотата, прозореца, смъртта и пр.,
проявява тенденция на обрастване със специфични за всяка
употреба смислови конотации или в резултат на контекстуална
обусловеност, или в резултат на известна вариантност на
атрибуцията („кривите, неравни стръмни улици“) („Улиците на
нашата младост...“) – „калната улица“ („Всяка есенна вечер“) –
„Сини улици“ („Уморени думи“)“ (Шуликов 2016: 99–100).
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Стихотворението на Иван Пейчев е добър пример за
обсъждане на спецификата на тъгата или „физиката на тъгата“,
ако си позволим да използваме оригиналната метафора на Георги
Господинов. То иска да ни внуши, че тя има социални корени и е
породена от видяното в ежедневието и преживяванията на хората
в маргиналните пространства. Същевременно ни я представя като
изначална, неизживяна и очакваща да се случи във времето, както
и проявена в безкрайното, далечно пространство. Така тъгата на
лирическия Аз може да бъде оприличена на „мировата скръб“ на
романтиците. В изследването „Романтичната формация в
житейската и творческата биография на поета“ Антон Баев
пояснява: „Появата на даден автор с романтична формация,
какъвто е случаят с Иван Пейчев, може да стане столетия след
залеза на романтизма като литературно направление, а от друга
страна, разработването на чисто романтически мотиви (мотиви,
които водят началото си от романтизма) не изисква непременно
авторът да притежава романтическа формация. Нека уточня: чрез
понятието романтическа формация се опитвам да обобщя всички
известни ми факти от житейската и творческата биография на
Иван Пейчев, способствали за формирането на неговия романтичен светоглед и психика, както конкретните елементи, изграждащи светогледа му.“ (Баев 2006) Тук е моментът да допълним, че
романтизмът е първото литературно направление, което открива
и художествено убедително ословесява страданието (в частност
мировата скръб), трагично моделирало света и сигнализиращо за
разколебаната идентичност на модерния романтичен човек, поел
пътя на съмнението и неподчинението и откъснал се от уюта и
уседналостта в „безвременната частност“ (Богданов 1998: 11).7
Връщайки се към прочита и разбирането на тъгата в
творбата „Страх“, няма да пропуснем да кажем, че тя е в
Според Симеон Хаджикосев „Най-често бягството от обществото е
белег на дезалиенираща активност и експонира в романтическата
литература привлекателния образ на изгнаника (или скитника) според
терминологията на Цв. Стоянов“ (Хаджикосев 2005: 77).
7
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симбиоза със самотата. Самотата като устойчиво състояние не
само на човека, но и на света с неговата безперспективност и
безотрадност, чиито потресаващ белег са:
устни,
изгубили цвета си и усмивката,
ръце безсилни, бледи и отпуснати
върху писма и пожълтели дрипи;
разбити сгради, улици разкаляни,
сандъци с вехтошарски принадлежности.
Самотата се легитимира чрез затвярянето в потайностите на
вътрешния свят и посредством съществуващи, но несподелени
тайни на душата. Самотният човек живее с дълбоките
психологически преживявания, със скритите мисли, с
несподелените болки и съмнения. Зад социалната си маска той
остава глух за врявата в живота и сляп за суетните ламтежи за
власт и богатство. Самотата е друга същностна характеристика на
романтизма. При него тя е породена от конфликта между
мировата скръб и романтическия копнеж. Обобщението, което се
налага да направим, е, че тъгата в поезията на Иван Пейчев е
многоаспектна. Тя крие богатството от конотации, както поетът
метафорично се изразява, в „огромната и мъртва тишина“
(„Няма“), в една утаена, „уморена“ реч, в един свят, потънал в
безприютните ниши на отчуждението и меланхолията –
„тържествената дива меланхолия“ („Вълнолом“). Ще кажем
също, че скръбта по загиналите другари в революционноборческата поезия на Пейчев прераства в омраза към врага
(„Омраза“), а „скръбната гама“ на „камбаните на Нотр Дам“ са
заглушени от тревожния гръм на барабани:
…в предградието Антоан.
На барикадите епични
израстват гладните тълпи
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и сякаш пак борци трагични
проклинат глух Тюйлери.
(„Париж“)
Явно и в интонацията, и в идеологически натоварените
смислови послания личи влиянието на стихотворението „Смъртта
на Делеклюз“ от Христо Смирненски. Ще посочим и друго, не
така открито вдъхновяващо въздействие върху творбите от този
тематичен кръг, и то е на Никола Вапцаров. Двамата са били
близки приятели и Пейчев му посвещава стихотворението
„Предчувствие“. В творбата „Писмо“ Вапцаров поетизира
диалектиката в душата на моряка от „пустота и мрачна
безнадеждност“ до „злобата в сърцето“, която „трансформира в
една борба, която днес клокочи“. Развитието от страдание през
омраза към борба представлява смислово ядро и в
стихотворенията „Завод“, „Сън“ и др. В поетичния свят на Иван
Пейчев
подобна
трансформация
срещаме
освен
в
стихотворенията „Омраза“ и „Париж“ и в стихотворението
„Септември“. Така изводът, който се откроява, е, че в
революционно-борческата поезия страдащият човек е активен,
непримирим към злото и потисничеството в света, докато в
останалата по-голяма част от творбите му е пасивен, бродник и
самин по „пътищата стари“:
Не ме проклиняй,
студ сърцето пари,
във него мре доброто
и растат
годините на моята самотност.
(„Снегът засипва пътищата стари“)
В този контекст е уместно да се опитаме да изясним
припокриването на „биографическия човек“ и така наречения
лирически човек и оттук да разберем въплътената самота във
70

фикционалното пространство на поезията на Иван Пейчев. В
„Слово за Иван Пейчев“ Христо Фотев обяснява, че „тайната на
паузите между думите“ в творбите e „окървавена от безкрайните
часове на самота, очакване, търпение, време на мизерия и
тържествуване, на оскърбление и разкаяние, на смирение...“
(Фотев 2004: 229). Още нещо: страхът от „една безпределна
самота“ е в основата на величието на опита на поета със
стихосбирката „Уморени думи“ „да разбие мита за себе си“
(Фотев 2004: 232). Тъгата, самотата, страхът... са все образи,
свързани с отчуждението, с оттеглянето от света и неговите
общоприети стандарти. Върху обвързаността на страданието и
самотата на „биографическия човек“ и на лирическия персонаж
акцентира и Добрин Добрев в интервю в радио „Фокус“ на 8
декември 2016 година, в 10:07 часа: „...стихотворенията на Иван
Пейчев показват лична драма, драма на разкъсана душа между
страданието, депресията и същевременно моментите на еуфория.
Много от нашите съвременници изпадат в подобни житейски
ситуации. Това е поезия, в която ключов е проблемът за самотата.
Всеки от нас, жителите на XXI век, е изпитвал поне за час от
битието си подобни усещания на самотност, захвърленост,
отчужденост. И точно това е имал предвид той. Иван Пейчев е
цвете, пораснало във време, когато всички трябва да са щастливи,
радостни, да строят бъдещето, да пеят химни на партията и на
светлия бъдещ живот. А той създава поезия, която е по-скоро за
нашето време“ (Добрев 2016).
Не е изненада, че мотивите за страданието и самотата в
поезията на Иван Пейчев се обговарят по време на
демократичните промени в нашето общество. От литературните
критици по времето на комунизма не може да се очаква да
интерпретират тези психологически и екзистенциални ядра,
защото са табу и оттук те са непознати за тях; облъчени от
„много слънце“ (ако използваме думите на Иван Пейчев), техните
очи са слепи да ги прозрат.
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Болката, тъгата и самотата, отчуждението са добра
възможност за изясняването на въпроса за автобиографизма в
творчеството на поета, защото те са въплътени в художествения
текст, който представлява цялостен светогледен модел за света,
изграден от мисловни нагласи, представи за ценности и форми на
чувственост. Можем да обобщим, че орисията на тъгата и
отчуждението тегне над твореца и над лирическия субект или
казано по друг начин, „лирическият човек“ носи в себе
страданието и самотността на „биографичния човек“ Иван
Пейчев. Доказателство за правотата на това твърдение са думите
на Пламен Шуликов: „Впрочем самият Иван Пейчев, оценявайки
през 1974 година степента на автобиографичност на своята
лирика в разговор с Любен Георгиев, недвусмислено твърди:
„Ами, Любчо, аз нямам други (освен автобиографични стихове –
б.м.). И не мога да си представя поезията по друг начин“
(Шуликов 2016: 11).
Друго
стихотворение
от
първата
стихосбирка
„Стихотворения“, в което мотивите за болката и самотата са
доминиращи, е „Любов“. В него „дефектът“ (Стефанов 2003:
138), който поражда страдание и разрушава хармонията в душата
на човека, е раздялата с любимата. В момент на отхвърляне се
пораждат компенсаторни емоционални реакции и те са
ориентирани по посока на духовното. Именно това е един от
специфичните белези на модерната литература, която обединява
множество възможности за представяне на болката и показване
на кризисното състояние. В тази творба самотата се преживява в
сантименталния регистър на примирение и безутешност.
Лирическият герой е обзет от тиха тъга и получава прозрение,
което му помага да разбере, че любимата не го обича вече.
И някак изведнъж, за миг, разбрах,
смехът горчив и погледа далечен.
В дълбоката, внезапна тишина,
Аз знаех, че не ме обичаш вече.
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Валери Стефанов твърди: „Отделеният в болката е разделен
във виждането, той има шанса да интензифицира своята
чувствителност, да ръзгърне своиите интуиции – да разбере
повече“ (Стефанов 2003: 141). Умореният и бледен човек обаче
няма на кого да разкаже това свое знание, да сподели своята
болка и самота. Впрочем има, но това е „пазачът глух“, който
седи на пейката, и той е един от поредните образи, изграждащи
представата за абсурдност на живеенето в Иван-Пейчевия
проблемно-естетически свят. Борис Христов използва богатия
смислов регистър на свидетеля, който вижда повече и
съпреживява по-дълбоко случилото в мирозданието. Така
например в „Библейски мотив“ срещаме свидетелстване в греха, а
в „Самотният човек“ свидетелството достига до потресаваща
проницателност – „В едната си ръка той носи книга за душата
болна,/ а с другата самотният човек въженце стиска в джоба“.8
Докато самотният човек в „Любов“ на Пейчев върви „замислен в
пролетния ден“ и разказва „тихо, на себе си“. Той се е „спотаил“
в лоното на „уморените думи“ и там потвърждава основната идея
на поета, че отказът на любов довежда до самота и тъга.
Стихотворението впечатлява със сетивната конкретност на образа
на любимата, постигнат със сполучливо намерените
художествени детайли – „студени бяха твоите ръце,/ а устните
затворени и чужди“. Почувстваните и метафорично „видени“
връзки на душевността с тялото пораждат асоциации, които ни
отвеждат по посока на отхвърлянето, отчуждението и липсата на
любов. Сетивно-емоционалната конкретност на присъствието на
невлюбената жена е усилена и с предметното описание на
пейзажа. И тук работи познатият ни похват в литературата –
контрастът между „веселите дървета“ в парка и тъжния
лирически герой, за да се открои неговата самота, безутешност и
Повече за духовните пътешествия из Борис-Христовия свят вж.
Станков, И. Сенки на думи. Мотиви в поезията на Борис Христов. –
Велико Търново: Фабер, 2016.
8
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отхвърленост. Така страданието, както и в стихотворението
„Страх“, е мислено фигуративно и пространствено – то е
ситуирано в специфична градска среда и е изразено с конкретни
фигури.
В останалите стихотворения „Далечно“, „Толкова си
самотен“, „И няма да се върне“ (последната лирическа творба в
стихосбирката „Уморени думи“) и др. мотивите за болката и
самотата като в талантливо написана опера се подемат и
разгръщат. Така например в „Далечно“ Иван Пейчев е уловил
лирическия герой в очакване на писмо, когато е „много сам“ и
скърби по отдалечената (и в прекия и преносния смисъл на
думата) героиня. След това в „Толкова си самотен“ голямата
самота се трансформира до „страшна“ и „жестока самотност“,
която предизвиква „с трагически погледи“ морякът да се взира в
нея. Накрая в „И няма да се върне“ лирическият герой ще бъде
„само сам“ със спомена за „огромната и мъртва тишина“, осъдила
човешкото щастие. И така тъжните акорди замират в тишина,
може би най-привичното поетическо акустично състояние в
Иван-Пейчевите лирически творби.
Обобщението се налага само. Тъгата, като едно от многото
проявления на страданието, в поезията на Иван Пейчев
идентифицира неговия почерк. Още в дебютната си стихосбирка
„Стихотворения“ той въплъщава творческия опит, натрупан от
Димчо Дебелянов, Атанас Далчев, Ламар, Александър Вутимски
и др., и същевременно внася в поетическото пространство
различна изразност, открояваща се със стремеж към лична
автентичност. Стиховете явяват тъгата и самотата като
универсални състояния на душата, произвеждат внушения за
емоционална уязвимост и отчужденост, породени от конфликта
със социалната и политическата конюнктура. Творбите на поета
са обсебени от усещането за кризис – не само на обществените
ценности, но и на човешката психика. Често в тях отекват
„уморени думи“ и гласове на човека с дълбоки емоционални
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преживявания и болезнено светоусещане. Отеква и „огромната и
мъртва тишина“.
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АПОКАЛИПТИЧНАТА ЛЮБОВ В ПОЕЗИЯТА
НА ИВАН ПЕЙЧЕВ
Веселин Панайотов
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
APOCALIPTIC LOVE IN IVAN PEICHEV’S POETRY
Veselin Panaiotov
Episkop Konstantin Preslavski University of Shumen
The article examines an aspect of love dimensions in Ivan Peichev’s poetry.
The lyrical character experiences love as a cosmic phenomena and thus its
loss retains apocalyptic scale. Love is relied to the absence of life and
movement, it is considered as an image of the total absence. Ivan Peichev’s
poetry is not an opposition of characters, but of worlds. The emotional range
is shocking through the interpretation of separation as a cosmic disaster.
Keywords: love, phonetics, separation, psychoanalysis, apocalyps

Иван Пейчев има незавидната съдба да твори по време на
българския социализъм от сталински тип. Ясно е, че неговата
нагласа към вътрешни преживявания и интимна поезия ще бъдат
в противоречие с възторженото възхваляване на колективизацията и бравурния оптимизъм на пропагандирания растеж
(Шуликов 2016: 22, 54).
В тази работа ще се опитам да опиша и анализирам една
особеност в лириката на Иван Пейчев, която свързва любовта
(или нейното отминаване, нейната липса) с отсъствието на живот
и движение в света, който заобикаля преживяващия загубата
субект. Независимо дали ще го мислим само като психическо
преживяване или като хипербола на тоталното отсъствие, това
свързване на природата/урбанистичното с интимното е един
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специфичен поетически похват. Амплитудата на емоциите е
шокираща, ако осъзнаем простия факт на раздялата и
космическото бедствие в съзнанието на поета, което е
представено с категоричността на действителното събитие. Ето
пример от стихотворението „Напътствие“:
Иди си, без да се сбогуваш.
По кея, опустял внезапно,
по облака, над залива застинал,
по дюните, внезапно занемели,
ще разбера, че вече си заминала. (Пейчев 2016: 19)
Светът след любовта изглежда пуст, неподвижен, ням – все
признаци на неживото пространство. При това подсъзнателно се
внушава усещането, че тази пустота и неподвижност е тотална –
тя обхваща небето/въздуха (облака), морето/водите (кея),
земята/сушата (дюните). Ще обърна внимание на образцово
избраните обекти, които символизират трите земни стихии: кеят
е освободен от присъствието на рибата, птиците, хората – де
факто живите същества, които населяват водите, въздуха и земята
(още едно внушение за земното като видим космос); облакът,
който по принцип е динамичен, лек и податлив на най-малкия
полъх, отведнъж губи свойствата си и като че ли се превръща в
някаква твърда материя; дюните, подложени на постоянния вятър
на морския бряг, са вечно шумящи с движението на песъчинките
и тревите. Така анафорично подредените символи на трите
пространства в земния свят се подреждат в една и съща картина
на „стопирания космос“ – без движение, живот и звук1.
Трикратното внушение в известен смисъл удължава процеса на
виждането на тази картина, заставяйки читателя да нагнетява в
Интересно е, че този образ се създава от думи, функциониращи като
динамични признаци (от причастните форми), а не от статични
признаци (прилагателни).
1
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себе си усещането за апокалиптичен край. Първопричината за
този край е разкрита в поантата: ще разбера, че вече си
заминала... Внушава се идеята, че светът след любовта е мъртъв2.
При това внезапно! Думата „внезапно“ рамкира картината на
застиналия свят, убеждавайки ни, че всичко се случва отведнъж,
неочаквано дори за самия лирически герой, а това всъщност не е
така! Интересна е звуковата игра в четирите стиха, чиито
последни думи разиграват едни и същи звуци: а, е, и; з, л, м, н, с,
т – застинал – занемели – заминала, които, подкрепени от
предпоследните думи в стиховете – внезапно(2), залива, си,
образуват затворена звукова общност с много малки вариации
вътре в себе си. Несъмнено тази фонетична цялост въздейства и
подсъзнателно, оформяйки усещането за отделен елемент.
Внушението отведнъж се конфронтира с първата част на
стихотворението, която е основана на изчезването на любовта
(затова говори и самото заглавие). „Напътствието“ е в посока на
това как да стане раздялата:
Иди си, без да се сбогуваш.
Отплувай до съседното пристанище –
до другото пристанище отплувай незабавно.
Там ще намериш пак и чайките, и ветровете,
и лодките със гърбове катранени.
Ще отпочиват пясъците кротко
и всички улици ще водят към морето...
Иди си, без да се сбогуваш.
Вижда се, че нищо неочаквано няма във вече видимия край
В едно друго стихотворение – „Признание“, поетът ще свърже
непосредствено думата вселена със собствените си чувства:
Но сякаш в тази тъмнина
по-ясно виждам как
в очите ти блуждае разрушена
вселената на моята любов.
2
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на любовната връзка (макар тя да е само предположителна в
първите стихове на произведението):
Когато ти решиш да си заминеш,
недей си взема сбогом нито с мен,
нито с морето...
Раздялата е „пожелана“ и подчертана от повторението на
първия стих и от двойната покана „отплувай!“. Защо тогава
втората част на текста твърди, че всичко се случва „отведнъж“?
Мисля, че в случая става въпрос за сложна психологическа
нагласа, при която разумът се самозалъгва пред лицето на
действителността, таейки в себе си неунищожима надежда, че
краят може и да не се случи. Единствено сгромолясването на
света се мисли от лирическия персонаж като неопровержимо
доказателство за раздялата. Всичко останало се преживява като
някаква възможност, но и не като предстоящо близко бъдеще.
Трябва да се обърне внимание на различното описание на
света в двете части на стихотворението. И в първата част той се
описва като небе, суша и море, но с други думи. Ще направя
съпоставка между двете описания:
ЧАСТ НА
СВЕТА

ПЪРВА ЧАСТ НА
ТЕКСТА

ВТОРА ЧАСТ НА
ТЕКСТА

НЕБЕ

чайки, ветрове
пясъци; пристанище;
селище, в което всички
улици водят към морето;
чайки; лодки
пристанище, чайки,
лодки

облак

СУША

МОРЕ

дюни, кей

кей

Прави впечатление, че нито една дума в двете части не се
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повтаря, сякаш става въпрос за два различни свята. И тук отново
стигаме до конфликт на представите, до напрежение, което
трябва да разрешим в рамките на този кратък текст – нали
всъщност авторът ни убеждава, че става въпрос за „съседното
пристанище“! По-задълбоченият анализ на втори и трети стих от
цитата може да разкрие дълбок фройдистки символизъм,
изграден не само върху семантиката на думата „пристанище“3
(защита, закрила, покой), но и върху определенията към същата
дума: „СЪСЕДното“, „ДРУГото“ и тогава вече става дума за
конкурент/претендент за сърцето на любимата. Не е случайна и
представата за пътя до този „ДРУГ“. Това „отплуване“, а не
„отплаване“ регистрира кондензирана ревност, защото е свързано
с голотата (нали всъщност всяко наше плуване е свързано с нея!).
Следователно пътят до другия е мислен, свързван едновременно
и със събличането, и с голотата, и с водата, и с къпането, и чак в
последна сметка с плуването
Дълбоко подсъзнателната линия на текста се определя и от
факта, че в горните цитати морето на практика не съществува
(само улици показват пътя към него). Обаче то е пътят4, стихията,
чрез която любимата ще отплува. Убеждението, че някъде около
ДРУГото пристанище „всички улици ще водят към морето“,
показва ранимостта на лирическия герой, неговата скрита
ревност,
тъгата
по изгубения
път
към
любимата.
Думата „ПРИСТАНище“ е асоциация за мъжката закрила и тук, както
при „ДРУГото“ и „СЪСЕДното“, средният род на практика означава
мъжкото начало. Похват, който е диаметрално противоположен на
Дебеляновия в „Да се завърнеш в бащината къща“, където бащата
отсъства, а навсякъде владее женското начало и дори „пристан и
заслон/а“ са означени като женствени...
Смирено влязъл в стаята позната,
последна твоя пристан и заслона…
Между
другото
апокалиптично
завършва
и
Дебеляновото
стихотворение, но в един личен, субективен и индивидуален аспект:
че мойто слънце своя път измина...
4
Вж. заглавието на текста – „НаПЪТствие“.
3
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Множествеността
на
думата
„всички“,
стигаща
до
хиперболизация, разкрива, от една страна, отчаянието на
лирическия персонаж, за когото няма нито един път към любовта,
а от друга, завистта и ревността към ДРУГИЯ, за когото която и
да е от улиците ще води към морето5 (респ. към плуващата към
него жена).
Съпоставката между двата свята всъщност разкрива техния
психологически характер. Те съществуват само в съзнанието и
подсъзнанието на лирическия герой и се различават по един
съществен признак – присъствието на любимата. Нейната
предвидима бъдеща липса ще превърне света му в стопкадър,
който е лишен от живот и движение. Трагичният отблясък на
земния свят на поета е един от топосите в неговата поезия. Така
може да се разбира например краят на стихотворението
„Отплуване“:
…или сълзата в тъмното око,
погълнала небе, вода и суша? (Пейчев 2016: 17)
В „Напътствие“ тъмното око на ревността и самотата
поглъща живота и движението на собствения свят, отнемайки от
него най-важните му съставки. Но то може да изразява и
сатанинското, мрачното и хаотичното, което идва с края на света.
Съпоставим ли обаче двата стиха с по-горните означавания
на същите понятия – небе, вода и суша, ще видим, че
Същият образ на улиците, които водят към морето, присъства и в
друго стихотворение на поета, но контекстът е малко по-друг:
Да станем на крака,
да поздравим
горчивото небе,
ракията горчива
и улиците,
които вечно водят
към морето.
(„О, как горчи ракията...“)
5
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стихотворението „Напътствие“ е в плен на един поетически троп
– синекдохата (вж. горната таблица). Несъмнено изборът на това
поетическо средство е с много по-голямо въздействие върху
реципиента, защото включва в себе си както конкретността на
елемента, така и загатването на цялото, което стои зад него.
Подобна мощна атака върху въображението на читателя е
изключително ефектна и поетична.
Мимоходом ще спомена, че усещането на Иван Пейчев за
два различни свята, в които съществуват лирическият герой и
любимата му, не е реализирано само в този текст, но е директно
заявено и в други произведения. Ето пример от стихотворението
„Орбити“:
Извива
тук между нас граничната черта
на твоя свят, тъй странно съчетан
от красота и хладна пресметливост. (Пейчев 2016: 66)
Това е друг пример за поетическото мислене на поета, в
което субектът се представя като отделен свят. Тези представи
резонно притежават както космогонични признаци, така и
антропологични, изграждайки един странен раздвоен образ.
Нещо, което е свързано и с биографията на поета, който се
чувства отхвърлен от обществото.
Част от образността в „Напътствие“ е обиграна и в
стихотворението „Следи“:
Стоим един до друг и не говорим,
пустей далече каменния кей.
Един самотен облак – златен кораб –
закотвен в хоризонта се люлей. (Пейчев 2016: 25)
В този пример, приличащ си със застиналия свят на
раздялата, е отчуждението между мъжа и жената, пустият кей,
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самотният облак, който само привидно се „люлее“. Движението е
по-скоро неговото отражение във водите. Очевидно поетът
преживява сходните душевни състояния чрез сходни образи. Тази
близост на цитатите потвърждава психологическия характер на
света (пейзажа) в творчеството на Иван Пейчев.
Стихотворението продължава с един бодряшки оптимизъм,
основан на „философията на морето“, който коренно
противоречи на началото на стихотворението. „Хилядите
пристанища“ като възможност изглеждат твърде изкуствени и
измислени.
Друг интересен пример е хитът на Васил Найденов, чиято
текстова версия изглежда така:
Спри, не си отивай,
ще ми бъде тъжно.
Ще ми бъде тъжно
без твоите ръце.
Не, не си отивай,
днес ще ти направя
най-страшното признание.
Под мостовете не шумят реки,
когато ти не си, не си със мен.
Пристанищата са пустинно тихи,
когато теб те няма6.
Раздялата отново се свързва с безмълвието, глухотата,
космическата тишина. Индиректно присъства водата (реки,
пристанища), сушата – реките я разсичат, а пристанищата я
свързват с водата. Въздействието обаче се подсилва с избора на
две акцентни думи – мостове и пристанища (и двете в
множествено число). И двете места са топоси на свързването, на
Източник:
http://textove.com/vasil-naydenov-spri-ne-si-otivay-tekst
[прегледан на 23.10.2017].
6
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пътя от едно към друго пространство, от един към друг свят (от
единия бряг към другия; от сушата към водата или обратно).
Точно тези места, които са „вървище“, са представени като
безшумни, спокойно може да се каже „безлюдни“, или с думите
на текста „пустинни“.
И в стихотворението „Орбити“ сме свидетели на същия
космически аспект на раздялата:
под вятъра, внезапно връхлетял
със мрака на ноември помежду ни.
Посягам
към
звездите,
но над мен тежи
огромно ледено
беззвездие.
Във него този
миг е отразен
и чезне сред
мълчание и
бездни.
Въвеждането на раздялата е представено малко в стил а ла
Жорж Сименон: събитието става в мрака (само дъждът липсва),
през ноември (студ), във ветровито време (вятър). В това
представяне има колкото конкретност, толкова и условност,
паралелна на чувствата на субекта, който преживява раздялата. В
този паралелизъм се чувства определена земност, близка до опита
на всеки човек. Когато обаче погледът се обръща навътре към
този субект, нещата се променят: очакваният простор (означен с
търсенето на звездите) е заменен с твърда и мрачна материя –
огромно ледено беззвездие. И пак пространството е безмълвно и
огромно – чезне сред мълчание и бездни.
Иван Пейчев (както беше казано вече) принципно мисли
личността като отделен свят. Затова картината на света в неговата
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поезия трябва да се разглежда като субективизирана. Тя, от една
страна, е същността на субекта, а от друга – неговото виждане на
света. Ето един пример за първото:
Изгорено от слънце небе,
тишина и пламтящо затишие –
в тежък зной тлее Всичко край мен
и не мога, не мога да дишам.
О, не тръгвай сега и докрай
не бъди все така безсърдечна;
късче хлад, глътка въздух ми дай
в ледовитата своя далечност. (Пейчев 2016: 39)
Типично и закономерно двата свята са противоположни,
защото са обрисувани в момент на дисонанс. Такава поетическа
схема е в традицията на модерната българска поезия – вж.
например:
От други свят съм аз – не си виновна ти,
дете на прах-земя, на прашните мечти;
не си виновна ти, от тебе исках аз
не сажди на страстта, а дух кристален мраз.
(П. К. Яворов, „Не си виновна ти“)
Ако сравним образността на двете стихотворения, можем
да открием симптоматични прилики в общата концепция:
ситуация на разрив между мъжа и жената; противопоставяне не
на субекти, а на светове; противопоставяне на база на образност,
свързана с огъня и леда. Разликата е в разменената
идентификация на мъжкото и женското начало със световните
елементи.
И така, лирическият субект на Иван Пейчев преживява
любовта като явление с космически мащаби и затова нейната
загуба има апокалиптични измерения. Но аз не бих искал да
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завърша така негативно този текст, защото самият поет е оставил
надежда за себе си, а и за нас със следното послание:
додето някой ден ще чуя смях,
ще чуя стъпки – бързи и отчетливи –
по стълбите на дървената къща
и върху устните си ще усетя устни
с дъх на море и нар.
И със затворени очи ще знам, че ти се връщаш.
Защото всичко край морето е море.
То идва, за да си отиде –
отива си, за да се върне пак.
Затуй недей си взема сбогом ни със мен,
ни със морето.
Иди си, без да се сбогуваш.
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СЕМАНТИКА НА СРЕДСТВАТА ЗА
КОМУНИКАЦИЯ В ЛИРИКАТА НА ИВАН ПЕЙЧЕВ
Дечка Чавдарова
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
SEMANTICS OF MEDIA IN IVAN PEICHEV’S LYRICS
Detchka Chavdarova
Episkop Konstantin Preslavski University of Shumen

In the lyrics of Ivan Peichev the semantics of media is part of an
interpretation of the invariant themes of traveling, conversation, loneliness.
The symbol of "ship" actualizes the mythological plot of Ulysses' traveling
and the historical plot of America's discovery, with the poet interpreting them
in a novel way, by problematizing return ("Ulysses does not return") and by
opposing fictional travel to the real discovery of America. Obtaining a
reverse significance is also the Romantic/Symbolist symbolism of "ship"
(travel is impossible, the ship has stopped). Traveling by ship is also a
metaphor of life with the meaning of wreck, desolation.
In the lyrics of Ivan Peichev contemporary technical means of
communication (train, tram, television) obtain a negative significance:
“death”, “division”, “destruction”, “wounding”, “artificial light”, “impossible
conversation”. These semantics fit into the romantic opposition of
civilization-nature. The symbol of letter/mail conveys the idea of the value of
written word, but also of its mortifying power.
The negative constructions in the lyrics of Ivan Peychev (words don't
connect, Ulysses doesn't return, the ship doesn't sail) conceal a doubt in the
achievability of communication.
Keywords: Ivan Peichev, communication, ship, train, tram, television

Темата за средствата за комуникация в литературата
включва подтемите за превозните средства – кораб, самолет,
влак, трамвай, тролейбус, каруца и др., както и подтемите за
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телевизията, киното, телеграфа, телефона, писмото (пощата). В
различни културни епохи, в различни литературни направления
определени средства за комуникация получават специфична
семантика/символика. Значимостта на някои превозни средства
се обуславя от паметта за тяхната митологична символика или
библейска символика (корабът), други – рожба на техническата
цивилизация (самолет, влак, трамвай) – се превръщат в знак за
постиженията или опасностите на цивилизационния прогрес. В
литературата пътуването с някакво превозно средство често се
превръща в метафора на живота.
За изследването на семиотиката на превозните средства и
средствата за комуникация в широк културен контекст
вдъхновяващ е проектът на Ежи Фарино, реализиран на две
международни научни конференции: „Связь и транспорт в быту,
в языке/культуре, в искусстве/литературе“ (гр. Шедлце, Польша,
1996 г.) и „Семиотика средств связи (говорить – писать – почта –
телеграф – телефон – e-mail в быту и в искусстве/литературе)“
(Варшава, 2001 г.). Концепцията на литературоведа е
експлицирана в неговия „Програмен коментар“, в който е
посочено, че, „попадайки в света на литературното произведение,
всеки предмет/мотив въвежда в този свят определена семантика и
определена ценност, с които е натоварен в рамките на дадената
култура“ (Faryno 1999). Много важно е уточнението, че
културите и си приличат, и се отличават в своята
концептуализация на извънтекстовата реалност.
Значението на превозните средства, и в по-широк смисъл
на средствата за комуникация, в лириката на Иван Пейчев се
обуславя от нейните основни теми – пътуването и нарушеното
общуване (самотата). Особено важно място в стихотворенията на
поета заема корабът, което също не е случайно: темата за кораба
е вариант на инвариантната тема за морето. Корабът на Иван
Пейчев пази паметта за митологичния сюжет за Одисей, за
историческия сюжет за откриването на Америка, както и паметта
за символиката, с която е натоварен в литературата на
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романтизма и символизма. Чрез образа на кораба поетът
възкресява тази памет, но съумява да го впише в собствената си
поетическа картина на света. Стихотворението „По всички
румбове“ съдържа трансформация на митологичния сюжет за
Одисей, като поставя под съмнение завръщането. Новата
интерпретация на мита свързва пътуването със смъртта и
абсурда:
По всички румбове
Вилнее смърт.
Продава кестени
Под кестените на Париж
Летящия холандец.
Одисей не се завръща във Итака.
Не се завръща никой никъде
Поради неизбежността на нейната банална
Трагика.
Не се завръща никой.
Тя имитира безпределността,
Абсурдността на всичките морета,
Наподобява усмивката,
В която стремителни съзвездия се раждат.
И все пак ти не съществуваш, смърт,
Ти жалък ритуал
На моето познание. (Пейчев 2016: 92)
Корабът в поетиката на Иван Пейчев е метафора на живота,
вариант на онтологичната метафора животът път. В
стихотворението „О, как съм уморен...“ поетът интерпретира тази
метафора, като утвърждава представата за невъзможния пристан
и самотата, за житейското крушение: „Самотните ми/ тъжни
пътешествия,/ сломиха моя кораб,/ те сломиха неутолимата ми/
жажда/ към света,/ наричан/ пътешествие“ (Пейчев 2016: 149).
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Същата тема се развива и в стихотворението „Ти ще се върнеш“,
в което се осъществява игра с двузначността на думата „кораб“ –
прякото значение в израза „недей изчезва/ със своя кораб“ – и
фразеологизма „потънали кораби“ (загубени надежди): „Помни,
че с теб/ изчезват всички/ кораби“ (Пейчев 2016: 150). Корабът в
лириката на Пейчев често се антропоморфизира – похват, познат
още от романтизма. Но в някои стихотворения на поета корабът
загубва романтичната си символика със значенията „свобода“,
„бягство“, „търсене на бури“. В стихотворението „Лошата
светлина“ с кораб се сравнява адресатът, но този кораб е спрял:
„Може би ти си корабът,/ спрял/ в самото небе“ (Пейчев 2016:
121). Той символизира невъзможното пътуване и самотата и в
стихотворението „Капитане, самотен е/ вече брегът“ (Пейчев
2016: 177–178), в което се въвежда образът на мъртвия екипаж,
извикващ митологичната символика на кораба призрак – ужас,
фатум, връзка с душите на мъртвите. Думата „кораб“, или
„лодка“, се появява в отрицателни конструкции в
стихотворението „Да потънеш/ в бездънна нощ“: „Без лодки,/ без
кораби,/ без нищо/ да срещнеш/ морето си“ (Пейчев 2016: 231).
Тези конструкции съдържат не само представата за
невъзможното пътуване, но и идеята за загубата на смисъла и
екзистенциалната самота. Съотношението бездънна нощ – море
получава конотацията „смърт“ и извиква библейската символика
на морето, за която пише изследовател на старозаветния текст по
повод на угнетенията на древните евреи7. Темата за кораба се
вписва и в темата за чуждостта на лирическия „аз“, при което
лирическият „аз“ се „разминава“ с кораба:
„Древнитe евреи, а и не само тe, изпитват по различен начин и в
различна степен всяко от тези угнетения, когато се изправят пред
морето. При първото угнетение морето се усеща като бездънна бездна,
безмилостна и непреодолима свърхсетивна заплаха като античната
съдба (fatum), която заплашва човека с гибел. При второто угнетение
морето символизира първичния хаос и надбитие, в сравнение с които
човек осъзнава пълната си нищожност и мимолетност.“ (Стефанов 2013)
7
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Отблъскват корабите.
Ти не казвай „така оставаме“,
Безсилен си.
Ти нямаш правото на заповедта,
Нямаш право да заповядваш на корабите
И на морето.
Ти си чужд,
Градът и хората, морето,
Корабите, дори и гларусите
Разполагат с хилядолетно възпитание.
Години би могъл
Да бъдеш чужд –
Да бъдеш чужденец,
Без никой да ти каже
„отблъсни“. (Пейчев 2016: 95)
Темите за загубата, раздялата и самотата се интерпретират
и в стихотворението „Раздяла“ с епиграф от Рембо. Иван Пейчев
преобръща смисъла на метафората на Рембо „сърцето ми на
кораба замина“: „Сърцето ми тъгува на брегът/ а корабът не ще се
върне вече“ (Пейчев 2016: 52). Наред с пряката отпратка към
Рембо в текста скрито присъства и цитат от Е. По: три пъти
употребеното възклицание „Няма никога“ в позицията на
анафора и епифора.
В лириката на Иван Пейчев на реалното пътуване с кораб
се противопоставя духовното пътуване. В стихотворението „С
книжните кораби“ отказът от физическото пътуване и изборът на
въображаемото пътуване се представя като отказ от
идентификация на лирическия „аз“ с историческия Колумб, а
откриването на Америка се превръща в метафора на злото:
С книжните кораби
Няма да стигнеш доникъде.
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Истинските са тъжни,
Ще стигнеш навсякъде с тях.
Не пътувай,
Създавай своите книжни флотилии,
Не пътувай, мой нежен Колумб.
Истинските тъжни
И страшни кораби
Откриват Америка.
Не пътувай! (Пейчев 2016: 107)
Друга метафора на живота в лириката на Иван Пейчев е
пътуването с влак. В интерпретацията на тази тема отново се
сблъскват ценностно реалното пътуване с въображаемото:
„Тръгни в измисленото си пътуване,/ тръгни със съчиненото
невероятно разписание,/ тръгни с невероятните траверси на едно
пътуване“ (Пейчев 2016: 89). В стихотворението „Размисъл“
влакът актуализира и конотацията си „смърт“, с която е
натоварен в много текстове на литературата/културата: „Словата
сгазени от влаковете черни и горещи“ (Пейчев 2016: 68). В други
случаи, в които влакът е елемент от изобразения свят, от живота
на лирическия „аз“, той се превръща в знак на раздялата. В
стихотворението „В четиринадесет и десет“ негативният знак на
влака се крие в епитета „черен“: черно разписание, черни линии,
по които идва раздялата. Значението „черен“ можем да открием
на анаграматично ниво в числителното „четиринадесет“, което е
повторено: „В четиринадесет и десет, / Четиринадесет часа/ и
десет минути“ (Пейчев 2016: 118). Повторението създава
представата за мъчително отброяване и съдържа идеята за
убиващото време.
Подобна литературна памет извиква и образът на трамвая,
който е натоварен с негативни конотации (както у М. Булгаков и
Б. Пастернак). В поетическия свят на Иван Пейчев трамваят е
враждебен на лирическия „аз“, той пропъжда покоя със своя
„рязък звън“: „Преследван от резкия звън на трамваите“ (Пейчев
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2016: 85). Епитетът „рязък“ актуализира етимологическото си
значение „режа“ и получава конотациите „раняване“,
„деструкция“.
Тези конотации не са присъщи на тролейбуса, чийто
отрицателен знак е мотивиран от свързването му с ежедневието,
което влиза в опозиция с нощта – убежище на лирическия „аз“:
Светлината приижда
С безпощадната своя графика.
Всичко е свършено.
Встъпват в правата си тролейбусите,
Встъпва в правото си
Пътешествието – работен ден.
Но защо,
Единствена моя,
И ти ме оставяш?
Единствена моя нощ. (Пейчев 2016: 83)
Отрицателна е и семантиката на друго съвременно средство
за комуникация – телевизора. В стихотворението „От дъното на
моята /еснафщина“ телевизорът е в един семантичен ред с
„мрачните предмети“ и миризмата на кухни. Същността на
телевизията е закодирана в метафората „слепи погледи и думи“,
която съдържа поетически парадокс, защото отрича основната
функция на това средство за комуникация – образа, виждането, –
като подсказва деформацията на словото: „[....] а страшният
екран/ на телевизора/ излъчва слепи погледи/ и думи...“ (Пейчев
2016: 219). В стихотворението „Една неизбежност“ (Пейчев 2016:
91), в което присъства метафората „прокуден от прахосмукачки,
телевизори и хладилници здрач“, отрицателният знак на
телевизията е закодиран в глагола „прокуждам“ с неговите
конотации „изгонвам от дома“, „лишавам от приют“. Приют за
лирическия „аз“ е здрачът, което мотивира отрицателния знак на
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светлината (изкуствената светлина на телевизора) в опозицията
светлина – здрач.
Отрицателната семантика на техническите средства за
комуникация присъства най-ярко в стихотворението „Размисъл“,
чийто текст се гради върху опозицията цивилизация – природа
(присъща на романтизма и символизма). Началото на текста
подсказва за промяна на лирическия „аз“ – „Аз вече не обичам
бързината“ (Пейчев 2016: 68). Знаци за скоростта в съвременната
цивилизация са освен влака, „сгазил словата“, още и морзът,
самолетът. На тези средства за комуникация в съвременната
цивилизация се противопоставя аксиологически „звънът на
бързите каруци“ – един образ, който „помни“ българската
литературна традиция. По своята идея и семантична структура
стихотворението е много близко на стихотворението на
Елисавета Багряна „SOS“, в което телеграфът, самолетът се
противопоставят на естественото емоционално общуване на
лирическия „аз“ с природата. Но в случая не може да се говори за
интертекстуалност, защото липсва диалог с предходния текст.
Близостта
можем
да
си
обясним
с
по-широката
антицивилизационна тенденция, присъща на литературата (не
само романтичната и символистичната). Тя поражда
раздвоението на поета, който не може да се откаже от
съвременните средства за комуникация, но си създава свят, в
който лирическият „аз“ ги отрича и предпочита пътуването с
каруца, препускането с кон, ходенето пеша8.
Не така еднозначна е семантиката на писмото (пощата), тъй
като това средство за комуникация „помни“ ценността на
писменото слово. Ценността на писмото като средство за
Но има нещо специфично в българската литература: ако у френските
или руските поети отричането на техническите средства за комуникация
е резултат от умората от цивилизацията, българският поет се „връща“
там, откъдето е дошъл – в селото, към природата, които е оставил
заради града (столицата).
8
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общуване се интерпретира в стихотворението „Къде е твоето
писмо?“ с посвещението „На Петьо“:
Къде е твоето писмо?
Защо не идва?
Нищо, че е зима.
Ти се страхуваш,
Че то ще донесе
Студеното мълчание на зимата,
Студените вълни
И всичко, което около тебе
Означава зима.
Но все пак,
Защо не пишеш?
Нека във писмата ти
да идва зимата
и да идваш ти.
Унищожавай
своето мълчание,
оранжерийните намерения,
унищожавай всичко,
пиши със всичко,
дори със пликовете
на зимата пиши. (Пейчев 2016: 96)
В текста на това стихотворение се изгражда семантичната
връзка писмо – сняг/зима. В първата част отказът на адресата от
писмото се мотивира със страха му от студа в комуникацията.
Във втората част тази мотивировка се отрича от лирическия „аз“,
който прокарва знак за равенство между писмото и снега,
писмото и зимата чрез метафората „дори със пликовете на зимата
пиши“. Тази семантична връзка напомня съотношението писмо –
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сняг в кода на Пастернак9. Иван Пейчев гради връзката писмо –
сняг въз основа на цвета (бял плик – бял сняг). Той няма
културната памет на Пастернак, текстът му не притежава такъв
митологичен подтекст и библейски подтекст10, но интуитивно
българският поет стига до сходни с творчеството на Пастернак
образи и идеи.
Семантиката на писмото се вписва и в интерпретацията на
темата за самотата, за скъсаната връзка между влюбените. В
стихотворението „Атлас“ заглавието подсказва за осмислянето на
това явление през митологичния образ на поддържащия небето
Атлант:
Кълбеше се в ъглите тъмни
Димът на пламналата нощ,
А някой влезе в нас отвън и
Донесе някакво писмо.
И стана дваж по-тъмен мрака
И се превърна в черен вик,
Когато дойдоха словата
От разпечатания плик.
Струеше сякаш черна лава,
Изваяла едно лице,
Светът огромен се смаляваше
В безкрайно мъничкото „не“.

Е. Фарино пише: „Не редко и сам снег или, по крайней мере, „мороз“,
„иней“ стоят у Пастернака в позиции ‘вести, письма, текста’. В романе
(романа „Доктор Живаго“ – бел. моя – Д. Ч.), например, так читается
письмо от Тони в Юрятине...“ (Faryno 2011: 40).
10
Същият литературовед продължава: „Снег, кроме всего прочего,
уподобляется „крупе“ = „манне небесной“ – „Евхаристии“ [...] (Faryno
2011: 40).
9

97

И падна от ръката плика
И като сняг се той стопи,
Но тази сричка страшно тиха
Остана вечно да звучи.
Със всеки мимолетен удар
В кръвта на моето сърце,
А на плещите ми с абсурда
На съкрушеното небе. (Пейчев 2016: 57)
Финалът на стихотворението връща читателя към
заглавието чрез идентификацията на лирическия „аз“ с титана
Атлас, наказан от Зевс да крепи небето на раменете си.
Интерпретацията на митологичния сюжет съдържа идеята за
екзистенциалния абсурд, мотивиран именно от нарушената
връзка на влюбените чрез пристигналото по пощата писмо.
Интерпретацията на писмото е закодирана в метафората „белият
плик като сняг се стопи“ и опозицията бял (сняг, плик) – черни
(думите, които носят смърт и безнадеждност). По такъв начин
Иван Пейчев подсказва силата на словото да променя света, да
носи надежда, радост, но и да убива.
В поетиката на Иван Пейчев, на която е присъщ
парадоксът, идеята за невъзможната комуникация между хората е
въплътена и в образа на моста, който не свързва, а разделя:
„Покорно сенките ни удължени/ подават си ръце/ и падат върху
каменния скелет/ на моста,/ който вечно ни разделя“ (Пейчев
2016: 64). Негативната семантика на моста се крие не само в
нарушаването на неговата функция, но и в метафората „скелет на
моста“, съдържаща значението „смърт“.
Анализът на интерпретацията на средствата за
комуникация в лириката на Иван Пейчев позволява да направим
извода, че специфични за поетиката на автора са отрицателните
конструкции: екзистенциалните идеи за самотата, абсурда,
нищото са закодирани в отрицанието на основните значения в
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семантиката на митологични сюжети (Одисей, Атлас) и на важни
понятия в ценностната система на автора. Спецификата на тази
„негативна“ семантика може да се разкрие в ракурса на споровете
на съвременните семантици: Анна Вежбицка спори с
„буквалистите“, които поставят въпроса дали например
представата за продънена лодка се вписва в семантиката на
понятието „лодка“ и предлага да се отчита предназначението на
предмета (Вежбицкая 1996). Когато Иван Пейчев подлага на
съмнение реализацията на предназначението на нещата (мостът
не свързва, корабът не пътува), или идентификацията на битието
на лирическия „аз“ с някакъв митологичен сюжет или
исторически сюжет (Одисей не се завръща, Атлас поддържа едно
съкрушено небе, „нежният Колумб“ пътува с книжни кораби),
той всъщност утвърждава ценността на споменатото
предназначение (свързването на хората, пътуването), ценността
на закодирания в митологичния или в историческия сюжет
смисъл (завръщането, поддържането на мирозданието,
откриването на нови светове).
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ЖЕСТОКИЯТ ОБРАТЕН ПЪТ ОТ АНТИФАШИСТКОТО
СТИХОТВОРЕНИЕ НА ИВАН ПЕЙЧЕВ
Михаил Неделчев
Нов български университет

THE MERCILESS WAY BACK FROM THE ANTI-FASCIST
POEM BY IVAN PEICHEV
Mihail Nedelchev
New Bulgarian University
The article reflects on an early anti-fascist poem by Ivan Peichev, “The Last
March” with its deeply humanistic reaction of the great world’s evil and its
emotional and aesthetical correspondence to Peichev’s later, much more
popular works. The poem is also compared with some other poetical works
like Binio Ivanov’s “Song of Rieka Layers, 1944”. The article restores
contexts of literary critic’s ideological consideration after 1946 in Bulgaria,
quoting Stoyan Karolev’s negative reception of “The Last March”, thus
revealing the twisting matrix of poetry appreciation of those years. Rejected
due to ideological reasons with its first publication, the poem is still not
included in most of Ivan Peichev’s contemporary issued collections.
Keywords: anti-fascist, ideological critics, evil, road, emptiness,
march

Вече няколко десетилетия в съзнанието ми стои едно
радикално открояващо се Иван-Пейчево стихотворение. То стои
някак самотно, встрани от всички тези прекрасни строфи,
представящи напътствия, сбогувания, отпътувания, трагично
прекъсвани любови, преследването от „резкия звук на
трамваите“... Тематично това стихотворение принадлежи към
един дял от поезията му, който често е пренебрегван, някак
маргинализиран. А именно – всред стихотворенията на Иван
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Пейчев на военна тема има една творба, която е антифашистка в
най-дълбинния, цялостен европейски смисъл на понятието, не с
неговия идеологизиран, всъщност сталинистки привкус. Това е
стихотворението „Последният марш“. За мое изумление самото
това стихотворение се пренебрегва напоследък от повечето
съставители на избрани произведения на големия поет заедно с
останалите военни стихотворения. Имаме тук едно извинение и
обяснение: биографичен факт е, че Иван Пейчев не е бил на
фронта в последната фаза на Втората световна война, не е
участвал в специално формираната пропагандна писателскожурналистическа воинска част и поради това тук липсва
автентизъм (изтъкван обикновено при творбите на Веселин
Ханчев и Радой Ралин). Но нима такова участие е гарантирало
значимостта или достоверността на изображенията? А и известно
е, че повечето от тези така военизирани писатели не са и
припарвали до самата фронтова линия.
Другото обяснение за тази липса е, че повечето воински
стихотворения на Иван Пейчев от стихосбирката му „Минути
пред атака“ (1955 г., съдържаща 26 текста) стоят наистина някак
встрани от общите тематични насоки на поезията му, нямат
силата на общото ѝ внушение, очевидна е принудената им
направа – дори и да не са директно „поръчкови“, те се възприемат
като идеологизирана дан на шаблонизирани тематични
соцреалистически доминанти. При това не е съвсем ясно защо
поетът е направил тези текстове всъщност толкова години след
като основната текстова вълна на тази тематика е отминала, след
като те вече и не биха могли да фиксират вниманието дори на
т.нар. „отговорни фактори“. А в стихосбирката има и
стихотворения, които са направо враждебно чужди на общата
етическа нагласа на поезията на Иван Пейчев. Например
стръвните и злобни думи на „Омраза“ („Намрази/ със сурова/
омраза/ врага./ Намрази го/ със вълча омраза“ и т.н.). Но именно
тези контрасти в още по-голяма степен трябва да ни мотивират да
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се отнесем с внимание към открояващата се в позитивен план
творба.
Припомням моето любимо стихотворение:
ПОСЛЕДНИЯТ МАРШ
В обратния път,
в обратния път
дърветата черни стърчат.
Край гибел и смърт
в колони вървят,
вървят
хитлеристи,
вървят.
Те крачат в конвой,
те крачат под строй
и крият очите си празни.
Със страшен покой,
с ужасен покой
просторът огромен ги смазва.
И бягат край тях
ливади,
поля,
гори,
езера,
водопади
и сиви села,
и ниви без клас,
и храсти,
и хълмове бягат.
Глух тропот ечи,
глух тропот кънти
и всичко край пътя
немее.
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Небето мълчи,
земята мълчи
и птиците
спират
да пеят.
В обратния път,
в обратния път
дърветата черни стърчат.
Пленени вървят,
вървят
хитлеристи
вървят.
Самата ритмика на това стихотворение напомня на
знаменитите пасажи от гениалните антивоенни симфонии на
Шостакович. Посоката на движението е обратна на онова Дранг
нах Остен при онзи първоначален блиц-криг. Обобщаващата
визия за отразяващия се в празните очи на пленените хитлеристи
опустошен от самите тях сменящ се пейзаж прави от това
стихотворение една от най-силните антифашистки творби в
европейската поезия.
Но вероятно една допълнителна, чисто професионална
причина именно това стихотворение да стои непрестанно в
съзнанието ми, е и извършената спрямо него чудовищна
критическа несправедливост. Помним, че в един одиозен
идеологико-погромаджийски текст Стоян Каролев бе се прицелил
именно в това стихотворение. Ето: „В душата на боеца от
Отечествената война този марш („Последен марш“) би
предизвикал и ликуване от победата, и презрение, и сдържана
омраза към убийците. А ето че стихотворението е написано с
обикнатия от Пейчев унило-меланхоличен тон, сякаш авторът се
е размекнал при вида на уморено влачещите се пленени
хитлеристи“ (Каролев 1955).
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Но къде е в стихотворението този боец, който евентуално
наблюдава техния марш, къде има в текста лирически герой,
който трябва да оценява, да мрази и ликува? Лирическият
наратив тук е нарочно обективистичен – те сами себе си
наблюдават, те сами виждат оставената от тях „гибел и смърт“.
Проблемът е, че през годините 1945–1950 темата за така
назоваваната Отечествена война (финалната фаза на Втората
световна
война)
бе
тема
охранявана,
предписвана,
нормативизирана. Не можеше всеки да си пише както реши,
каквито посоки поеме въображението и вдъхновението. Тук
прякото участие на предни линии (а не в щаба като
организираните писатели) в бойните действия дори с кръст за
храброст нямаше никакво значение само по себе си. Погромът
над вкарания дори в затвора заради сборника си с разкази „Боеве“
(след рецензия донос на Павел Вежинов) Йордан Вълчев е найсилното свидетелство.
Мек израз на предписанието КАК да се пише е даден в
следния пасаж от Пантелей Зарев в статията „Да отразим
Отечествената война“: „Отечествената война, която води нашият
народ, се различава коренно от всички минали войни както по
отношение на своите цели – доразгромяването на хитлеристките
поробители, така и по отношение новите хора, които участваха в
нея: партизаните, които слязоха от планините и се вляха в
народната армия, помощник-командирите, които бяха излъчени
от най-борческите прогресивни среди на народа ни, както и
цялата останала войскова и офицерска маса, която не само
изразяваше основните интереси на народа, но и представляваше
самия народ“ (Зарев 1945: 5–6).
Къде се набутва тук Иван Пейчев – макар и след десет
години – с неговите пленени хитлеристи и техния обратен,
последен марш? Неговият обобщаващ антифашизъм нямаше
нищо общо с предписвания.
В цялата ни историография, във всички разкази за тези
години има един голям дефицит: не се прави разликата между два
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антифашизъма, не се разказва, че и в България е съществувала и
една различна от агресивния, прокомунистическия, сталинисткия
антифашизъм нагласа.
Демократичния, европейски антифашизъм изповядват
мнозинството от българските буржоазни политици, както и
писатели като Константин Петканов, Константин Константинов,
Трифон Кунев, Стоян Загорчинов, Асен Христофоров, Магда
Петканова и много други. Той е с мисъл за правата на човека, с
критика към тоталитарното владеене на една държава, за
фашизмите – нацизмите, като световна заплаха, на която трябва
да се противостои чрез защита на европейската цивилизация.
Това е антифашизмът на Томас Ман и Стефан Цвайг, на Андре
Малро и Марк Блок, на Елиас Канети и Джовани Папини. Той не
се гради върху омразата.
Сталинисткият,
прокомунистически,
просъветски
антифашизъм (доста проблематизиран от престъпното
споразумение Рибентроп – Молотов) се ползва като пропагандна
възможност за износ на революция, за разгръщане на агресия
срещу демократичните нагласи в тези страни, които имперските
амбиции на Съветския съюз включват в своите зони на влияние.
Различните трагически сюжети добре илюстрират това: самата
раздяла на Полша, преди това внасянето на терор в редиците на
републиканците за времето на гражданската война в Испания,
разстрелът на полските офицери и школници край Катин,
насилията в партизанските отряди (включително и в България) от
страна на школуваните в Съветския съюз и завърнали се в
страните си кагебисти, и пр., и пр. Знаем, че разправата с
опозицията и в България след 1946 г. се извършваше с
обвинението „фашист“ срещу хора с ясна антифашистка
европейска ориентация.
Но и след 1989 г. ние забравяме да внесем корекции в
нашите историографски представи, продължаваме да мислим
антифашизма едва ли не единствено като прокомунистическа
политическа нагласа. А точно тук са се раждали безумните
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обвинения срещу писатели като Йордан Вълчев, а и дори като
Иван Пейчев в случая.
Тук ще си позволя едно малко мемоарно отклонение. Бях
направил през 1966 г. моята анкета за поезията с Иван Пейчев и
знаех за натрупаните през годините негови огорчения от
разнородните злостни критически обвинения, от цензурните му
драми в различни издателства и редакции на вестници и
списания. Беше ми казал нещо не твърде учтиво и за писанията
на Стоян Каролев. През следващата 1967 г. бях председател на
студентския кръжок по литературна критика във Факултет
Славянски филологии на Софийския университет с научен
ръководител асистента ни (сетнешен професор) Михаил Василев.
Бяхме решили да направим поредица от срещи с известни
български критици; важни бяха разговорите ни с Минко Николов,
с Кръстьо Куюмджиев, със Стоян Илиев. Дойде ред (по
настояване на научния ни ръководител) и на Стоян Каролев. Това
беше една възможност да му задам ребром въпроса: „Ако един
критик е извършил с една несправедлива нападка морална злина
на един писател, на един поет, не е ли длъжен след години да се
извини по някакъв начин, да поправи поне със задна дата своята
несправедливост? Имам предвид например Вашето мнение за
стихотворението „Последният марш“ на Иван Пейчев“ – добавих
аз. Лицето на този, чиито колеги се колебаехме дали искаме да
станем, се вкамени. „Аз и до днес мисля така!“ – отряза ме с
леден глас. Тоест аз имах предвид да се смени – макар и с късна
дата, парадигмата на тази чугунена нормативна критика с
толерантните практики на проникващо-разбиращата критика с
презумпцията, че големият поет винаги има право, че той
очевидно иска да ни каже нещо важно. Но тук беше излишно
разговорът ни по какъвто и да е въпрос да продължи. Това бе
категорично нежелание да се приеме, че може да има в
литературата ни антифашистки мотиви в духа на Дебеляновите и
Йордан-Йовковите традиции, че те са и тогава, след двадесет и
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пет години, политически коректни (нека използваме съвременния
термин) спрямо властващата идеология.
Точно за такъв вид присвоили ролята критици Николай
Кънчев бе казал в стихотворението си „Поетическо изкуство“
още в сбирката „Колкото синапено зърно“ (1968):
Какво ли има там в дълбочината на поета?
Вода – да плаче, лава – да избухва? Нищо не се вижда
освен изпуснатите очила: стъписан е критикът,
но смее ли да слезе долу и да си ги вземе?
Очевидно има някаква психологическа загадка в
стихотворението „Последният марш“. Нарочно банализирам с
въпроса: какво все пак е отношението към пленените хитлеристи,
наистина ли има някаква неутралност, или дори елементи на
съчувствие?
Но на такива въпроси обикновено не може да се отговори
еднозначно, защото истинското изкуство гради друг тип, много
по-сложни отношения, включително и към явления сякаш
толкова ясни (а не си служи със Станислав-Вихровски и КрумКюлявковски омрази и класови ненависти).
Едно от най-страшните възмездия тук за чудовищните
престъпления спрямо човечеството, за унищожаването на
милиони човешки животи, за разрушаването на мирното битие на
цели общности е опразването на смисъла, опустошението вътре в
теб: ето, ти не си победител след това гигантско усилие, след
цялата тази чудовищна разюзданост на смъртта. Кървавата
вакханалия, колективното опиянение от убийствата е свършило.
Гледката на едно толкова голямо зло не може да бъде
понесена; досегът с него е непоносим; ужасът от вида му е
метафизически – той е нещо сякаш трансцендентно. Тук вече не
говорим за реализъм. Литературата трябва да търси начини да се
справи с това метафизическо зло. Тук – при литературата –
отмъщение, озлобление, ярост, наказание, класова омраза и пр., и
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пр. са недостатъчни. Поетовите интуиции подсказват, че трябва
да се намери друг подход, друг маниер, да се открият други
тематични насоки, за да се изрази концентрирано всичко това
(омразата може да се случи в публицистиката, но и това е
проблематично – философската проза на Хана Аренд ни го
показва; говорят за това и колебанията на съдиите на
Нюрнбергския процес – та отмъщението и наказанието, каквито и
да са те, са винаги недостатъчни).
Това зло, това грандиозно отрицателно чудо може да се
съзерцава след предметното му приключване (но то никога не
свършва в колективното и в индивидуалните съзнания), та то
може да се съзерцава след десетилетие в неговата пълнота, като
цяло – без да се детайлизира, като се изобретят и обобщаващи
точни и силни метафори – тук за обратния път и за празнотата в
очите.
При такова обобщено изобразяване на метафизическото зло
– сякаш п р е д с т а в я н е , се достига до нещо като
амбивалентност, до едва ли не „съчувствие“, до нещо като игра
на „възхита“, до респект към „абсолюта“. И това е илюзията на
художеството. Биньо Иванов гениално го бе достигнал в
свръхсинтетичната си поемка „Песен на зидарите от Риека, 1944“,
в разказа за това как хората от адриатическото крайбрежие са
зазидали в една голяма пещера укрилите се там нацисти. Ето я
тази
удивителна
и
неочаквана
за
псевдокритиците
амбивалентност:
Там в пещерата край Риека,
сантиментално и с любов,
с благоговение, изтръпнали,
с благоговение, настръхнали,
сантиментално край Риека,
с любов към пещерата,
майко, приютихме ги, сестрице!
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Две хиляди германски рицари
в пещерата край Риека –
каменогърди, руси като пепел,
чисти като лед,
татко, взехме си ги, сине!
Те си бяха наши, майко, сестро под тревата,
жено под тревата, сине нероден,
татко върху танкова верига посолен, съседе
(в един джоб златните ти зъби свиреха, съседе)
– там в пещерата край Риека.
Сантиментално
влюбено
възторжено
с походка на сърна и слон
с внимание на плъх и котка
камък
подир камък
положихме:
от слънцето да ги опазим
от въздуха да ги опазим и от хляба
от пеперудите и от очите ни
от пръстите ни и от скакалците
там в пещерата край Риека.
Разбира се, това стихотворение на Биньо Иванов дълго
време остана непечатано. Четяхме го през 60-те и 70-те в
машинописни преписи и знаехме защо при комунистическия
режим е почти невъзможно да бъде публикувано. Най-вече от
глупост и от неразбиране на законите на изкуството. И защото
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истинското изкуство върши фатални за властниците деструкции
спрямо идеологическите построения.
Макар това антифашистко стихотворение да стои самотно
(включително и стилово на фона на останалите военни
стихотворения), в рамките на цялостното поетическо творчество
на Иван Пейчев визията за този убийствено жесток последен
марш, за този обратен път се подкрепя художествено от така
често срещания тук мотив за пътя, от градената отново и отново
символика на пътя, за вървящите заедно или поотделно мъже, за
самия ритъм на пътя („Из дълбокия път/ натоварени, скърцат
колите/ и пред тях в ямурлуци/ с равни крачки мъжете вървят“).
И пак от това стихотворение „Път“: „Ти ли, моя земя,/ ти ли, моя
обична Българийо,/ крачиш бавно така“. Из „На път“: „Вървиш и
знаеш, че те чака/ тъга всред четири стени“. И от един друг
„Път“: „Тихо е, тихо е, тихо е –/ и вървиш, и вървиш, и вървиш/ и
не мислиш за нищо, защото/ самота, тишина и звезди“.
Всички тези нормални и множествени пътища – и
епическо-трудовите,
и
националните,
и
меланхолносамотническите, и пътищата на раздялата с любимата – имат
посока съвсем различна от окончателния, единствен, последен и
обратен марш, от онова „вървят,/ хитлеристи,/ вървят“.
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ПОСМЪРТНИЯТ ОБРАЗ НА ВАПЦАРОВ В ПРОЧИТА
НА ИВАН ПЕЙЧЕВ
Катя Кузмова-Зографова
Национален литературен музей

THE POSTMOTRAL IMAGE OF VAPCAROV
IN IVAN PEICHEV’S VISION
Katia Kuzmova-Zografova
National Museum of Literature
The article discusses the presence of Ivan Peichev in Bulgarian Literature,
reminding of his appurtenance to the prewar society of writers with
communist beliefs. It is focused on Peichev’s spiritual and life relation with
Nikola Vapcarov, poetically proved in the “Presentiment“ poem, written in
the 50-ties of the XXth century. The poem is an expression of the deep
disappointment of the ruined ideal, shared with the author of “Motor Songs”,
and is an artistic gesture of disagreement with the propaganda contemporary
life image.
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В годината, когато честваме столетието на Иван Пейчев, се
появиха ценни издания – двутомник, съставен от проф. Добрин
Добрев, финансиран от Община Шумен, и томче поезия „Върнете
ми Родината!“, подбрана от Марияна Фъркова. Заглавието на
книгата е днес малко известна, някога легендарна творба,
посветена на Вапцаров. Това всъщност е „нелегално“
стихотворение, рецитирано по кръчмите през 50-те г. на ХХ век,
дълбоко разтревожило агентите на Държавна сигурност, както
личи от архивните документи. Понеже поетът борави с 13
пишещи машини, мобилизирани са 13 агенти, които да издирят
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текстовете и да сверят шрифтовете на „вражеските творби“, сред
които e и „Предчувствие“, както е озаглавено стихотворението за
Вапцаров. Интересно е, че един от агентите е познавал Пейчев
още от 1937 г., периода, в който Огняроинтелигентът и седем
години по-младият му събрат по перо са се срещнали...
Въпросният агент квалифицира Иван Пейчев като „анархокомунист, пияница, изпуснат човек“ (Фъркова 2016: 21). В
агентурен доклад от 1957 г. четем, че: „…на 6 февруари в
присъствието на аг[ент] Киров и писателя Никола Фурнаджиев е
прочел едно свое стихотворение, посветено на Вапцаров, на което
всеки куплет завършвал с думите „Върнете ми Родината!“
(Фъркова 2016: 22). В стихотворението се говорело, че ако
Вапцаров се роди, първите му думи ще бъдат гореказаните, и ако
умре, пак ще ги повтори...
Накрая поетът бохем неочаквано диктува своето
„Предчувствие“ на представител на „органите“ срещу бутилка
вино за него и приятелите му. Цялата сага на създаването,
устното тиражиране и ироничният финал на изнервеното
домогване на службите до скандалното стихотворение е твърде
интересна и много пейчевска.
И продължава по същия драматичен начин. Здравко Петров
свидетелства, че творбата е отхвърлена от редколегията на
сп. „Септември“, където все пак след обсъждане на две заседания
е преодоляно несъгласието на Г. Караславов морските стихове на
Пейчев да видят бял свят (Петров 1996: 264). „Предчувствие“ е
сред отпадналите и от стихосбирката „Далечно плаване“,
редактирана от Борис Делчев. В крайна сметка излиза в
„Лаконично небе“ през 1967 г., където Пейчев включва
отхвърлените от „Далечно плаване“ стихове и възстановява
смененото заглавие на книгата си.
В знаковото стихотворение той всъщност се идентифицира
с Огняроинтелигента. Какво предопределя толкова плътна
духовна близост, че да създаде Иван Пейчев години след
Вапцаровия разстрел творба от негово име? Във време, когато по
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отношение на посмъртните му образи е напълно валидна
констатацията на Христо Фотев за „некрофилистичната оргия над
гробовете на знайни и незнайни герои“ (Фотев 1993) в
литературата на т.нар. социалистически реализъм. Устойчив
модел, зададен още с „Поема за Вапцаров“ на Младен Исаев, за
да се мултиплицира в още десетки творения на поети от България
и от света, носители или не на Вапцаровата международна
награда... Някои са талантливи и искрени, други са видимо
манипулативни и юбилейно произведени. Корпусът им заслужава
отделно изследване, за да се види осветената в червено галерия от
криви огледала, в която неудържимо е въвлечен човешкият лик
на скромния, самотен и саможертвен Огняроинтелигент. През
1952 г. посмъртно той става единственият ни творец, удостояван
със световната награда за мир, което го превръща в име, известно
далеч извън пределите на България. Не е случайно, че именно
през същата година държавата инициира създаването на два
Вапцарови музея – в София и родното му Банско.
Вапцаров дружи с млади поети още с установяването си в
София през 1936 г. – преди да започне да редактира през 1941 г.
в. „Литературен критик“. След 1944 г. някои от тях стават
дисиденти: на първо място, Радой Ралин, ярко откроен в
националната ни памет като сатирик, макар по дързост на
скандалните си изяви, както и по цялостната си жизнетворческа
позиция Иван Пейчев в никакъв случай да не му отстъпва! Но
докато разказът на Радой за близостта, разговорите и
няколкодневното гостуване на Вапцаров в дома му в
полунелегалния период на живота му е публикуван,1 Иван
Пейчев никога не е канен да разкаже пред официалната

Ралин, Р. // Христо Смирненски и Никола Вапцаров в спомените на
съвременниците си. – София: Бълг. писател, 1966, с.540. В следващия,
най-обемист сборник от 1979 – „Спомени за поета и революционера“,
посветен на 70-годишнината му, в който са включени цели 120
разказвачи на спомени, името на сатирика знаково отсъства.
1
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историография какъвто и да било спомен, нито името му
присъства в разказите на другите мемоаристи...
Факт е, че макар и по-възрастен, Вапцаров издава по-късно
от някои от младите си колеги първата си и единствена
стихосбирка „Моторни песни“. Дебютите, които са го
изпреварили, са на Веселин Ханчев – 1937 г., Валери Петров –
1938 г., Божидар Божилов – 1939 г. Богомил Райнов издава през
1941 г. дебютната си стихосбирка и я подарява на приятеля си с
най-странния възможен автограф, който съм виждала в
архивистката си практика.2 Що се отнася до останалите:
Александър Геров се появява през 1942 г. с „Ние, хората“, Радой
Ралин публикува „Стихотворения“ през 1949 г., първата книга на
Иван Пейчев вижда бял свят през 1948 г., а Александър Вутимски
не дочаква своя книга приживе.
Огняроинтелигентът по-скоро принадлежи към идейните и
естетически търсения на поколението на 40-те, с които е бил и в
непосредствена колегиална и човешка близост... Ангел Тодоров е
категоричен в спомените си, че и Георги Караславов, и
останалите леви писатели, утвърдени през 30-те, са чувствали
осезаема дистанция спрямо Вапцаров: „Въпреки тая неголяма
разлика във възрастта поради позакъснялата му поява в нашата
среда (причинена от тежкия му живот като работник в
провинцията), пък и поради голямата му скромност, която го
държеше малко настрана от „известните писатели“, той минаваше
дълго време след идването си в София за „млад писател“
(Тодоров 1979: 435).
Разполагаме със спомените на неколцина от левите
писатели, които разказват за присъствието на Вапцаров и Пейчев
в тяхната среда в края на 30-те. Вече са достъпни и донесенията
на ДС, като това на агент „Богдан“ от 19.03.1958 г., което описва
компанията на Пейчев отреди 1944 г.: Александър Вутимски,
За повече вж. Зографова, К. Никола Вапцаров: Преоткриване. София:
Изток-Запад, 2009.
2
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Александър Геров, Емил Манов, Богомил Райнов, Любомир
Ламбрев, Никола Вапцаров, Ангел Тодоров, Михаил Лъкатник и
Антон Куманов. Събирала се в кафене „Средецъ” на Туше Чопов,
племеник на Гоце Делчев, т.нар. Якобински клуб, обичайно на
„масата на Вутимски“. Този списък е най-пълният, все пак е
„професионално“ съставен... Докато в други случаи всеки от
разказващите спомени стеснява кръга до близките си
съмишленици. Ангел Тодоров например споменава само
партийните писатели (Никола Ланков, Марко Марчевски, Крум
Велков, Крум Пенев, Кръстьо Белев, Крум Григоров, Иван
Мартинов) и „безпартийните“ Людмил Стоянов, Мария
Грубешлиева, Гьончо Белев... (Тодоров 1979: 438) Когато на свой
ред поставя Вапцаров при „младите“, има предвид обаче членове
на Македонския литературен кръжок (Коста Веселинов, Коле
Неделковски, Асен Ведров, Антон Попов). Общувал със
„старите“ и „младите“, с „партийните“ и „безпартийните“,
Огняроинтелигентът оставал мълчалив, видимо неприобщен към
никоя от групировките по време на честите „неприятни
конфликти и остри спорове“ (Тодоров 1979: 438) между тях. В
края на 30-те и в началото на 40-те „Вапцаров стана близък
приятел на новоочерталото се тогава литературно поколение от
писатели наистина сравнително млади, но вече доста силно
проявени в литературния ни живот, с една и повече книги, с
рецензии за тях в централните литературни издания" (Тодоров
1979: 441). Това според Ангел Тодоров са: Челкаш, Камен
Калчев, Андрей Гуляшки, Павел Вежинов, Богомил Райнов,
Божидар Божилов, Александър Геров, Александър Муратов,
Невена Стефанова, Веселин Ханчев, а сред сътрудниците на
„Литературен критик“, привлечени от редактора Вапцаров, са и
Николай Стайков, Иван Бурин, Иван Аржентински, Борис
Делчев, Валери Петров... Както виждаме, списъците са различни,
а броят на имената – значителен. Затова остава необяснимо, че в
хилядите страници за Вапцаров, събрани в няколко мемоарни
сборника, името на Иван Пейчев подчертано отсъства. То не е
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включено и в книгата „Вапцаров сред събратята си по перо“ на
Бойка Вапцарова, нито дори в нейния така обстоен, по дни и
часове, „Никола Вапцаров. Летопис за живота и творчеството
му“. А Пейчев е ярка фигура сред „якобинците“ – рецитирал е
поемата „Септемврийци“ и стихотворението „Париж“. Но според
Б. Божилов левосектантската критика още тогава го е заклеймила
като „упадъчен“ поет редом с Вутимски и Геров (Божилов 1996:
283). Може би затова едва през 1996 г. се появи сюжетът за
потуленото приятелство. Той изплува от небитието благодарение
на шуменския съгражданин на Иван Пейчев – Ганчо Мошков,
преразказал споделеното с него от поета относно познанството
му с Вапцаров, който очевидно не се е колебаел да сяда редом с
„упадъчните“.
През 2007 г. излезе изящният сборник „Йордан Милтенов.
Поет по душа и призвание“, посветен на един по-малко познат
автор от средите на младите левичари. В него откриваме
интересен очерк от Тамара Тачева-Герова, която лаконично
обобщава: „В нашата среда имаше борци: Никола Вапцаров,
Емил Манов, Йордан Милтенов. Сашо Вутимски и Сашо Геров
не бяха борци... Но ние бяхме с тях. Альоша Вутимски винаги е
бил с тях...“3 Съпругата на Геров е категорична – Вапцаров е в
тяхната среда. Това е важно, защото в спомена на самия Йордан
Милтенов, публикуван в един от обемистите сборници, Вапцаров
е представен като фигура, символично стояща на междината
между младите и утвърдените, на масата между двете отделения
на „Средецъ“ (сам по себе си стилен и запомнящ се образ, но
акцентуващ върху самотата му).
Ганчо Мошков свидетелства, че Пейчев е описвал
Вапцаров като „най-тихия“ и „замечтания“ от групата – „сякаш
не стои на масата, а на морския бряг“ (Мошков 1996: 266).
Пейчев е и сред малцината, които поздравяват Огняроинтелигента за „Моторни песни“ със следните щедри думи: „...ти си най3

Незалязващо сияние, с. 296.
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добрият от нас. Никой не може да постигне песните ти за
Испания, „История“, „Огняроинтелигентска“ (Мошков 1996:
267). Единствената подобна висока оценка от това време
откриваме в частно писмо на Димитър Митрев до Константин
Цапев от 31.VІІ.1942 г., тоест съвсем скоро след разстрела на
Вапцаров на 23 юли (Зографова 2009: 82). Когато излизат
„Моторни песни“, той пише най-обстойната и аналитична
рецензия за нея, на първа страница в бр. 30 на в. „Завой“, 1940 –
премълчавана, подобно тази в сливенския в. „Правда“ от Петър
Мирин (Петър Семерджиев). И не защото са в провинциални
издания, а заради авторите им – Митрев става „титовист“,
преселва се във Федеративна република Югославия и е първият
литературен академик в Македонската академия на науките, а
Семерджиев емигрира в Израел през 1973 г. и пише цяла
поредица острокритични книги за историята на компартията,
„народния съд“ и социалистическите реалности в България
(Зографова 2009: 80).
Мисля си за общите черти в жизнетворческата съдба на
Иван Пейчев и Никола Вапцаров – двама поведенчески толкова
различни поети. Самият Пейчев уточнява разликата в степените
на свободолюбието им – Вапцаров носи пистолет, а той е „бунтар
в кафенетата, пленник на Рембо“ (Мошков 1996: 266). Владимир
Свинтила си спомня, че големият преводач Георги Михайлов
характеризирал Пейчев така: „Провинциален поет, който се
комунее“. Не е ли била приживе валидна подобна, очевидно
принизяваща формула и за Вапцаров? Друга обща
характеристика е, че и двамата по това време попадат под
знаменателя на непризнатите поети – Вапцаров въпреки
издадената първа книга, минала с хитроумната стратегия на
Георги Караславов през цензурата, която все пак не е била
толкова „драконовска“, щом авторът си е позволил саморъчно да
отцензурира финала на високооценената от Иван Пейчев
„Огняроинтелигентска“, като вписва опасната дума „свобода“,
когато я подарява на доверени приятели. В софийския музей на
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Вапцаров от 10 налични екземпляра от оригиналното издание
половината са с това дописване.
Що се отнася до неуморното иванпейчевско рецитиране на
„прокълнатите“, това встрастяване е много повече от обикновена
литературна поза, то е знак за естетическа и съдбовна
самоидентификация на групата, в която попада и
Огняроинтелигентът. Все пак, когато днес четем спомените на
Мошков, трябва да признаем, че те ни се струват повлияни, дори
в някакъв смисъл пренаписани след появата на митичното
„Предчувствие“, тоест като късен прочит на ранната среща
Вапцаров – Пейчев през призмата на събитията от края на 50-те.
Дори само сюжетът за пиенето на Вапцаров, съизмеримо с
митичното Пейчево (става дума за общо 6 бутилки „Малага“ за
една нощ), леко ни усъмнява в достоверността на цялостния
разказ. Петър Пейчев, синът на поета, както и Майа Вапцарова
обаче потвърдиха версията на шуменския „изповедник“: не само
Вапцаров и Пейчев, но и семействата им са били близки, за което
свидетелства фактът, че след смъртта на малкия Йонко детската
количка е изпратена на детето на Анна и Иван Пейчеви...
Родството по избор избликва най-болезнено в лапидарния
възглас на Иван Пейчев относно Вапцаровата гибел: „Убиха го
властимащите варвари“.
Уви, след 1944 г. се възцаряват червените властимащи
варвари, още по-кръвожадни от предишните... Проф. Здравко
Петров свидетелства, че както Пейчев през 30-те е бяла врана в
родния си град, „изпълнен с военни“, водеща фигура сред „лявата
интелигенция“: ненавижда „хусарите на Хитлер“, чете със страст
поемата си „Лешояди“ на нелегални сбирки на съмишленици,
така само няколко години след „народната победа“ той отново се
превръща в опозиционер, първата му книга е подложена на
цензура (стихотворенията му за Париж и за Йосип Броз Тито),
става автор легенда с десетките си непубликуеми критични
творби. Всъщност Иван Пейчев персонализира образа на вечния
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дисидент, на бореца срещу всяка власт, срещу политическите
варвари на всички времена.
Съдбата на компанията на „якобинците“ от 30-те започва
своето драматично разслоение през 50-те – Антон Куманов –
Замбо4 попада в Белене, докато Богомил Райнов стига
държавните и партийни върхове... Иван Пейчев прогласява в свой
никога непубликуван стих: „Аз нямам никого на този свят, освен
виното и Антон“. Огромната самота на поета означава и липсата
на онази България, с която ни е срещнал в христоматийната си
творба „Път“. Древната Родина му е отнета и подменена с
комунистическите утопии… Именно в този мрачен исторически
контекст се ражда и неговото „Предчувствие“.
Родината е съдбовна тема, която го занимава цял живот.
Още в първата си стихосбирка „Стихотворения“ той включва
творба със заглавие „Родина“, която започва така:
Ти пак развяваш бойни знамена
и ни зовеш родино, в кръв оплискана,
и пак във твоята измъчена земя
нагазват с подкован ботуш фашистите.
Това гневно стихотворение прогласява нещо различно от
хуманното „мъртвият не ни е враг“ на Димчо Дебелянов:
И вярвай ни, на гадния фашист
място за гроб в теб няма да дадем
и мъртъв ний не ще му позволим
да омърси гръдта ти черноземна.

В архива на Александър Геров във фондовете на НЛМ се откри снимка
с Антон Куманов, на която младият човек наистина изглежда
харизматичен.
4
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Краен в защитния си рефлекс спрямо неприкосновената
родна земя, ранният Пейчев формулира на финала митичната си
обич към нея така:
По-твърда и от връх на диамант
е нашата свирепа гневна обич
към младата човешка свобода –
към всеки житен клас и към народа. (Пейчев 1948)
Не минава и десетилетие и позициите на поета са
променени до неузнаваемост.
В контекста на новото време Вапцаров отново е станал
трагичен герой, който изпитва остра болка от подменената си
родина, тази на истинските герои, на честните и неподкупни
саможертвени личности, както той самият я е назовал – родина на
„Гоце и Даме“. Трагичната родина на Далчев, стародавната
пъстра България – носталгичното и тъжно отечество на
Вутимски, са отречени от фалшивите оптимистични патоси на
новото време с новите сатрапи и прегракналите глашатаи на
„светлото бъдеще“. Именно заради това лирическият говорител
на Пейчев, събрал в едно гласовете на Вапцаров с тези на
младите си поетически събратя от 40-те, изпитва смъртен
дефицит на свобода, онази думичка, която Огняроинтелигентът
бе отцензурирал в своите моторни песни…
Предсмъртната му воля в прочита на Пейчев звучи като
кощунствена несбъдница на Вярата в утрешния ден, чийто
законодател е в пролетарската ни поезия:
Ако със слънцето и ветровете
аз трябва да се разделя завинаги,
притиснал свободата до сърцето си,
ще кажа пак: „Върнете ми Родината!
(„Предчувствие“)
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Самата хипотеза, че времето в стихотворението е
затворено/приключено в рамките на 1942 година, когато е
разстрелян Вапцаров, а това двусмислено „отново“ се отнася за
зората на комунизма, придава съвършено различен хоризонт на
тълкуването, превръща го в идеологически непростима и
еретична творба! Угнетяващото усещане за отчуждение, самота,
неприобщеност към „новите хора“ се уплътнява в своеобразна
пейчевска редакция на собствената Вапцарова изповед. Докато в
„Предсмъртно“ и в „Песен за човека“ Огняроинтелигентът бе
заявил като последна утеха взаимността на обичта му с народа, в
„Предчувствие“ е тъкмо обратното – сбъднала се е ненаписаната
мъка на разминаването с другите:
Ако със всички пътища на хората
отново моя път ще се размине,
не ще проклинам участта си горка,
ще кажа пак: „Върнете ми Родината!”
В „Предчувствие“ наблюдаваме рядък процес на
невероятно сливане, на симбиоза между психофизическите
характеристики на двамата поети, която стига до наслагване на
физическия образ на Иван Пейчев с характерната му рано
посребрена лъвска грива върху всъщност непобелялата въпреки
жестоките инквизиции Вапцарова глава:
На разпита мълчанието бяло,
ако в косите като сняг застине,
целунал младостта си на раздяла,
ще кажа пак: „Върнете ми Родината!”
Финалът на това тревожно стихотворение, наелектризирано
с изричания сякаш в транс лайтмотив „Върнете ми Родината!“, на
пръв поглед напомня темата за своечуждата земя, породила
толкова много интерпретации и във Вапцаровия стих: „тази земя

123

не е моя земя, тази земя, простете, е чужда“, и у ред други леви
поети като Младен Исаев и Христо Радевски. То обаче е полюсно
различно от елементарната социална схема на алиенацията им от
прегазената от прословутия „подкован ботуш“ на немските
войски земя... Наситено е с дълбоки иванпейчевски вибрации на
съдбовна обвързаност с истинната, трагичната Родина, вървяща
във вечния си кървав исторически път.
Финалът на „Предчувствие“ е парадоксален, дори алогичен
и оставя хоризонтите на тълкуванията му отворени и
дискусионни:
И ако чужд остана на земята,
заради която трябва да загина,
вместо молба или вместо проклятие,
ще кажа пак: „Върнете ми Родината!“
Без съмнение обаче тягостното тайно „Предчувствие“,
сдвоило лирическите същности на двама големи поети в един
разтърсващ двуглас – на разстреляния Вапцаров и на живия, но
все по-узрял за смъртта Пейчев, е неудържим вик на протеста, на
яростното несъгласие с новите варвари, от които се разграничава
чрез фигурата на пожертвания тъкмо от тях Огняроинтелигент!
Затова приветствам избора на Марияна Фъркова да кръсти с него
новата стихосбирка с най-избрано от избраното на Пейчев. И се
солидаризирам с думите на доц. Пламен Дойнов за това
стихотворение: „То притежава несъмнена алтернативна мощ и е
още един пример за автентичното несъгласие на Пейчев с
комунистическия режим”.
Едно лично признание накрая – за мен бе откровение да
открия сред премълчаваните от корифеите на соцреализма
приятелства на Вапцаров толкова значимата далечна близост с
несравнимия непокорник Иван Пейчев! И дано част от неговите
книги и ръкописи станат, макар и повече от половин век след
създаването на софийския музей на Вапцаров, част от безценните
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реликви в него! За да бъде реконструирана и в музейния разказ
истинската история на Огняроинтелигента през призмата на
трагическата оптика, зададен в немилостивото „Предчувствие“ от
Тъмния принц (Неделчев 2006) на българската поезия...
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„И ВСЕ ПАК ТИ НЕ СЪЩЕСТВУВАШ, СМЪРТ“.
(НЕ)ВЪЗМОЖНОТО (НЕ)БИТИЕ В СТИХОВЕТЕ НА ИВАН
ПЕЙЧЕВ И БОРИС ХРИСТОВ
Марина Владева
Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“
“YET YOU DON’T EXIST, DEATH”. THE (IM)POSSIBLE
(NON)EXISTENCE IN THE VERSES OF IVAN PEICHEV AND
BORIS HRISTOV
Marina Vladeva
“Prof. Asen Zlatarov” University of Burgas
The subject of the report suggests apposition of specific lyrical texts by Ivan
Peichev and Boris Hristov, problematizing the relationship and reality
towards/of death. In this case, the emphasis will be on the comparative
reading of the poems “Laconic sky” (1967), and Boris Hristov’s text
“Dandelion bone”, part of the published in 1977 book “Evening trumpet”.
The thesis, which will be visualized also through other examples, is that
death is not only dispensable, but even an impossible finale in the poetry of
Ivan Peichev and Boris Hristov, because the eternal and festive celebration of
life is more enticing than the unknown spaces of the beyond-visibility.
Because despite alienation, farewells, returns and departures, the lyrical
characters inhabiting the artistic world of the two poets – wanderers, painters,
artists who reached the “gates of God”, are still in love with illusions of wine,
beauty of women and the seductive abyss of the sea, lured by the distant
voyages of their own daily existing.
Keywords: comparative
fearlessness, immortality

reading,
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Така зададена, посредством заскобяванията, темата на
доклада предполага поне няколко посоки на промисляне и
разчитане на темата за смъртта, а и не само, като налична в
лирическите светове на двамата поети: плодотворно би било
проследяването както на възможните битиета в стиховете им,
така и на невъзможните, на възможното небитие, както и на
невъзможното небитие. В нашия анализ ще се спрем на две от
алтернативите на прочита, използвайки като вход и поставяйки
акцент на два конкретни текста – „По всички румбове“ на Иван
Пейчев и „Кост от глухарче“ от Борис Христов, като
същевременно вариации на мотива за възможното битие и на този
за невъзможното небитие ще потърсим в относително
самостойните лирически светове, които изграждат книгите
„Лаконично небе“ (1967) на Иван Пейчев и „Вечерен тромпет“
(1977) на Борис Христов. Изходната теза е, че смъртта е
невъзможен, а в условие на евентуалност – далеч не
застрашителен край в поетичните светове на Пейчев и Христов,
защото вечното и празнично тържество на живота е попримамващо от неизвестните пространства на отвъдвидимостта
дори когато душите възкопняват покоя на непонятното. Защото
въпреки
алиенацията,
сбогуванията,
завръщанията
и
заминаванията лирическите герои, населяващи поезията им –
пътешественици, творци и самотници, достигнали до „портите на
бога“, все още са влюбени в илюзиите на виното, красотата на
жените и привличащата бездна на морето, подмамени от
далечните плавания на своето почти делнично живеене. И Борис
Христов, и Иван Пейчев са пределно откровени, болезнено
истински в своите текстове, изпълнени с тъга, с мъка от
човешките несъвършенства, но и с прошка за тях. И двамата, по
пътя на личната житейска опитност, достигат до „студеното и
жестоко познание“ за неизменните метаморфози и неизбежности
на живота, за изсушаващите претенции на битово-баналното и за
това, че „животът за малко е даден“. Предчувстващи „последните
нощи“ в „плаващия ресторант“ на живота, те едновременно се
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усъмняват в неговата безкрайност и си я пожелават с фрази
заклинания като „И все пак ти не съществуваш, смърт“
(И. Пейчев) и „... няма смърт – не може и да има“ (Б. Христов). И
макар че Пейчевият Одисей „не се завръща“ никога, а
Христовият остава „вързан на мачтата“, самото им съществуване
е вече доказателство, че ги има и моретата, и островните илюзии
и копнежните очаквания на верните жени...
Изборът на компаративистичния прочит на текстовете на
двама поети, принадлежащи към различни литературни
поколения, е обусловен от сходството на мотивите в поезията им,
както и от близостите, съществуващи на нивото на лирическите
им герои, на доближаващите се по смисъл и по съдържание
възможни битийни алтернативи, за които свидетелстват техните
стихове. В тях човекът, който търси себе си, който помирява
разноречивите си половини и собствените си разколебавания
между моретата на себедоказването и сушите на ежедневието,
между провинциите на делника и „световните пристанища“,
между идващата нощ и отминаващата жена, човекът, който теши
безсънията си с виното и се опива от „неправдивост, която е
вечно красива“, този човек – в мълчанията и във вика си – винаги
ще се стреми да намери изход от лабиринтите на страха и
припълзяванията на смъртния нощен сън. За откопчване от
„затворения кръг“ и диалектическата непрозирност на живота –
бягство, което често завършва с нови пропадания, лирическите
герои изнамират няколко:

1. Възможни битиета, с различна способност да
удовлетворят човешкия копнеж по пълноценност
Битийните
(раз)решения,
правещи
възможно
съществуването на Иван Пейчевия лирически човек в
стихосбирката „Лаконично небе“, са морето, кръчмата,
взаимността, пътуването, родината и жената. Много е трудно
след целия масив от критически текстове, създадени от
изследователи като Б. Кунчев, З. Петров, А. Баев, П. Шуликов,
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В. Панайотов, С. Сивриев, В. Янев и др., посветени на И. Пейчев,
и книгите на Иван Станков, наблюденията на Пл. Дойнов,
М. Неделчев, П. Антов, Р. Димчева и др. за поезията на Борис
Христов, да се направят открития, затова ще се опитаме
лапидарно да обобщим мненията, маркирайки сред тях мястото и
на нашия прочит. При Борис Христов алтернативите на
небитието във „Вечерен тромпет“ са красотата на жените,
„безкраят на изкуството“, мълчанието, детството и стихията на
първата любов, думите, движението, пътуването, паметта и
съществуването в периферията, в полетата на маргиналността.
Любовта към жената, както и към морето обаче може да
бъде разчетена и като две невъзможности, две измислици, две
непостижимости,
но и
две
евентуални
онтологични
устремявания, два пристана за уморената от всички сбъдвания и
пожелавания душа на Иван-Пейчевия лирически герой. В
повечето текстове от стихосбирката „Лаконично небе“ образът на
жената е скрепен с драматично пренапрегнатия миг на раздялата
(„Раздяла“, „Бягство“, „Пладне в Несебър“). Лирическият герой
сякаш винаги е на крачка от нея, сякаш перманентно е
разположен на темпоралната плоскост на „най-дългия миг“, мига
преди сбогуването. Дори универсалният за южнославянските
литератури символ на моста като място на свързване у Иван
Пейчев в едноименния текст бележи раздялата. По думите на
Владимир Янев в тази поезия „жената е лишена от конкретни
очертания, от телесност – тя не се показва, а се изживява в
нейната „единственост“ (Янев 2008). Подобни са настояванията и
на
Хр. Трендафилов, според когото „В интерпретацията на
любовната тема поетът отбягва мотивите на конкретното
преживяване, образът на любимата по-скоро само се долавя. В
привидно алогичния порой от наситени с малко „общ“
психологизъм образи доминира любовта, а не любимата или
преживяването. Жената почти е лишена от външно зрим лик”
(Трендафилов 2006: 95, 96).
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Същата безплътна, като че обезтелесена жена, която е
повече идея, отколкото реалност, ще открием и в стихосбирката
„Вечерен тромпет“. В „Прозорец“, „Графика“ и „Къпане на
самодива“ лирическият герой все не успява докрай да достигне
жената, чиято красота го примамва. В първия текст той иска да
види къпещите се жени, но пред него се изправя стената на
забраната, в „Графика“ се издига препятствието на прозореца, а в
„Къпане на самодива“ от жената го отделя къпиновият храст. И
срещата с нея се оказва тройно невъзможна. Така е и с
пространствата на морето – Борис-Христовият лирически герой
заявява: „аз съм тръгнал да стигна морето, но от години стоя
върху камъка“, на което човекът в поезията на Пейчев сякаш
отговаря: „Никога за никъде не ще отплуваш“.
Възможно ли е изобщо заминаването и каква е магията на
„безветрената синя шир“ („Бягство“)? Морето обещава непознати
преживявания, подмамва с „тържествената дива меланхолия на
безпределността“ („Вълнолом“). Непознатият бряг е фантастичен
(„Имало едно време“), противоположен на делничната баналност.
Морето е действие, дълбочина, ширина, усещане за вечност, то е
„скъпо, измислено, нежно море“ („Тръгвай със мене, море“) в
маринистичните текстове на Пейчев и цел на лирическия герой
на Борис Христов („Август“). В скитането, в движението, в
пътуването, в бягството и в „дългото тичане“ към невъзможното
(„Пеперуда“) е скрит смисълът на себе-и-светопознанието, на
изконния стремеж да намериш дом за „тоя скитник – сърцето“.
Върху „двуединната същност“ на Борис-Христовия лирически
герой разсъждава и Иван Станков, според когото героят пътува в
две посоки – по вертикалите и хоризонталите на света, „преситен
от загатнатите скиталчества между чуждите огнища и уютно
светещите прозорци на чуждите домове“ (Станков 2011: 164), без
да може категорично да се самоопредели – скитник или домосед е
в крайна сметка. И за това няма да бъдат напълно достатъчни
нито спомените и паметта изобщо („Петима музиканти“), нито
неизкусеният свят на първите любовни трепети („Кълвач“).
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В поезията на Иван Пейчев, ще срещнем същия пътуващ,
неуседнал и обездомен човек, взрян в пристанища и в морета,
чието битие минава в постоянни преселения, за да достигне в
крайна сметка до „кръчмата-пристанище“ („Не съществува
твоето море“), до „горчивата червена светлина на виното“ и до
молбата „Не ми изпивай чашата до дъно“. Въпреки своята
невъзможност, морето е обещание. То, по думите на Сава
Сивриев, означава „вътрешна съпротива, изляна в образи, против
зазиждането на човека. Търсене на въздух, простор, живот,
свобода, смисъл“ (Сивриев 2006: 125) и така се превръща в
бягство от сумрачните есенни картини, от тъжния пейзаж в тази
лирика, в която доминира усещането за безизходност, за
струпване на самота, за акумулиране на драматични напрежения.
В молбата за споделеност, във вярата, че тя е възможна, се корени
надеждата за изход от цялата алиенация и самота, която алюзират
нощните картини и духовните и физически скиталчества на
лирическия герой. Откриваме я вече не като молба, а като въпрос
и най-вече като императив в текстовете „Не ми вярвай“, „Не си
отивай“, „Къде е твоето писмо?“ и „Върни се в светлината на
деня“ – една заповядана и съкровено изповядана молба за
доверие, заедност и взаимност.
При Борис Христов споделеността е възможна посредством
думите. Те са оръжието, което ще срине стените на оградения с
бодливата тел свят на неразбирането между хората, те ще
строшат оковите на самотата и ще се превърнат в битие на
хармонията, на емпатията и на заедността („Тъга“, „Вечерен
тромпет“, „Следобено кафе“ и „Молитва“). А когато и словото се
превърне в невъзможност, тогава идват нови две алтернативи: на
мълчанието и на съществуването в ъгъла на живота, представен
като „каса в дъното на коридора“. Борис-Христовата лирика
обича мълчанието. В нея то е възможно дори там, където
обичайно я има карнавалната веселост на празника – в „Сватбата
на мама“, в завръщането след принудително изгнание в „Котка на
пътя“. Тишината витае и около самотния човек от едноименния
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текст, който всъщност е „човекът от ъгъла“, жител на социалната
периферия с двойствено битие, притежаващ полюсните черти на
присъствието и на отсъствието, едновременно физически
маркиран и трудно забележим. [...] Странящ от социума и от
кресливата му самодоволност, лирическият субект не се стреми
да навакса някакви липси или дефицити, защото притежава
трудно постижимата самодостатъчност. В неговия образ може да
бъде разпознат поетът, интериоризирал мировата скръб,
световния трагизъм. Без да бъде площаден бард или оратор,
самотникът е в състояние да създаде стихове, предизвикващи
незабавен емоционален отговор: „Но ако пише стихове, той
непременно ще остави/ една сълза в очите или драскотина в
паметта ви“. Талантът му е изстрадан, изкован в самота,
отхвърляне и неразбиране, в самоотрицание на колективните
аксиологеми, предписващи дома, материалната осигуреност и
споделеното щастие като върховни блага, като цел и смисъл на
екзистенцията. [...] В противовес на шумно спорещите и
надвикващите се гласове, самотният човек владее езика на
мълчанието, разположен в скалата на тихите, вътрешни тонове,
на природните звуци, които са доловими в полето, в откритите
пространства, отдалечени от градския шум“ (Владева 2013a: 52).
И накрая, след всички невъзможни възможности, остава
последната, все още съществуваща алтернатива на битие – да се
живее в и чрез поезията. Поезията за и на Борис Христов „е
върховна сублимация на авторовия аз, тя е почувствана, лично
преживяна, изстрадано-автобиографична“ (Владева 2013б). Покъсно, в следващата книга, разпънат на „честния кръст“ на своята
житейска равносметка, поетът ще се сбогува и с поезията –
негова утеха и безпокойство, негова истинска същност. Душата
му вече ще бъде „разсъблечена от думите“, а друг ще продължи
започнатото и ще дострои високата сграда на поезията –
Вавилонска кула или храм. Поетът като „самостоен субект“
(Кунчев 2005) в тази поезия вече е обходил друмищата на
живота, опитал е „костеливия орех“ на гениалността, изпитал е
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болката от самотата и предателството и е заключил с катинар
страданията на своята душа, „грозните си рани“ (пак там). Във
„Вечерен тромпет“ все още го има втурването в света на
поезията, която носи и създава „безкрая на изкуството“
(„Прозорец“) и има силата да връща живота („Жалба за поета“). И
няма как да не се съгласим с твърденията на Росица Димчева, че
„За Христов поезията носи също такова спасение от неумолимото
течение на времето, тъй като тя има богати възможности за
намеса в настоящето, за прозрение в бъдещето или за осмисляне
на една действителност, която другите са доловили абстрактно
или повърхностно“ (Димчева 1993: 85). Поезията за Борис
Христов и родината – „моя хубава Българийо“, „моята
единствена земя“ („Снегът засипва“, „Размисъл“) за Пейчев са
утешителните и изстрадани домове, приютяващи тяхната умора
от морета, лутания и епистемологични търсения; светове, в които
познанието довежда смъртта.

2. Невъзможното небитие
И все пак, смъртта е по-невъзможна, отколкото
предложените битийни решения. „Кост от глухарче“, разположен
в края на книгата „Вечерен тромпет“, е текст, който силно не
вярва в тоталния край на живота, текст, който утвърждава онова,
което Иван Станков определя като „персонална вечност“
(Станков 2011: 170). Надниквайки както никой дотогава в
българската литература в пространствата на отвъдността, БорисХристовият лирически герой я осъзнава, по думите на критика,
като „съредно съществуваща втора реалност“ (Станков 2011:
169). И макар в поезията на Борис Христов да става дума
неведнъж за „последното земно веселие“, за „широкоплещестата“
смърт и за това „колко дълго ще бъдем умрели“, нито веднъж
поетът не тотализира вечността на смъртта, нейната безкрайност
и окончателност. Затова в първата си книга, посветена на
неговата лирика, Иван Станков стига до извода, че лирическият
герой притежава „свръхзнание за смъртта“, получено от
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множеството на духовните му скиталчества, но в края на книгата,
в „Кост от глухарче“ е изстраданата идея за „победа над смъртта,
за безсмъртие“ (Станков 1996). Воден от епистемологичните си
потребности, лирическият герой иска да разбере всичко не само
за този, но и за отвъдния свят и всеки текст е едно ново
откровение, знак за пътя, който е изминал. На финала, изправен
пред портите на Бога, героят вече не се бои от смъртта, защото тя
е просто част от изстраданото, но необходимо познание, а по
думите на Станков „именно в нейното случване човек ще се
освободи от страха. В страха от смъртта е злият корен на несвободата“.
След „последния етаж на небето“ следват нови пътувания и
нови завръщания. Битието е възможно в пантеистичната слятост
със света, в който все пак тържествува животът: „Дори и да умра,
аз пак ще се покажа/ в окото на врабче и от дървото ще ви
гледам./ Или с походката на някой бръмбар важно/ ще
прекосявам сутрин двора на съседа.“ („Кост от глухарче“) Няма
важни и маловажни образи в поезията на Христов. Всички живи
твари – врабчето, бръмбарът, щурецът, агнето, мишката,
глухарчето – всички те са част от жизнеутвърждаващата
философия на безсмъртието; те, по думите на Александра
Антонова, „са образи на вселенското чудо, на живота в своята
същност на една обща свързаност“ (Антонова 2013: 144).
Лирическият герой мисли именно за живота в най-неочаквания,
най-нелогичния миг – тогава когато покрай него преминава
траурна процесия. И точно в този момент, и точно на това място
той не може да приеме небитието като корелат на живота, затова
„аз стискам шапката в ръка и мисля,/ че няма смърт – не може и
да има“. Не усещането, не чувството за смъртта, не и
информацията, получена чрез сетивата, а рационалната човешка
природа отказва да признае реалността ѝ на фона на „гърмящия“
и плискащия се наоколо живот. Костта на глухарчето, която
черпи от жизнените сокове на земята, за да се взре след това в
красотата на обядващото слънце, свързва двата свята – на живи и
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на мъртви – в прелестната хармония на вечността, изградена от
надежди и думи – „смъртта на думите не може да надвие“.
Естественият кръговрат на природата, която се самообновява, по
презумпция отрицава идеята за тоталност на края. Стихът „...като
знаем колко дълго ще бъдем умрели“ от стихотворението
„Събота“ не е и не може да бъде равен по смисъл на „като знаем,
че вечно ще бъдем умрели“. А и все пак събота е просто шабат –
денят, отреден за почивка преди началото на новия хронологичен
отрязък от време...
Ако в лириката на Борис Христов смъртта е нелогична и
самата мисъл за нея вече носи отрицаването ѝ в себе си, то при
Иван Пейчев логиката на познанието утвърждава реалностите на
смъртта, срещу които яростно се съпротивляват емоциите. Дори
и в един текст с толкова драматичен потенциал и апокалиптична
визия, какъвто е „Нощи“ – текст предзнаменование за енергиите
на разрушението, които човечеството само ще стовари върху себе
си – все пак се говори за „безгранична и вечна вселена“, за „вечна
красота“, за сливане с естественото, за предвечна безтелесност и
за безтелесна вечност. При Пейчев злият корен на смъртта е
скрит в две иманентни същности – самотата и познанието.
Лирическият му герой познава всички видове самота – в „Не ми
вярвай“ се стига до особен паралелизъм, изравняващ небитието
със самотата и превръщащ „смърт и самотност“ в синоними. Найстрашната самота е вече изпитана – тази на алиенирания
чужденец („Не ме оставяйте на този бряг“), тази на
непритежаваната от никого вещ („Капитанската шапка скърби“),
на „непоносимата тъга“ („Не чаках есента“), на „подменената
безграничност“ („Не е най-страшното“), на трансформиращата те
до неузнаваемост самотност. През и чрез нея той вече е влязъл в
смъртта, която е срещнал и в миговете на своето измъчено
познание.
В текстове като „С книжните кораби“, „Шумове“ и
„Размисъл“ лирическият герой е уморен от горчивите плодове на
опита, от „тишината и мислите“, от „студеното и жестоко
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познание – смърт“. В „Шумове“ предчувствието и интуицията са
експлицирани като аксеологеми за сметка на разума и жестоките
му констатации. И малко преди „територията на ужаса“ да се
разпростре безпределно, защото „по всички румбове/ вилнее
смърт“, едноименният текст, снел в себе си всички любими
образи и мотиви на поета – Одисей, Итака, заминаването,
завръщането, баналното, трагичното, моретата, вселената,
познанието, – ще отрече смъртта като ненужен плод на
познанието: „И все пак ти не съществуваш, смърт, ти, жалък
ритуал на моето познание.“ Превърната в „жалък ритуал“,
смъртта е лишена от реквизитите на страшното. Нещо повече –
демаскирана и оголена от солипсизма на поета, сведена до
границите на индивидуалното познание, тя се превръща в абсурд:
„Продава кестени/ под кестените на Париж/ летящият холандец“.
По думите на Антон Баев чрез „банализирането на ужаса“, чрез
представянето на „абсурда като самото ежедневие“ Пейчев
размива „границата между съществуване и несъществуване,
между битие и небитие“ (Баев 2006). Това го спасява от
безалтернативността на смъртната категоричност.
„Кост от глухарче“ и „По всички румбове“ са два текста,
които отказват да приемат окончателността на смъртта; текстове,
които посредством пантеистичната слятост с природното или
превръщането на смъртта в логически парадокс я лишават от
маската на страшното. Костта на глухарчето, което непременно
ще порасне, в лириката на Борис Христов, както и отказът от още
жестоко познание при Пейчев са в състояние да разрешат
извечния философски проблем за избора между две еднакво
сложни алтернативи: битие или нищо. Защото все пак я има
магията на думите, чиято заклинателност все още обладава
силата да прогонва смъртта.
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АПОКАЛИПТИЧНИ ВИДЕНИЯ В СТИХОТВОРЕНИЯТА
„НОЩИ“ НА ИВАН ПЕЙЧЕВ И „ПЛАВАЩ РЕСТОРАНТ“
НА БОРИС ХРИСТОВ
Сава Василев
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

APOCALYPTIC VISIONS IN THE POEMS "NIGHTS" BY
IVAN PEICHEV AND "FLOATING RESTAURANT" BY
BORIS HRISTOV
Sava Vasilev
St. St. Cyril and Methodius University of Veliko Tarnovo
The text presents a critical dialogue between the poems by two major
Bulgarian poets, who lived in different times, but in the same poetical space that of true talent. The connecting topic is the one of apocalyptic visions and
philosophical reflection in Ivan Peichev’s and Boris Hristov’s verses.
Accents, which make the dialogue between the two works and the two
authors more tangible, are drawn out. A dialogue, which continues even
today. The detailed observations and analyses surprise with their paradoxical
conclusions and formulate little expected questions, which will probably
provoke the reader to new readings.
Keywords: apocalypse, cosmos, death, universe, militarism, genius,
myth, soul, transcendent, nothing, life.

През 1967 г. Иван Пейчев издава стихосбирката
„Лаконично небе“. Част от нея е стихотворението с
непретенциозно заглавие „Нощи“. Заглавието „Плаващ
ресторант“ на Борис Христов е далеч по-впечатляващо. Текстът е
част от знаменитата – втора – стихосбирка на поета – „Честен
кръст“, която се появи през 1982 г. Петнайсет години делят двете
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творби, ако съдим по датировката на книгите, в които са
включени. Срещата им тук и сега става по предложение на
доктор Марина Владева, колега от Бургаския университет „Проф.
Асен Златаров“, за което ѝ благодаря!
Никога не съм писал специален текст за Борис Христов – не
само поради това, че мнозина ме изпревариха, при това
талантливо. За дълго останах в уюта на читателското общуване,
чиято протяжност и свобода ми бяха по-скъпи. Има такива
автори, с които предпочиташ да останеш насаме, пренебрегвайки
и най-добрите професионални намерения. Но се е случвало, при
това неведнъж, по различни поводи, да диалогизирам
литературоведски с творчеството на Борис Христов.
Включително със стихотворението „Плаващ ресторант“, две
строфи от които послужиха за финал на едно от писанията ми в
книгата „Арбанашките махали на литературата“. И там, въпреки
шеговития тон и разноцветните закачки с автори, текстове и
теми, или точно поради това, съм си позволил да предговоря
цитата така: „Но големият поет е за това – да изговаря вместо нас
с костица в жадното си гърло думите за виното и хляба. И за
меда от позлатените ключалки на жените, без които пиянството
живот на този плаващ ресторант – земята – щеше да си остане
само един непреживян космически сън.“
Поводът тогава бе виното. (Дано то не е говорило повече от
мен! И така да е, потвърждавам всеки ред.) Сега, след прочита на
Иван-Пейчевите „Нощи“, виждам по-надалеч. Ще се опитам да
обясня.
И двамата поети застават на ръба на бездната. От тук се
вижда голямото. Мащабът е космичен, детайлите –
скъпернически отмерени. Откривайки ги, ще оцените истинската
им стойност. Защото пътешестват в два космоса, в две вселени...
У Иван Пейчев усещането за следапокалиптична самота е
толкова пренапрегнато, че „нищо“ е равно на „всичко“. Иначе
думата е „вселена“ („Няма вече пространство, открития, време/
няма вече добро или зло, красиво и грозно./ Има само една
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безгранична и вечна вселена/ във която единствено само смъртта
е възможна.“), но тя не означава нищо.
Всъщност – не, означава!
Именно сред Нищото – единствено възможна,
съществуваща (живееща!) – е смъртта. В сянката на
парадоксалния смисъл няма място за лесни послания. Там кълнят
тъмни мисли. Явяват се думи, преодоляващи собствените си
пространства – пространствата на арестуваната в рамките на
словото мисъл. Неусетно се убеждаваме, че авторовата визия
залага на позната, но недотам експлоатирана поетически
онтология, основана върху идеята за безсмислието на света без
човека. Тоталното му отсъствие лишава вселената от смисъл. Да,
самата вселена е мъртва, ненужна никому след смъртта на
„последното живо двуного“ („Ахил бързоногия/ е отдавна
получил стрелата си“). Във философската система на Иван
Пейчев светът е възможен единствено благодарение на човека,
през него и чрез него. Няма друга форма на живот, която
организира и осмисля безкрайността... Едва ли ще спечелим кой
знае колко, ако се опитаме да етикираме казаното – ако го
персонализираме чрез нечие име в науката. Например това на
Бъркли и субективния идеализъм, но пак няма да сме съвсем
прави, защото този учен от ХVІІІ в. настоява, че светът се състои
от умовете на хората и от Бог. Причината – щом идеята за
реалност зависи от мисълта, значи самата идея е несъстоятелна.
(За хубаво или за лошо, отникъде в стихотворението на Иван
Пейчев не наднича Бог.) Можем да повикаме на помощ, да речем,
трансценденталния идеализъм на Кант, според който зависимият
от човешкия ум свят съществува, но остава неизразим в
същността си. А защо не и феноменологията, самия Едмонд
Хусерл, с идеята, че всичко лежи в сетивния ни опит. Че
съществува благодарение на емоциите, преживяванията; че е част
от съзнанието и въображението ни. Ето на това място може би
Иван Пейчев би поклатил одобрително глава.
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На път сме обаче да забравим най-важното. А то бе
Нищото. Дали ключът не е в него? Така е. Ето защо:
И когато последният хомосапиенс каже:
„новолуние, песен, мечта, неизвестност“,
то ще бъде на нищото най-абсурдната фаза
до безумие жалко и смешно.
Първи проблем. В мига, в който е останал само един жив
човек, Нищото вече е настъпило. Думите са станали излишни. А
четирите – може би последните! – заковани от машината на
времето думи, свидетелстват, че езикът е мъртъв. Ненужен е той
дори за разговор със себе си... Едва ли случайността е решавала
вместо автора при избора на тези четири, на пръв поглед
необвързани помежду си думи. Но дори да е обратното, пак ще е
вярно казаното по-горе за мъртвия живот на вселената без човека.
Втори проблем. Ако наборът е коректен и се доверим на
граматическото цяло (сиреч, след думата „фаза“ липсва запетая),
четвъртият стих – „до безумие жалко и смешно“ – се явява
разширено определение, отнасящо се до думата „нищо“. При
положение че имаше запетая, тогава самото казване (въпросните
четири думи) би било нещо „до безумие жалко и смешно“. Не,
ясно е, че казването е „на нищото най-абсурдната фаза“, а
нищото е „до безумие жалко и смешно“. Всичко различно от това
би направило бездруго сложната конструкция граматически
неправилна и би изместило смисъла.
И така, със смъртта на човека приключва животът въобще.
Следва друго, не по-малко парадоксално решение/предложение –
ние, с нашите смърти (задочен диалог с любимата), да
изпреварим онази, другата, апокалиптично-атомната смърт. Така
ще се слеем с природата, естеството – като реките, които се
сливат с моретата, като нежния мъх, който се слива с
бездиханната скала. Бих казал, че заявеното е точно обратното
на онова, което се пее във Великденския тропар „Смертю смерт
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поправ“. Или се мисли иначе: изпреварвайки предизвиканата от
самите нас – хората – смърт, слети с мирозданието, с вселената,
ние ще бъдем недосегаеми за ужаса на собственото си
милитаристично пришествие. Следва логичното питане: кое
извиква подобно желание? Виновник е пак То – Нищото. Онова,
което ще се настани след последния взрив. Тогава желаното тяло
ще стане излишно, дори „тези форми, които са мрак и море, и
небе ще са мъртва представа“. Но по някакъв странен ИванПейчевски начин любовното живеене продължава, като живеене
в смъртта:
и в целувките дълги верижният ужас ще диша
и ще бъдем ний сенки в атомната лава.
Но какво се случва с близостта и верността в
апокалиптичното навечерие? Нима предизвиканата от човеците
смърт, нарочната катастрофа, самият опит да се убие планетата
не са абсурдни?! Оказва се, че умът, който ражда и убива, е един
и същ – съсъд, побрал добрия, но и злия гений. Следователно
имаме ли въобще право да говорим за близост, вярност,
новолуние, песен, мечта, за неизвестност дори. Много „неясни“,
по-скоро парадоксални неща има в това стихотворение.
Например:
Все по-близко долавям на ракетите атомни воя,
все по-ниско се кланям на човешкия гений,
и очаквам до теб неестествено тих и спокоен
с изпарени очи и кръв изпарена.
Първи проблем. Как така долавям все по-близкия вой на
атомните ракети и едновременно се кланям все по-ниско на
човешкия гений! Наистина ли няма „прескачане“ на смисъла –
нали атомната бомба също е рожба на човешкия гений. И тя ли е
аргумент, частица от моето възхищение? Подобно твърдение не е
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невъзможно... Но нека погледнем и от друг ъгъл. Например:
колкото повече наближава краят ни, толкова по-дълбока става
възхитата ми от човешкия гений.
Само че това вече е драма!
Пореден парадокс! С две думи, човекът може да ме води
към края, може да чувам с ушите си звука на пъкленото му дело,
но продължавам, при това все повече, да се възхищавам на
творческия му гений. (Затова ли съм „неестествено тих и
спокоен“?!)
Втори проблем – отново граматически и смислов. Очаквам
какво? Изречението, така да се каже, не е довършено. Освен ако
не приемем, че „очаквам“ е евфимизъм и означава „живея“. Че
живеенето се е превърнало в очакване. По-скоро очакването е
станало форма на живот. Предсмъртна и следсмъртна, защото
се очаква/живее с „изпарени очи и кръв изпарена“. Така приживе
смъртта е победила, но и животът след смъртта, достатъчно
мъртъв и невъзможен, продължава. Формулирана по този начин,
тезата започва да изглежда още по-абсурдна. Да, стихотворението
бездруго заявява гражданска ангажираност – полетите на
атомната война (атомните ракети) хвърлят осезаема сянка. Но
тази ли е истинската тревога? Този ли е ключът, с който можем
да отключим ключалката на парадоксите? Едва ли. Има един
стих, по-вярно – една дума, – която отмества погледа и обяснява
всичко. Поставя стихотворението във фонда на интимната, а не
на гражданската лирика. Откриваме я в последния, четвърти стих
на трета строфа – веднага след като е допусната „смъртта на
последното живо двуного“. Стихът уточнява: „все едно дали от
скръб или атом“.
Ето отговора! Дълбокото, апокалиптично предчувствие
връхлита поета при мисълта за умиращите от скръб същества.
Веднага се сещам за невероятния разказ на Емилиян Станев
„Смъртта на една птица“, в който не смъртта е истинската драма,
а великата скръб на птицата, докато напуска живота. Там, на
прага между битието и небитието, животното преживява
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Неописуемото. Преживява непомерната тъга от раздялата с
живота. Една велика тайна. Иде реч за случващото се през
последните мигове на душата. Все едно човешка или тази на
животното. Там духът скърби. Така, понякога, се скърби при
любовна ряздала. Защото животът губи смисъл. Влюбеният се
чувства мъртъв. Безтелесен. Безразличен към мирозданието и
всичките му „форми“ – мрак, море, небе. Тогава има смърт в
живота; има и живот в самата смърт предизвестена. Последното
извиква спомена за едно четиристишие от стихотворението „Дух“
на Борис Христов.
Докато чакам тялото да се насити
над блюдото с месо и чашата надвесен,
размахал над света невидими копита
лети духът ми като някой вълк небесен.
Само че тук големият капан, голямото изпитание е
Познанието. Онова, което си въобразява. Което безумства. И
безумствайки, е готово да детронира Бога... След подобен пир
няма достойни следи. Охранено, доволно и лениво, тялото
ликува. Пиршеството на самонадеяния безбожен прагматик,
жител на модерния ХХ век, е с предизвестен край. На масата му
няма нищо, което би привлякло вниманието на идващите след
него. Вместо златно руно (красив мит, красива история за богове
и смъртни) има само „кости и ребра... и жили“. Примитивни
остатъци, по-оскъдни от онези, с които старозаветният човек
прави всесъжение, за да измоли Божието милосърдие. (Не мога да
съм стопроцентово сигурен какво точно е имал наум Борис
Христов, но ми хрумва идеята, че ако все пак някой ден
непредсказуемото човечество реши и тях да запрати на кладата,
историята ще започне отначало!)
Но тук бе заявен друг диалог – с „Плаващ ресторант“.
Текстът се родее в много отношения с този на Иван Пейчев.
Може да се каже, че апокалиптичното предчувствие е споделено.
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Споделени са страховете за средкосмическа самота.
Урбанистичното сравнение – земята като плаващ ресторант – е
иронично намигване към всеки, готов да се препира за живота на
човечеството. Образът извиква реминисценции с друг поет,
Александър Вутимски. Визията му в стихотворението
„Ресторант“ не е по-различна... За разлика от Иван Пейчев
авторът на „Плаващ ресторант“ сякаш наистина се е възнесъл и
наблюдава отстрани земята. Не той, духът му, вълк небесен,
ръмжи от безсилие и яд пред вакханичната гледка с полудялото
човечество. Това пиянство няма нищо общо с Вазовото, с
опиянението от мечтите и идеалите. Далеч е то и от пиянството
на лирическия герой у септемвриеца Фурнаджиев – там лудостта
и пиянството са резултат от непоносима (непреодолима –
баладична!) скръб. Скърби се за ненужно пролятата братска
кръв... Пиянството у Борис Христов е абсолютно – първо, в
буквалния смисъл на думата, но и в смисъл на бесуване. Бесуване
на душите. Транс на подскачащи към небено еретици, готови да
хванат протегнатата длан на боговете (жест дързък и абсурден
сам по себе си). Способни да изстрелят към небето, към същите
тези богове, мунициите на железните си оръжия. В това отчаяно
безбожничество обаче има нещо още по-страшно. И безкрайно!
Май чуваме онзи глас на поета, който казва, че няма смърт, не
може и да има. Излиза, че подобно на Ахасфер, човечеството е
осъдено на безкрайно скиталчество. Този бляскав ресторант с
огромни витрини, препълнен с пияни до лудост хора, ще се носи
вечно из космическата тъмнина. Странна светлина! От огромен
бордей, вместилище на всички грехове – блуд, пиянство, суета,
лекомислие, дяволско бесуване, агресия, беззаконие. Но няма побезутешно
нещо
в
това
апокалиптично/възмездително
„приключение“ от мисълта, че не се предвижда спасителен бряг
сред космоса, където да се отдъхне от пиянството. Защо?
Защото няма смърт? Не може и да има?...
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И това е начин да се внуши, че духовната приживе смърт се
е превърнала в срамно, безбожно безсмъртие. В безкрайно
живеене в катранения мед на греховете, от които няма измъкване!
Както в „Нощи“, така и тук, в „Плаващ ресторант“, Бог го
няма. Става дума за Онзи – единствения, единния, единосъщния.
Има някакви езически богове, измамно близки и изкусителни. Но
истинския Бог го няма. Или ако го има, то той, с цялото величие
на абсолютното си отсъствие, гледа отнякъде висок и
недостижим. Гледа към собственото си творение, към най-живото
в живота на вселената – към онова, което го е опровергало.
Подобно деца, съкрушили родителите си, хората „бесуват като
пирати“, отдават се на „дяволския танц на лакти и копита“.
Тогава: накъде върви земята? Борис Христов съставя въпроса и
запушва пробойната с метафората слънце, което скубе косите си
и ги сипе върху хората. Всъщност накъде без него! Без ядовитата
жал на Онзи, от когото зависят светлината и животът. До мига, в
който ще изригне и ще ни погълне. Ще ни върне там, откъдето
сме дошли...
Видно е, че и Иван Пейчев, и Борис Христов знаят името на
виновника – абстрактното същество, наречено човечество. С
него, някак по условие, не ни се иска да имаме общо. Питаме се
дали лирическият Аз и при двамата се идентифицира с
множеството, дали е готов да поеме своя дял от вината. Едва ли!
Но не защото страда от самомнителност, от липса на
самокритичност. Той също е част от голямото тяло, разпъвано на
кръст от емоции, страхове и грехове. Но държи да бъде
разпознат, да му се зачете правото да бъде различен. Заради Духа
в себе си. Едва ли е нужно да го обяснявам. Поетът Борис
Христов го е направил. Отначало по по-емоционален, лиричен
начин:
Поетът е една оголена, подвижна рана,
поезията е страдание и вик сред океана.
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А след това и с помощта на други стихове, отново в
поемата „Честен кръст“. Да си припомним една най-ярките
поетически „дефиниции“ за мисията на поета:
Той трябва да си разпростре така ухото,
че да дочува и последното трептене на живота.
И стъпил бос в легена син на океана,
да му е вечно под ръка небесната камбана.
И лист като пустиня трябва, за да пише,
докато търси истината и над думите въздиша –
дано да види той следи от нейните копита
или главата ѝ на щраус в пясъка зарита...
Ще трябва място и за неговото бяло цвете,
което стиска в мъничката си ръка детето
и като мравчица с разперени крилца почуква
към неговия бъдещ гроб – по-тесен от обувка.
Към тази „дефиниция“ бих добавил още една, съвсем
кратка, която обичам да цитирам по разни поводи. Тя пак е на
поет, завършил Великотърновския университет, поет от моя
випуск, достоен продължител на Борис Христов с поемите си
„Новороденият“ и „Златното махало“, с първата си стихосбирка
„Посичане на ореха“ и с написаното и издаденото през
последните години – Юрий Лучев. Някъде съвсем в началото на
80-те на миналия век Юрий написа:
Поети – голи през копривата –
отиваха да местят планината.
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И още – по повод студентските и творческите си
съжителства:
Откакто си изпуснах влака,
живея на тавана при художника.
Нощем сменяме пропуканите керемиди.
През деня избърсваме от четките росата.
Ами – това е! Докато има и такава мисия – Апокалипсисът
може да почака!
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„ОТБРАНИЯТ РЕЧНИК“ НА ИВАН ПЕЙЧЕВ
Пламен Шуликов
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

THE SELECTED DICTIONARY OF IVAN PEICHEV
Plamen Shulikov
Episkop Konstantin Preslavski University of Shumen

The following text reveals Ivan Peichev’s special, sophisticated taste for
words (and more specifically the epistolary form of communication), his
preferences to the “selected vocabulary” (according to his friend’s, Pekarek,
nomination). The study is based on Peichev’s numerous letters, collected and
provided by poet’s daughter, Antoanetta Peicheva-Redway, most of which
still not published. Poet’s image is originally built and represented through
his epistolary preferences, through his high lexical requirements, through his
selection of correspondents. Quoted letters reconstruct some certain private
relations, including Peichev’s friendships with Anton Kumanov and Stefan
Kojuharov, contextualized in their authentic lifestyle atmosphere; the article
outlines also a significant female presence: Anna Peicheva’s (poet’s future
wife) and Tamara Tacheva’s (future Gerova).
Keywords: letters, selected vocabulary, habituation, literary lifestyle

За да разкрия донякъде кавичките в заглавието, ще
избързам да кажа, че то е взето от писмо на Павел Пекарек до
Иван Пейчев от 5.06.1941 г.1 Малка част от кореспонденцията на
И. Пейчев между 1946 г. и 1949 г. е вече публикувана от Марияна
Благодаря на Антоанета Пейчева-Редуей за предоставената
кореспонденция на Иван Пейчев. По-нататък писмата от този архивен
корпус ще бъдат цитирани по единствено възможния засега модел:
(ръкопис, пореден номер на страницата).
1
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Фъркова (Пейчев 1996: 237–248). Преимуществената част от
кореспонденцията на поета обаче остава извън състава на
сборника. Там не попадат и писмата му от първата половина на
40-те, които поразяват със стилистиката си на красив и
недвусмислен документ, разкриващ атмосферата на литературния
бит от последните години на творческа свобода преди 9.09.1944 г.
(днес бихме казали „хабитуализацията на литературата“, приета
като висок образец, по който писателят конструира ежедневието
си) и след тази дата, особено след 1947 г., когато „стереотипът“
на творчески свободно реагиране към света влиза в драматичен
конфликт с рестрикциите на политическата цензура, която твърде
бързо метаморфозира в откровена стилистична цензура, за да не
кажа стилистична милиция. Впрочем дори на пръв поглед да
изглежда някак встрани от подхванатата епистоларна тема, ще
спомена, без да коментирам засега това обстоятелство, че през
същата, 1941 г. Богомил Райнов издава своята дебютна лирическа
книга „Стихове“. Тя и до днес продължава да стои някак встрани
от цялото му съзнателно творчество, създадено след 1947 г. В
самото писмо на П. Пекарек конструкцията „отбраният речник“ е
оградена с кавички, така както обичайно се обособява чужда реч.
Доколкото адресат на писмото е Иван Пейчев, е твърде вероятно
тази конструкция да е негова, а българският чех Пекарек, който,
както ще се убедим, прекрасно владее иронията, да е цитирал с
демонстративно-игрова пунктуалност стилистичното верую на
своя най-близък приятел. Игрово цитиране Палеш (така се
подписва Пекарек) предприема или чрез експлицитни кавички,
или пък чрез дешаблонизатор („тъй наречените от теб“),
изпълняващ същата функция, макар и на неексплицитни речеви
кавички. Редно е да се каже още и това, че във втория случай
става дума за „твоите [на И. Пейчев – П. Ш.] тъй наречени
ругатни“2. Нарочната и дори натрапчива експликация на темата
за словесния отбор е недвусмислен изход към разбирането за
2

Пак там.
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автентичната същност на изкуството като за техника, умение.
Обстоятелството пък, че този очевидно перманентен разговор е
хабитуализиран (намира място в дружеска кореспонденция
покрай булевардни закачки, битов буквализъм, вдъхновени
апологии на пиянството и от време на време не твърде пристойни
намеци), красноречиво свидетелства за статута му на нормативна
опора в дружеския кодекс на Иван-Пейчевата литературна
компания.
Извън неизбежните обстоятелства около конкретната
епистоларна употреба, вероятно е редно да припомня и найобщия филологически статут на понятието отбраният речник.
Традиционната филологическа конвенция разчита в него едно от
най-фундаменталните умения, предмет на изучаване в
реторическия дял elocutio (наред със синтагматичната процедура
„съчетаване на думите“ и учението за тропите и фигурите).
Изходната стилистична компетентност, известна в класическата
реторика като „отбор на думите“, предвижда такова високо
равнище на съзнателна целенасоченост, което би съхранило
спецификата на самата операция изобщо като парадигматична в
същността си процедура, дефинитивно осъществима единствено
въз основа на оптимална ориентация сред неизбродимия
речников тезаурус. Ако трябва да посочим условно място,
откъдето езикът започва да се превръща в изкуство, това място
без съмнение е целенасоченият словесен избор. Без тази изходна
инструментална предпоставка словесното изкуство би изгубило
същността си на автономно техническо умение, за да я „предаде“
на съредни употребителни приоритети или пък безславно да
капитулира пред мощния всекидневен натиск на информативния
утилитаризъм, себепостигащ се в автоматизма на катахрезите.
Партикулативната тесняшка критика например твърде дълго (до
9.09.1944 г. предимно в своите левичарски кръгове) подменяше
най-присъщия на литературата разговор върху нейната
техническа същност с нравствената (или по-скоро безнравствена)
схоластика
на
императивна
партийно-тенденциозна
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„тематология“ или, според формулата на А. Вутимски, със
„…своята възвишена/ естетика на уличния позив“ („Европахищница“).
По-късно, особено през 50-те, менторският агитпропдискурс обичайно изчерпваше предмета за техническото
съвършенство на творбите със събирателното понятие
„формализъм“, добиващо в подобен употребителен контекст
недвусмислени пейоративни конотации. Дори и днес звучат уж
себепрепоръчващи се като авангардни, но в действителност
анахронични манифестни призиви ценностният дебат върху
литературата да бъде изместен от същността ѝ именно на
изкуство, умение, майсторство, τέχνη, за да се съсредоточи върху
твърде съмнителния контраспецификаторски критерий „единство
между думи и дела“. Че изкуството не е конвенционална етика,
знаят всички прокълнати талантливи пияници, писали „трезви“
стихове. Добре знаят това всички прелюбодейци, превъзнесли
девическото съвършенство на автентичната Абеларова Елоиза, на
Новата Елоиза на Русо или на Третата Елоиза (Елза Триоле) на
Шкловски и Арагон. Не по-лошо го знаят и войнствени поети,
зареждали в паласките си миролюбиви стихове, или обратно. Че
изкуството не постига своята дефинитивна самотъждественост
изключително чрез темата, знаят пък повечето така и
неосъществени
като поети
математици,
предприемали
„авангардни“ опити да „поетизират“ математиката, записвайки
трактатите си в мерена реч3. Ако изкуството изобщо има своя
специфична императивна етика, тя би следвало да се състои
преди всичко в неизменна лоялност към един образцов ценностен
катехизис на техническото майсторство. Такава етика би
следвало да е преди всичко своего рода техническа етика,
търсеща образцовия си нравствен идеал единствено във
виртуозното майсторското умение. В този смисъл изкуството не
би могло да бъде добро или зло, както го оценява традиционната
3

Вж.например Glaz 2010, 35–43.

154

етична конвенция. То ще бъде „добро“ единствено в своето
техническо, майсторско съвършенство, чрез своята техническа
виртуозност. В изпреварващ порядък ще се позова на писмо на
Антон Куманов до Иван Пейчев от 3.05.1950 г., където четем:
„Творец на изкуството е тоя, който твори красота, даже и да е
разбойник“4, каквито впрочем в някои отношения действително
са и двамата – и адресат и адресант. Според тази анархистична
рецепта „добротата“ на изкуството би следвало да се разбира като
съвършена техническа красота, именно защото смисълът е
всъщност самата формулировка и извън нейната техническа
оптималност оптимална експликация на смисъла е невъзможна.
В националния ни културен контекст този възглед върху
автентичната същност на словесното изкуство намира своите
първи отчетливи потвърждения още в някак изненадващо
синхронно излезлите в началото на 70-те години на XIX век
ръководства по поетика – по песнотворство и стихотворство на
П. В. Оджаков, както и по обща словесност на Т. Н. Шишков и
Д. Войников. Необратимата устойчивост обаче на поетическия,
така да се каже, „инженеринг“ в публичното споразумение върху
същността на художеството ще бъде потвърдена и стабилно
узаконена едва по-късно чрез яростната му игрова
хабитуализация в полето на неофициалното дружеско общуване,
например на Алековата „Весела България“, на Божиновия
„Българан“, на Подвързачовия кръг „Звено“ и на РайкоАлексиевия „Щурец“. Достатъчно показателно в този смисъл би
било дори само браншовото грамотническо презрение на
Подвързачовия кръг към нестабилната версификаторска
компетентност на Т. Траянов, който, „за да познае един анапест,
почнал да си мърда пръстите на ръката“ (Константинов 1967: 64–
65). Хабитуално „кодифицирани“ в практиката на неофициалното
общуване, критериите за художествено майсторство неусетно и
без съпротива се превръщат в неизменна част от съблазнителния
4

Ръкопис, с. 73.
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престиж на бохемската легенда, спояваща ведно пиене и пеене,
низости на „телесната долница“ и единствено достоен за
възвишена поетизация полет на духа. Автоматизирани чрез
меката, но неотстранима власт на всекидневните стереотипи, те
постигат меродавност, каквато не е по силите на академичното
менторство, съвсем независимо дори от браншовия авторитет на
самите му представители. Ярка илюстрация на тази ценностна
„асиметрия“ (и донякъде „несправедливост“) представя
публичният образ на Ал. Балабанов. Трайно иконизиран от
Ал. Божинов с халба Прошеково пиво в едната ръка и папироса
(вероятно) „Томасян“ в другата, бродещият образ на класика
професор остава някак отчужден, да кажем, от библиотеката като
естествено присъща негова среда. Дори хазартният му опит да
помести разумен синтактичен смисъл в едностъпния ямбически
размер на своята „Автобиография“ (1906), изпреварила впрочем с
години „Градът“ (1912) на Н. Лилиев, остава обичайно изолиран
от интензивния процес на целенасочено версификаторско
експериментаторство през първото десетилетие на XX век, за да
активира съществуващи, но стилово не твърде значими
реминисцентни отношения с един публикуван тогава цикъл
стихове на Д. Габе в „Мисъл“. Публичната памет се оказва
равнодушна към системата от академични ценностни критерии,
за да ги подмени „интригантски“ отзивчиво с аргументи из
популярния професорски еротикон.
В най-общи линии така би следвало да изглежда
аргументацията към отдавнашното формалистко социологическо
изкушение, наречено „литературен бит“, поне в онази негова
част, която е вгледана в епистоларното задкулисно общуване.
Изначално непредвидена за официалната литературна сцена,
дружеската кореспонденция се оказва твърде „лоялна“ и предана
на браншовите критерии за техническо майсторство, тя ги снема
и изповядва прекалено ревностно, за да бъде освобождавана от
подозрения в сценична постановъчност. В този смисъл
епистоларната реч проиграва сериозните литературни амбиции
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като в своего рода незадължителен, така да се каже, избираем
кондиционен семинар по творческо писане. Изпълнена с
очевидни реминисценции, с едва доловими алюзии, с
дистанцираща ирония, с провокативно-буквални инвективи чрез
стъписващи вулгаризми, с виртуозно иносказателни евфемизми,
със самоцелно игрова демонстрация на версификаторска
компетентност и изобщо с всякакви способи за учестяване на
текстовата системност на всички езикови равнища, тази уж
паралелна на официалното творчество реч всъщност се
редополага с него, като очертава облика на единна
епистолографска норма, уж игрово, но всъщност фанатично
посветена преди всичко на техническата виртуозност. Уж
демонстративно освободена от ценностни претенции, тя
всъщност оголва, прави прозрачен и четивен ценностния
алгоритъм, по който литературата формира живота на
биографическия автор и неминуемо естетизира по свое подобие
дори неговите всекидневни речеви актове.
Такива са в най-общи очертания поне някои от причините,
обосноваващи изследователския интерес към епистоларните
архиви във времена на неограничена комуникативна свобода. В
такъв контекст епистоларният речеви обмен представлява
аргумент, който по правило е по-скоро съзвучен на официалните
литературни претенции, отколкото да е в модално противоречие с
тях. Неофициален и официален речеви акт са в нравствено
съгласие помежду си, доколкото автентичната творческа етика
търси своя мотивационен фундамент преди всичко в стремежа
към майсторско, художествено, техническо съвършенство.
Обратно, във времена на тиранична цензура епистоларният обмен
се оказва едно от последните убежища на естествената творческа
мотивация светът да бъде съпреживяван с автентична искреност
и съвършена експликативна свобода. Вероятно именно
„принудителната“ концентрация на речеупотребителна свобода в
епистоларната практика наново открива позабравеното
сантименталистко достойнство на кореспонденцията, като дори я
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превръща в ревностно охранявана територия на креативния
порив. Така, в края на 40-те, когато политическият комисариат
вече на практика е овладял и литературната периодика, и
книгоиздаването, П. Пекарек някак изведнъж осмисля
художествената ценност на епистоларния жанр, като настоява и
И. Пейчев да сподели прозрението му: „Между другото, да ти
кажа, че писмата не са много лоша литературна форма и макар че
и аз имах твоя навик да не пиша, напоследък кореспондирам с
два-трима души и – не е лошо.“5 Разбира се, само до онзи момент,
докогато не се окаже, че и тази последна територия на
персонална творческа самотъждественост не е вандалски
експроприирана в полза на официалната етична доктрина. Така
например, в недатирано писмо до Ангел Будев6, вероятно от 60-те
години, И. Пейчев реагира твърде недвусмислено на подобна
хипотеза: „А на оня, който случайно прочете това мое писмо, да
му еба майката“7. И за да върна разговора към неговото начало,
ще припомня, че писмото на П. Пекарек до И. Пейчев,
съдържащо конструкцията „отбраният речник“, е писано през
1941 г. В кореспонденцията на поета оттогава за подобна
хипотеза няма дори и намек.
Сред съхранените в архива на Иван Пейчев писма от 40-те
години особен интерес представлява кореспонденцията му с
Павел Пекарек (Палеш) и Антон Куманов (Замбо). Удивителната
фигура на юриста, анархист, критик, бохема, а впоследствие
затворник, инспектор в ДП „Плодове и зеленчуци“ и разбира се,
страстен ценител на алкохола във всички политически системи
Куманов (родом от Куманово, Варненско) по неизбежност влиза
в полезрението както на изследователите, проявяващи системен
интерес към поколението на 40-те (М. Наимович, З. Петров,
Ръкопис, с. 53.
Не е случайна просветителската, така да се каже, „грамотническа“
тенденция, нарочно проведена от И. Пейчев чрез предпочитаната от
него вокативна форма „Ангеларий“.
7
Ръкопис, с. 142.
5
6
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Б. Кунчев, М. Неделчев, М. Фъркова и др.), така и на преките
свидетели на епохата, оставили свои спомени (Ат. Божинов –
Фиро, Е. Манов, Б. Божилов, Б. Райнов, А. Геров8). Поне
доколкото ми е известно, фигурата на А. Куманов, хипнотично
вдъхновявала софийската бохема в началото на 40-те, все още не
се е сдобила със свой самостоятелен критически портрет.
Отделни етюди, специално посветени на Куманов, разбира се, са
се появявали (Иванов 2010, Илиев 2014), но както личи от
приведените заглавия, те датират от последните години, когато
интересът на коментаторите естествено се пренасочи към
литературния бекграунд, тъй като жалонните феномени в найобщи линии са вече сравнително добре описани.
За разлика от А. Куманов фигурата на П. Пекарек не е
удостоена дори и с толкова скромна популярност в критиката. За
Пекарек е известно, че е най-близкият приятел на И. Пейчев от
Шумен, където в началото на 60-те неговите литературни
интереси съвсем естествено го насочват към библиотечното дело.
Живее до 1995 г.9 За съжаление, в Държавен архив – Шумен не
ми се удаде да открия отделен фонд на името на Пекарек.
Дори обаче и без съдействието на допълнителни
аргументативни опори съхранената кореспонденция на Иван
Пейчев, побрана в нормализираните записи на Антоанета
Пейчева-Редуей върху цели 144 стандартни страници, хвърля
достатъчна яснота върху специалния статут на стилистиката като
мощен и най-важен регламент, като своего рода ценностна
конституция на бохемската литературна компания на И. Пейчев.
В нея дори личните отношения се оказват подвластни на
валидния стилов регламент. Тамара Тачева (бъдеща Герова)
например в свое писмо от 2.10.1940 г.10, писано в болестно,
трескаво състояние, стилизира върху декадентското откровение
Вж. например Манов 1979, 259–260; Данчев 2011, 45–50.
Според бележка на М. Фъркова, вероятно по сведение на Антоанета
Пейчева. Вж. Пейчев 1996, 237.
10
Ръкопис, с. 4.
8
9
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на мадам Ешкенази (временно отпътувала за Барселона, вероятно
за да прекара там зимата), че „страданието е много фино
удоволствие“11. Предстоящата съпруга на А. Геров, вероятно
увлечена в самото начало на 40-те по харизмата на И. Пейчев, се
пресяга към виолетовия цвят и „сребърните, оловносиви
нюанси“ (Мавродинов 1935: 2) като безспорен хроматичен
индикатор на болестното, както е известно поне според
„Изповеди“ (1910 г.) на Сирак Скитник. По повод на неговия
лирически дебют В. Василев в „Пантеисти и маниаци“ (1912 г.)
ще иронизира „виолетните висини на мисълта“ и изобщо
„тъмновиолетовия ефект“ (Василев 1992: 323) като маниерни
модификации на баналната сецесионна мания по viola odorata.
Още по-директно синестезийната зависимост коментира
В. Кандински през 1911 г. в берлинската си книжка „О духовном
в искусстве“. Там той разказва, че на въпроса „Как сте?“
немските художници задължително отговаряли „Ganz violet“, в
случай че се налага да евфемизират „тъжни обстоятелства“
(Кандинский 1911: 49). В писмото си до И. Пейчев Т. Тачева като
че ли съвсем буквално възпроизвежда този трайно
хабитуализиран културен рефлекс: „Много ми хареса писмото ти!
Аз си го представям като виолетова тантела, обшита с бисери –
значи сълзи и отчаяние. После не забравяй, че аз съм маниак на
тази тема – сребърно и виолетово (курс. - П. Ш.).“12 В
„трескавото“ писмо на болната Тамара тематичната парадигма на
декадентството в почти пълната ѝ представителност („любов,
разврат, еротика, пиянство“)13 е „надлежно“ физиологично и
психиатрично обоснована: „Така само ние ще живеем, въпреки че
имаме гнили бъбреци и дробове, истерични сълзи, изранени
Пак там.
Ръкопис, с. 6.
13
„…ние ще живееме в къщи под земята, никога [няма] да дишаме чист
въздух, никога няма да виждаме луната и звездите. Стаите ще бъдат
тапицирани с кафяви кадифета. Ще има красиви съдове с амбра и тамян,
ще има музика, ще има любов, разврат, еротика – пиянство.“ (Пак там)
11
12
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мозъци и болни души.“14 Хипертрофираният артистичен
драматизъм на писмото всъщност е предизвикан от не твърде
значителни за световната литература обстоятелства – първо,
трескавото състояние на Тамара е причинено от банална настинка
и второ, поувлечена в младия и талантлив поет, тя държи да
получи яснота дали срещата ѝ с И. Пейчев ще се състои: „…от
теб зависи да дойда ли в Шумен или не“.15 Очевидната баналност
на повода за епистоларно вдъхновение обаче съвсем не се оказва
пречка пред стремежа на подателката рязко и демонстративно да
се разграничава от представите за експликативна баналност,
валидни в дружеския кръг. Тамара ударно започва писмото си
именно със своего рода твърдо стилистично предубеждение:
„Много е банално да се слагат многоточия…“16 Всъщност,
започнало с тази очевидно банализирана графична фигура,
писмото завършва именно с многоточие, чийто дълбок смисъл
според авторката е твърде непостижим за получателя: „сигурна
съм, че не разбра многоточието… Лека нощ: ТАМАРА“17.
Функционалното предназначение на курсива пък съвсем не се
нуждае от коментар. Що се отнася до валидността на
изповяданата от Т. Тачева стилистична норма сред дружеския
кръг, достатъчно е да спомена дори само обстоятелството, че
писмото ѝ, предназначено за И. Пейчев, е изпратено до
„Господин Александър Вутов Коцев“ (София, ул. „Хаджи
Димитър“ 13). Очевидно на този фатален за българската
литература бохемски адрес не е имало нито стилистични, нито
каквито и да било други особени тайни.
Далеч не само мимолетните флиртове, но и трайните
съпружески отношения между И. Пейчев и Анна се оказват във
висока степен болезнено опосредени чрез ценностния филтър на
валидната в кръга стилова норма. Независимо от високата
Пак там.
Пак там.
16
Ръкопис, с. 5.
17
Ръкопис, с. 7.
14
15

161

образованост на Анна Пейчева, завършила Художествената
академия, нейното речево самомнение като че е потиснато от
тежката и плътна сянка на Иван-Пейчевата образцова реч. И
флиртуващата с поета Тамара („О, аз много обичам приказките
ти! Разказвай ми! Аз съм много покорно дете, когато слушам
приказките…“18), и самоотвержено обичащата го Анна търсят
любовна пролука към сърцето му през кода на стиловото
съвършенство. В писмо от 20.10.1946 г. до съпруга си Анна
проникновено
разгадава
ключа
към
еротичното
предразположение на поета: „…откакто почувствувах, че мога да
загубя обичта ти, разбрах, че трябва да се науча да пиша хубави
писма…, за да не ти омръзвам…, за да ме обичаш.“19 По-нататък
в същия текст Анна конкретно назовава една от наложените ѝ
стилистични забрани: „ще гледам писмото ми да бъде изпъстрено
по-малко с „пасторален лиризъм“, както ти се изразяваш“.20 Покъсно, през 1966 г., (в известния разговор на М. Неделчев с поета)
И. Пейчев ще табуира със сходна рязкост и тъй наречения от него
„поантаджилък“ (Неделчев 1966) като един от конкретните
експликанти на не твърде дефинитивните му ценностни диагнози
„профанизация“ и „банализиране“.
Терапията, предприемана в дружеския кръг срещу тези
болестни състояния на творческата реч и съвкупното публично
поведение, твърде често се апробира в установената
епистолографска норма. Павел Пекарек например съвсем
недвусмислено намира писането на писма за забава, с която се
лекува скуката, подобно впрочем на играта на билярд и моникс „в
едно много хубаво кафене с билярд и гангстери“21, а твърде
вероятно и с „новопосветени абитуриентки“22. Дори Димитър
Ленков, който е приятел на И. Пейчев от Димитровградския му
Ръкопис, с. 6.
Ръкопис, с. 28.
20
Пак там.
21
Ръкопис, с. 9.
22
Пак там.
18
19

162

период и не принадлежи към тъй нареченото от А. Куманов
„постоянно присъствие“, се оказва под непреодолимото властово
въздействие на стиловия регламент. Приключва единственото си
съхранено в архива писмо до поета с красноречиво извинение:
„Писах небрежно и скучно. Прощавай.“23 Епистоларната терапия
срещу „банализирането“ твърде често мери сили със съвършено
банални по условие теми. Така се случва преди всичко в писмата
на П. Пекарек, който под надеждния заслон на старото и
проверено приятелство с И. Пейчев не се затруднява излишно с
кой знае колко строга тематична селекция, като дешаблонизира
предмета на речта чрез достъпния артистизъм на булевардния
тарикатски жаргон.
Не особено високата епистоларна отзивчивост на И. Пейчев
обаче сама по себе си е надежден ценностен критерий за
стойността на речевия артистизъм, разгърнат в писмата до него.
Поетът очевидно не страда от излишни куртоазни скрупули, за да
удостоява с отговор всяко писмо (мнозина от кореспондентите му
често и независимо един от друг го упрекват, че рядко пише).
Извън тази, убеден съм, спонтанна ценностна селекция, разбира
се, стоят писмата на съпругата му Анна, която той трепетно се
стреми да отграничи от незначителната мимолетност на
връхлитащото го ежедневие, лаконично назовавано от него
„мръсно“. Вечният му нежен порив да я съхрани, като я отведе на
фантазмения полинезийски остров „Бара-Вора“, където „може би
има още бели слонове“ (Пейчева 1996, 247)24, така и не се
Ръкопис, с. 71.
Иван Пейчев модифицира името на екзотичния полинезийски остров
Бора-Бора вероятно по спомени от популярния през 30-те филм на
Е. Мурнау „Табу“, представен за пръв път у нас през 1932 г. Друг
вероятен източник на фантазмения топос в представите на поета е
едноименната рекламна балада на Георги Райчев „Табу“: „Две влюбени
сърца на остров Бора-Бора/ живяха някога безгрижно във простора:/ той
беше Матахи – неустрашим и смел;/ а Рери беше тя – плод сладостно
узрел…“ (Зора, 29.10.1932) Вж. Шуликов 2011, 117–118; 128–129.
23
24
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осъществява. Твърде вероятна причина бленуваното преместване
да остане само поредна несбъдната „приказка“ е обстоятелството,
че освен поезията самата Анна е единственият същински
спасителен остров за поета. Сред останалата част от съхранената
кореспонденция на И. Пейчев най-безотказни провокатори на
неговото епистоларно вдъхновение са писмата на Антон Куманов
(Замбо), Стефан Кожухаров (Точо) и Ангел Будев (Ангеларий).
Всеки от тях има свое запазено място в предразположението на
поета, чийто често безпардонен критерий за стилова ценност на
речта иначе не рядко отзвучава с оглушително мълчание. На
А. Куманов например принадлежи единственият вдъхновеноартистичен поздрав към И. Пейчев и Анна по повод на тяхната
сватба. Разбира се, писмото, обилно пропито с алкохол, не
допуска скуката на буквализма, като черпи експликативна
увереност само от признатия ценностен капитал на себеиронията
и „самоцелното“ остроумие:
Драги Иване и Ани,
В снощното си заседание при почти пълен състав
Компанията ме натовари с честта като секретар на постоянното
присъствие да ви поздравя с писмо по случай сватбата.
Компанията в момента на гласуваната резолюция за
поздравително писмо беше:
Бай Нено25 – виолетово пиян, целия морав, брътвещ
всевъзможни глупости.
Октав – изкривен като шаран в устата, играещ на Клечки с
мене, без да помни коя по ред игра играем.
Майор Вихров – тоже пиян, говорещ за нова стихосбирка и
милионна печалба на братята Фетваджиеви.
Бай Йото – изпотен по носа от препиване, със замъглени
очила и очи.
Гец – усмихнат като Пинокио, постоянно викайки: „Има ли
мъже за екс?“
Бай Нено Кипазето – портиер на близката до „5-те кьошета“
кооперация.
25
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Йов – единствен трезвен – пие бира.
Хлапето Петьо26 – сияещо на стола.
Бобо и Владо – Бобо пиян, Владо – средно.
Столът на бай Иван, който е на село – счупен – никой не
сяда върху него.
Геро кръчмаря – пиян и говори: „Смърт на смъртта!“
Васо Келнера – пиян като свиня, пеещ: „Аз знам, че не ме
обичаш!“
Майор Бутилов – тоже „прехвърлил“, както се изразява,
псуващ непрестанно на леля съседите си по столове“.
Кака Роза – разправя с фиркан глас сцени от затвора –
слуша я само Йов и никой друг.
Бай Митьо Маскарата27 с жена си, която редовно през тричетири минути го ръга в ребрата с юмрук, за да стане и си
тръгват, а той пие „предпоследна“ чашка.
Аз – който пея само за Гец и на Гец: „Аз съм буен и
немирен“ и чукаме ексове – същевременно играя на клечки с
Октав.
При тоя почти пълен състав – на моя тост за вашата сватба
–заседанието вкупом реши да бъдете сърдечно, дълбоко и
пиянски поздравени, желаещо ви радости, пиене и радост.
Изпя се хорово и напълно неразбираемо за кой и да е
страничен слушател: „Дожи, цуре, код мене!“ Особено много
кряскаха на последния куплет ергените. Вечна слава на
падналите в брака герои!
Заседание на Постоянно присъствие
25.05.1945 година
Секр. Антон К.
Печат.

Като вечен и неизтощим рупор на анархистичната свобода
и отвращението към всякакъв конформизъм („За да направиш
Изкуство, трябва да си напълно свободен, т.е. противник на всяка
власт“28), дори след затворническия престой в Белене А. Куманов
Петко Проданов.
Бай Мито Маскарата – коминочистач.
28
Ръкопис, с. 66
26
27
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заема своята позиция в кръга, все едно че никога не е напускал
„Бамбука“. Още първото му „свободно“ писмо от 21.05.1959 г.
категорично заявява твърда лоялност към непоклатимия и така да
се каже, надвременен хабитуален регламент: „Ванка, изпрати ми,
моля те, за 25 май 100 лева за пиене в името на старото
приятелство…“29 Към същото „просветителско“ писмо
присъединява стилов експромпт и приятелката на А. Куманов –
Роза – също познавач на затворническия бит от времето на
реалния социализъм. Нейният пригодѐн тъкмо към празника на
писмеността алитерационен проблясък „Привети от София – от
грозната гроздова и водното вино“ като че на нова сметка
възпроизвежда дълбоко вкоренената в дружеските представи
пряка връзка между пиенето и речевата виртуозност. Разбира се,
и свободата, както личи от един предишен поздрав на Куманов
към И. Пейчев от 3.05.1950 г.: „Един екс за тебе, Иване. Да
пребъде свободата!“.30 Би било несправедливо обаче речевият
образ на А. Куманов да бъде представян единствено откъм
специфичния ракурс на „5-те кьошета“ („Как живея ли?? –
Пиянство горе-долу. И горе-долу всеки ден, освен когато не е два
пъти на ден.“31). Подобно на И. Пейчев (особено през първата
половина 40-те) и той „се разбира” еднакво добре „с бутилките и
книгите“ („Досада“). Периодично в писмата му до поета
характерната алкохолна категоричност на речта отстъпва място
на случайно изпусната, лирично изповедна реплика: „…5 часа сл.
обед – София добива първите си сенки… Ако ние решим да
бъдем обикновени, нищо по-лесно от това.“32
На неистовия ужас обаче, изпитван сред „постоянното
присъствие“ от ординерността, шаблона, клишето, най-елегантно,
без усилие и белетристично талантливо се противопоставя
Стефан Кожухаров. В неговите особено грамотни и стилово
Ръкопис, с. 105
Ръкопис, с. 73.
31
Ръкопис, с. 24.
32
Ръкопис, с. 12.
29
30
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изискани писма обичайната сред дружеския кръг дистанцираща
ирония не е самоцелна, тя логически непосредствено обслужва
епистоларния наратив. Нюансирана чрез обилна синонимия,
смислови преноси и алюзии, речта естествено гради емотивни
климакси, за да преобрази депресиращо безумната веселост на
социализма в единствено възможната тогава форма на социално
съвършенство – задкулисното стилово съвършенство. Изкушавам
се да представя изцяло едно писмо на Стефан Кожухаров от
2.06.1963 г.:
Мили Ванка,
От една седмица лежа на легло със силно изкълчен крак,
чета като пред изпит, правя компреси и отправям по адрес на
буржоазното изчадие – брака – най-изящните изречения от
лексикона на крайните махали в моя роден град. Преди аварията,
която ме сполетя, развитието на събитията в София логически
водеше към едно организирано нападение над Генювото 33 буре и
към окончателното потвърждаване на закона за скачените
съдове...
Външни фактори обаче промениха хода на историята.
Как се получи това? (Да запитаме по Сталински!)
В настоящото си послание ще се помъча да отговоря на тоя
въпрос.
На 24 май София звънеше от слънце, знамена, сини туники
върху млади бюстове, разточителни о.ф. бои... За пръв път от
много години портретите на великите братя благородно
господствуваха над всички други образи, брадите и бакембардите
на възрожденците украсиха „Цар Освободител“, внукът на граф
Лев Николаевич Толстой написа статия, в която изказваше
признателността на Русия към българските първоучители...
Над празнуващата столица тържествено, като осма
заповед34, звучаха строфите на светлия химн:
Геню Пътеката – калоферец, производител на ракия, вино и пелин.
Осмата Божа заповед „Не кради!“ допускам, че е спомената от С.
Кожухаров по повод на очевидното му, както личи от непосредствения
33
34
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„Върви, народе възродени!...“
Тръгнах по блесналите от младост и кирилометодиевска
пролет булеварди и традиционно си плачех... Спомних си, че
преди една година на тоя ден (няколко дни преди босоногото ми
посещение в кабинета на д-р Горинов35) пристигнах при теб и
изведнъж се сблъсках с Петко Проданов – залутан, трогнат и
ефирно напит!... Веднага, като верни пейчевисти, решихме, че в
Деня на културата местото ни е при теб. Звъннахме по телефона
на Грубето36 за кола, но се оказа, че гумите му са слаби, като
стиховете на майка му, търсихме Джагара, броихме си жалката
джебова наличност, но... всуе, както казваше Николай Райнов!
Тогава, отчаяни, без да се уговаряме, като коне по пътя към дома,
се отправихме към гневно атакувания напоследък клуб на
формалистите,
авангардистите,
екзистенциалистистите,
абстракционалистите – нашия „Бамбук“!...
„Клубът“ беше почти празен. Гръмогласният вентилатор и
просташкият магнетофон смирено мълчаха, а развяващите се
многоцветни пряпорци се отражаваха в двете чаши златист коняк
като контури на герб от екзистенциалистична хералдика...
Манифестацията завърши и в заведението, засмени,
очаровани и свежи като поръсени с благословен босилек,
заприиждаха току-що обявени - заслужили деятели...
И ето - настъпи чудото!
Стана тихо. Посетителите се смълчаха и впиха погледи във
входа. Келнерите тревожно се засуетиха около смутения
управител като асистенти около хирург при сериозна операция...

контекст на писмото, предубеждение, че руско-съветската пропагандна
доктрина ревниво се пресяга към българския приоритет в писмената, а и
далеч не само в писмената култура на славянството. Това
предположение намира опора в обстоятелството, че в същия
непосредствен контекст е споменато и името на Никита Илич Толстой
(„внукът на граф Лев Николаевич Толстой”) – сърбохърватист от МГУ
„М. В. Ломоносов“, известен като страстен радетел на панславянската
идея и нейното геополитическо приложение.
35
Горинов – директор на Софийския затвор.
36
Синът на Мария Грубешлиева.
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В „Бамбука“ един след друг влязоха Митко Григоров,
новият министър на културата Петър Вутов, полковник Гетман,
Богомил Нонев, Божидар Божилов (барабар Петко с мъжете!) и
някакъв друг антураж!...
Седнаха в едно от сепаретата. След визуално изразено
колебание (преди да се приближи, трандафорите му правеха
нерешителни движения напред-назад), неканен, на масата седна и
Дон-Базилио37 (предполагал е, че височайша маса без шут не
може).
Весело заблестя сливовицата, а натюрмортът на доматите
и краставичките с пребледнялото лице на сервитьорката Жени
образуваха красиво националния трицвет!
Говориха си хората по човешки, смяха се по човешки,
останаха дълго време („бамбукясаха“, както казваме ние!) и
спокойно си отидоха. Без коли, без спуснати перденца, без
нискочело неандерталско обкръжение с внушително изпъкнали
задни джебове...
Аз, брате Иване, съм очукан човек, отбягвам да изпадам в
екстремистични възторзи, много очарования платих с горчиви
разочарования, но тоя акт стопли сърцето ми... Съпоставка ми се
натрапи. Преди десетина години, още прокурор, се прибрах една
вечер в хотел „България“. Заграденото от разни видове милиции
пространство между Раковска, Цар Освободител, Левски и Граф
Игнатиев, мъртво и обезлюдено, ми заприлича на Семьоновския
площад, където Николай І е инсценирал „изпълнението“ на
смъртната присъда над Достоевски, а Народният театър – на
Петропавловската крепост... Оказа се, че Вълко Червенков
присъствува на чествуване 100-годишнината на Виктор Юго!...
Един милиционерски капитан след разни легитимирания
ме заведе в хотела. Почувствувах себе си дълбоко унижен, а
великият хуманист – арестуван!...
Ти сам си прави коментариите, но не отговаряй с
„познатия жест“ на тънката ръка и не слагай резолюцията:
„ентусиаст“!...

37

Дон Базилио – Васил Цонев.
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Не е случаен фактът, че в Деня на културата Митко
Григоров и Петър Вутов дойдоха почти демонстративно да пият
ракията си в „антипартийното свърталище“! Ти свържи това със
сведенията, които Анна ти донесе, и ще се съгласиш, че
антикултовският процес не е завършен, че Чернославовци 38, СтеЦе-евци39 и въобще „акулите добревци“ не ще дочакат Видовден,
че културата и радостта на „възродения народ“ ще я
създават.....Огняновци!
Аз даже мисля, че званията, които получиха някои стари
грешници, нищо не променят. Нашите хора се научиха да
управляват разумно, дипломатично, без юмруци по масата, без
„върви по дяволите, Жендов!“ И „наградите“, и „званията” не
зная дали трябва да радват едва разсъблеклите култовските си
доспехи „културни“ слънчогледи. Да ми прости господ – тия
награди ми приличат на инкрустираните със сапфири табакери,
на брилянтните пръстени, на високите ордени и скъпите вина,
които дългоносият Саксонкобурггот Фердинанд милостиво
изпращаше на ония министри, които беше решил да изпъди!...
Не, както и да е, господин Пейчев! – Настроенията от
демократизирания и национализиран 24 Май продължиха
няколко дни, с бамбушките лауреати и заслужили се изпиха
много коняци, неколкократно ха-ха се тръгваше за Калофер,
докато преди една седмица, след един силно консумативен ден
със засл. артист и лауреат на Димитровска награда Стефан Гецов
(на края гореупоменатият артист „игра“ Македонски и
„рециталът“ се е чувал в кафене „България“) моя милост реши да
замине инкогнито за Калофер, тъй като официалното съобщение
за експедиция към Пейчевград в София се възприема от
съпругите както поканата на капитан Михалис към приятелите му
за гуляй в избата...
Прочее, Гепарда40 се качи на трамвая и се отправи към
Гара София. Чувствуваше се свободен, избягал от всякакви
семейни опекунства. Предусещаше въздуха на Балкана, славеите

Караславовци.
Ст. Ц. Даскаловци.
40
Гепарда – Точо Кожухаров.
38
39
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по пътя за старинния град, тишината на стаята. Виждаше
каучуковия маркуч, бурето в проектираната Досева стая (не го
пускай!...) Поета - облегнал белите си коси на бледата ръка.
И – проклятие!...
На слизане от трамвая на гарата споменатият Гепард се
обърна и видя зад себе си проследилата го вследствие
предателство в „Бамбука“....Гепардеса 41 (или Гепардица, както я
нарича Пешо Черния)!....Изненадата предизвика една неудачна
стъпка и Гепарда се повали на паважа с изкълчен крак!
Ето защо, господин Пейчев, сега лежа в бърлогата,
обогатявам културата си и съзерцавам Витоша, зелена като
изумруд, и „крака си, морав като аметист!“...
Юда42 е побеснял. В Бамбука му правят компания само
нашите традиционни общи курви, които приличат все повече на
дами в антикварен публичен дом. (Може ли да има такъв?)
Написал някаква много остра статия против Васил Попов. Готвят
му се нови антиеврейски погроми...
Нашият конфликт с него предизвика доста теоретични
разговори по адрес на „Ковачите“. След един дълъг такъв
разговор Джагара, след известни резерви по режисьорското
тълкуване на Добрев, заяви, че „Ковачите“ са най-добрата
българска пиеса въобще в нашата национална драматургия!
Кажи на Анчето, че коментарът ни за поведението на
Слави Чернишев, който ни накара да го чакаме три часа, се оказа
точен: той се прибрал в къщи под неумолимото влияние на
ракията и няколкото „бакарди“, но вместо „лека нощ“ получил
твърдата интервенция на капитаншата и стоял до отрезвяването
си заключен в домашен арест!
По въпросът за изпита на Печорин. Джагара ме осведоми,
че тоя изпит не ще се полага в политехниката, а пред специална
комисия при Министерството на просветата и че съставът ѝ
отсега не се знае. Каквото ново науча – ще пиша, но мен ми се
струва, че ти най-добре ще уредиш работата, когато му дойде
времето.

41
42

Гепардесата – съпругата му Здравка.
Юда – Максим Наимович.
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Приятелите са добре, Доската се подмладява (гледа с
трезво-влюбени очи). Тук е и неговият знаменит брат, който
тактично мълчи като Иполит Матвеич. Почина от тромбоза
артистът Димитър Пешев.
На Печорин честитя зрелостта! Пожелавам му открития в
областта на използване на атома за мирни цели. Жилетката му е
скроена.
На баба Донка честитки за званието на Теню. През лятото,
ако е рекъл Господ – ще ѝ гостуваме семейно.
На всички в къщи много целувки от Наранения Гепард и
Наранилата го Гепардица!

Единствено подобни, елегантно изпълнени артистични
провокации успяват да предизвикат епистоларно вдъхновение у
И. Пейчев, чиято обичайна съпротива срещу напора на
неравностойни събеседници бързо ги обезкуражава. Когато обаче
безпогрешният му речеви усет долови щастливо стилово
съзвучие, той с готовност превръща техническата хармония в
дълбока близост. Предлагам един образец на епистоларното му
вдъхновение, провокирано в самия край на 1942 г. от А. Куманов:
(Едно скъпо писмо, което трябва да ми върнеш обратно по
пощата, защото е мое) 43
Драги ми Антоне,
Тази вечер по улиците ще залита един уморен и сигурно
пиян човек. Снегът ще танцува пред очите му, фенерите ще му
кимат приятелски и той ще мънка под носа си някаква пиянска
цинична песен и ще се усмихва на себе си във витрините. Ще има
много сребърни звезди по паважа, ще има много сребърна
светлина в прозорците и ще бъде безумно весело.
Драги ми Антоне, аз стоя в кръчмата пиян като себе си и се
радвам, че това е така. Радвам се, че съм пияница, радвам се, че
от мене не може да стане даже магарешки хуй, радвам се, че

Написано от А. Куманов върху писмото, което е в архива на Иван
Пейчев.
43
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виното е червено, че аз съм аз и че мога да пиянствувам нощи и
дни, без да ми пука от нищо и от никого. Нека сърцето ми да
трака като развалена шевна машина, нека имам туберкулоза, не,
нека имам сифилис, все едно. Аз палих и ще паля моята свещ от
всички възможни краища. Не направих нищо (от онова, което
хората са свикнали) не защото не можах, но защото не исках.
Най-красивото и най-трагичното, и най-възторженото у човека не
може и не бива да служи като средство за онанизъм на разните
изискани мерзавци. Нито пък за разхлабително на ленивите им
търбуси.
Не страдам от афектност и от излишък на пиянски патос,
но това е за мен неопровержима истина, толкова, доколкото една
истина може да бъде неопровержима. Може би ще кажеш, че
животът има хиляди измерения, но това не променя почти нищо.
Той е такъв, какъвто го виждаме. Какъв може да бъде, ще кажат
пряко
заинтересуваните.
За
мен
е
твърде
късно.
Действителността е неумолимо жестока и необятно гадна. За да
се справим с нея, са необходими дързост, сила и ръкавици...
Никога стихове.
Прекъснах драскането, докато кръчмарят донесе
половинката. В кръчмата е тъмно. На съседната маса един колега
псува невидимия си събеседник. Печката гори и разтапя във
виното алени огньове. Лицата на кръчмаря и чирака му са излети
от червен нов бакър.
Наздраве, Антоне! Докато виното се сипе в гърлото ми,
докато ръката ми не разлива чашите, аз ще вдигам екс и винаги
екс за пламналите от дързост и дръзка обич очи и за сетните
отверженици, които признават само силата и красотата, и смъртта
за мярка на своите безумни дела. Ний сме едни и същи, макар
понякога да изглеждаме чужденци. Твърде горди, за да споделим
съдбите си, ний се приближаваме един към друг и се разделяме
като паралели, които се пресичат в безкрайността.
Аз съм много весел и много пиян, Антонио, довиждане и
щастливо пиене, скъпи приятелю.
Иван
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Този епистоларен текст на И. Пейчев, съпоставим по своя
изповеден лиризъм (освен с писмата му до Анна, разбира се)
единствено с неговия лиричен репортаж „Улиците на нашата
младост“ (1955), очевидно го превъзхожда по своя
контрапостановъчен автентизъм. В писмото са образцово
комплектовани като че ли всички предвидени от културната
традиция предпоставки за истинност на речта – от паремийната
каузалност във връзката между вино и истина до разтърсващия
стилов разрив между категорично табуирани вулгаризми и
съкровени самопризнания, оголващи и без друго лесно ранимата
чувствителност на поета. Текстът на писмото, както впрочем и на
повечето от другите неиздавани засега писма, споделя съдбата на
доста от най-важните лирически стихове на И. Пейчев, останали
непубликувани до 1989 г. Подобна хипотеза Славчо Чернишев
(лирическо откритие на самия И. Пейчев) предусеща още през
1948 г.:
Ванка, ние живеем твърде лошо тук. Няма т.н. литературен
живот, а не ни и трябва. Но всичко е мъртво. Дори клюки вече
няма, въпреки че Ралин се завърна от Сливен. Пустота. Виждаш,
никой не пише. Вярвам, че си чел двете нови? на Божидар 44. Той
беше нещо болен, но вече му мина. От две седмици ме карат в
Литфронт да поправям едно стихотворение. И най-накрая ще
влезе вероятно осакатено. Аз засега си реших да не печатам вече.
Ще пиша само декадентски и няма да печатам. Далеч съм от
всякакви слави и подобни неща. Впрочем, ти си по-добре там?
Там си стой. Тук е скука. Всички скучаем.45

След 1947 г. перспективите пред автентичния творчески
порив интензивно намаляват. Откровената искреност тепърва
предстои да открие дълбокото редакторско чекмедже като свое
вечно местообиталище, за да отстъпи пред агресията на масово
44
45

Божидар Божилов (1923 – 2006).
Ръкопис, с. 33.
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шествуващото и стимулирано от властта соцреалистко
лицемерие. Писмото на С. Чернишев предлага една възможна, но
останала незабелязана от автора му концептуална игра на думи –
Славчо се оказва „далеч от всякакви слави“, за да остане при
своето задкулисно декадентство – честен, но „безвъглищен,
безшубен, безпаричен“46. Кореспонденцията, подобно на други
паралитературни форми, поглъща и удовлетворява част от рязко
струпания върху ѝ креативен порив. В епистоларния архив на И.
Пейчев попада дори едно талантливо стихотворение на Богомил
Райнов (Буджо), изпълнено в авангардния за 1945 г. верлибр, при
това – с още по-авангардната арагоновска погнуса от пунктуационен, а и всякакъв друг порядък:

Точка
Под звездното небе
на атландтида
която никога не е съществувала
аз ловех раци
и пържени картофи
които с мрачен писък
хвърчеха над главата ми
ах тези призрачни очи
които се намират
някъде по средата на Да и Не
ние сме приятели
с жирафа на айфеловата кула
и с американската
проститутка на свободата
която по липса на червен фенер
носи факела
46

Ръкопис, с. 122.
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и се предлага
за два цента
на всеки акционер
от Дженералс моторс
под звездното небе
летете мои пържени картофи
пишущата машина
скандира плача ми по вас
там далеч
зад синьото езеро
в което Рузвелт
плакнеше президентските си крака
ние се целунахме с тебе
моя стара и весела бабичко
помниш ли как пееше
артериосклерозата в кръвта ти
и как аз примирително дъвчех
твоя продупчен пантоф
О слънцето
и антисептичния памук на облаците
който без купон преминаваше над главите ни
аз обичам бездарния шлагер
и под звуците му
ще пръсна някой ден главата си
след като съм пил
много много мусон лавандел
свирете прочее цигани
на вашите изтъркани от баналности цигулки
днес аз раздавам индулгенции
които опрощават всичките дългове в кръчмите
не се натискайте
176

защото синьото дете ми каза
бъди от днес нататък мой галош
илузионо дел мио куор
звездите падат
както унгарските пенги
и сиренето има нимба от 14-каратово дубле
животът е лош
като ножче жилет
но защо да ругаем
свинските пражоли
които и без това ни липсват
свирете цигани
според заповедта
на бездарния шлагерен автор
а аз отново
ще сложа ангелските си крила
за да ида
някому на майната
точка нагел 47
Богомил Райнов е един от малкото членове на
„постоянното присъствие“, чиито творби, писани след 1948 г., се
радват на възторжен издателски прием. Дано ми бъде простено, в
случай че бъркам, но поне на мен не ми е известна официална
публикация на стихотворението му „Точка“. В не твърде
комфортното епистоларно хранилище на автентичната
литературна съвест, оказва се, че има място и за него. По
стилистични причини.

47

Ръкопис, с. 25–26.
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АЛБУМНИ ЛИ СА „НЕ МИ ИЗПИВАЙ ЧАШАТА ДО
ДЪНО...“ И „О, КАК СЪМ УМОРЕН“?48
Пламен Панайотов
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
ARE “DON’T DRINK UP MY CUP” AND “HOW TIRED I AM”
AN ALBUM POETRY?
Plamen Panaiotov
Episkop Konstantin Preslavski University of Shumen
The article examines some psychoanalytical approaches in Valo Radev’s film
“Adaptation”. Both Ivan Peichev’s poems, outlined in the title, are situated in
this context and studied as means of expression together with other
techniques of creating key scenes in the course of the plot, which turns out to
be based on multiple reminders of Peichev’s sensuality and visions. Both
poems are also defined as album verses due to the specific genre in which are
designed.
Keywords: Ivan Peichev’s poetry, film making, album poetry

Една сутрин в болничната стая, в която д-р Банков
провежда своите сесии по групова психотерапия, се втурва
Евелина. Тя е облечена само по нощница. На забележката на
Настоящият текст е част от по-голямо изследване. Вж.: Панайотов,
П. Психоаналитичната проблематика във филма „Адаптация“. //
Литературен вестник, № 5, 3–9 февр. 2016; Панайотов, П.
Психоаналитичната проблематика във филма „Адаптация“. // LiterNet,
12.02.2016, № 2 (195). В „Литературен вестник“ моето изследване на
психоаналитичната проблематика в знаменития филм на Въло Радев бе
напечатана със съкращения поради липса на място. Пълният вариант на
студията ми е публикувана в Liternet, за което дължа благодарност на
Георги Чобанов.
48

180

лекаря, че каквото и да е станало, болната не бива да се появява в
клиниката в този вид, егоцентричната героиня от филма
„Адаптация“ отговаря по следния начин:
EВЕЛИНА. Не зная как се случи това. Може би
стихотворението...

След незавършената фраза изненадващо за зрителя
прозвучава „Не ми изпивай чашата до дъно...“ на Иван Пейчев:
Не ми изпивай чашата
до дъно,
моля те, не я изпивай.
Ти не разбираш,
това е моето безсъние.
Моля те, недей изпива моето безсъние.
Във моето безсъние живей страхът.
Страхувам се, че няма
никога да те докосна,
ако изпиеш чашата до дъно,
ако изпиеш моето безсъние.
Поведението на Евелина е крайно неуместно и смешно.
Комичността на ситуацията се подсилва от намесата на Христина,
която по време на рецитацията „подсказва“ на Евелина няколко
стиха, и от ръкоплясканията и възгласа „Браво!“ на Румен.
След края на изпълнението Евелина се оправдава с думите:
ЕВЕЛИНА. Извинявайте. Така исках да си легнем двамата,
да четем. Той пак измисли, че е дежурен. Молих го, плаках...

Причината за биполярното разстройство на Евелина
(редуването на състояния на меланхолия със състояния на
еуфория) и в частност за гнева ѝ към нейния съпруг е собствената
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ѝ егоцентричност, онова неимоверно разширяване на аза, което
Карл Густав Юнг нарича психична инфлация. Евелина не е
способна да оцени реалистично поведението на съпруга си. Тя
уверява членовете на групата на д-р Банков, че мъжът ѝ не я
разбира, че е оставил къщата изцяло на нея, че не прави нужното
за семейството. Вярно е, че съпругът ѝ не е ангел, както иронично
отбелязва един от героите, но Евелина не е справедлива в
нападките си. Зад нейната нетърпимост към съпруга ѝ всъщност
се крие дълбока несигурност по отношение границите на
собствената ѝ личност.
Във филма „Адаптация“ прозвучава още едно
стихотворение на Иван Пейчев. Това се случва пак в първата част
на филма, след един разговор между Богомил и Костадин. На
площадката, където болните се разхождат или седят по пейките,
камерата показва Христина, която е опряла ръцете си на метално
съоръжение във формата на куб. Иззад този куб, напомнящ
затворническа решетка, символ, който се среща многократно във
филма,
Христина
започва
да
рецитира
знаменитото
стихотворение на Иван Пейчев „О, как съм уморен…“, като на
две места в текста променя рода на глаголните форми от мъжки в
женски род.
О, как съм уморен(а)!
О, как мечтая
да се завърна
някъде
при някого,
една спокойна чаша
да изпия,
в един спокоен поглед
да потъна
и вече никога да не мечтая
за своето завръщане!
Самотните ми
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тъжни пътешествия
сломиха моя кораб,
те сломиха неутолимата ми
жажда
към света,
наричан
пътешествие.
Страхувам се да бъда
уморен(а),
но как мечтая някога
да се завърна
отнякъде
при някого,
една спокойна чаша
да изпия,
в един спокоен
поглед да потъна последното ми
тъжно пътешествие.
След рецитацията Костадин, който има чувства към
Христина, се приближава към нея и ѝ казва:
КОСТАДИН. Слушах те през цялото време. Много хубаво
рецитираш.
ХРИСТИНА. Това ми е от гимназията. Опитвах и да пиша,
но нищо не излезе.
КОСТАДИН. Хриса... Искаш ли да се съберем заедно?
ХРИСТИНА. Защо „Хриса“? (Изплашено) Кой, кой си ти?
Какво искаш, кой си?

Страдащата от натраплива невроза Христина изживява шок
и припада, когато чува, че Костадин се обръща към нея с името
Хриса. Така я е наричал само един човек – съученикът ѝ,
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участвал в нейното изнасилване. Безуспешният опит на Костадин
да помогне на Христина и неочакваната реакция на момичето,
което допреди миг се е отнасяло толкова добронамерено към
него, предизвикват уплаха у героя. Продължението е още подраматично. Изплашеният Костадин хуква по болничните
коридори. След това е уловен от д-р Гълъбов и от санитарите, а
по-късно прави неуспешен опит за самоубийство.
Кое е накарало Въло Радев да цитира двете стихотворения
на Иван Пейчев в забележителния си филм? Дали популярността
на Пейчев или албумният характер на неговите „Не ми изпивай
чашата до дъно...“ и „О, как съм уморен...“?
Рецитацията на поетически произведения в една
кинематографична творба е доста рискован режисьорски ход. Той
се е удал на гениалния Андрей Тарковски, но филмите
„Огледалото“, „Соларис“ и „Сталкер“, в които звучат
стихотворения на Арсений Тарковски, са неконвенционални,
авангардни, а „Адаптация“ е реалистичен филм.
В „Адаптация“ Въло Радев се фокусира върху
травматичното в съдбата на своите герои (както впрочем и
Андрей Тарковски в своите шедьоври) и тъкмо това е причината
да включи във филма рецитацията на двете творби на Иван
Пейчев. Та нали в тези безкрайно известни стихотворения на
големия поет смисловият и емоционалният акцент пада върху
вечната раздвоеност на аза и невъзможната хармония на човека
със себе си и със света?
Нека се върнем още веднъж към сцените, за които вече
говорих. В първия епизод Евелина играе друго лице, тя не е
самата себе си, затова рецитацията звучи комично. В сцената, в
която групата изслушва Пенков, пациентката на д-р Банков
продължава да се държи по същия начин. Евелина не иска да чуе
нищо от това, което казва съпругът ѝ. Напада го неоснователно и
пак играе някого. Че това е така, се вижда от кадъра, в който
камерата за няколко секунди се спира върху карикатурата, която
рисува Румен по време на психотерапевтичната сесия. Върху
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рисувателния блок талантливият пациент на д-р Банков представя
Пенков като малък Атлас, едва крепящ върху плещите си
седалката на стола, върху който Евелина небрежно е кръстосала
крака – един великолепен образ на раздутото аз на героинята и
поредното доказателство, че в „Адаптация“ няма нито един
случаен детайл.
Че Въло Радев е изключителен майстор, може да се види от
начина, по който завършва сцената с Пенков. Ядосаната Евелина
демонстративно напуска сесията, миг след това Вероника
„проговаря“. До този момент тя пренебрегва групата, не общува с
никого и не разказва нищо за себе си. А сега изведнъж решава, че
вече е време да се открие пред другите.
Вероника казва:
ВЕРОНИКА. Моят проблем е есенният дъжд. Ти вървиш,
вървиш, а край теб шуми...

В този момент на екрана виждаме усмихната Вероника и
есенните листа, които падат върху косите ѝ – един от
лайтмотивните образи в „Адаптация“. Капещите есенни листа се
асоциират с радостта, която изпитва Вероника, когато за първи
път става жена, но също така с една травма. Това е споменът за
пожара, който причинява като дете, когато, обидена от
изневерите на своята майка, запалва гардероба ѝ. Тъй като
предишният конфликт е останал неразрешен (Вероника не е
намерила в себе си сили да прости на майка си), е съвсем
естествено предателството на Асен да върне героинята към
негативните емоции от миналото и тя да повтори изтласканото
като настоящо преживяване. Пренасянето на акцента от
симулираната травмираност (Евелина) към истински дълбокото
травматично изживяване (Вероника) е впечатляващ сюжетен ход,
който ни убеждава, че Въло Радев притежава изключителната
интуиция на аналитик.
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Сцената, в която Христина рецитира „О, как съм
уморен(а)...“, не се нуждае от толкова много обяснения. Нужно е
само да се спрем на един важен момент от епизода. Костадин,
който не е в състояние да нарани никого, неволно става причина
Христина да преживее още веднъж травмата от ученическите си
години. Добрите винаги страдат и тъкмо те раняват? Да мислим,
че внушението на Въло Радев е на тази плоскост, значи да
подценяваме режисьора. Добрите страдат, но това е
общоизвестно и банално, а Радев е майстор и не понася
баналностите. Работата е там, че Христина изиграва припадъка.
Да си припомним думите на една от второстепенните героини във
филма по повод изнасилването на Христина.
ВЕРОНИКА. Василке, обърках се, за какво говори, за
какви жита?
ВАСИЛКА. Номера бе, преспала е с половин София, по
затворите и по строежите с разни там...

Евелина, както вече казах, винаги играе, винаги е на
сцената и затова рецитира стихотворение в толкова нелепа
ситуация – по нощница и когато другите се занимават с нещо
сериозно. Не играе ли също и Христина? Да, играе, но сцената на
припадъка е истинско изпитание за зрителя. Епизодът е построен
така, че да остави у нас единствено съмнението за симулация.
Големият майстор никога не се повтаря. Той търси
изненадващото, оригиналното решение. И винаги умело борави с
детайла. В този случай важният детайл е, че в гимназията
Христина е обичала да рецитира и даже да съчинява, т.е. да пише.
Разбира се, важен е и мизансценът. Металното съоръжение, иззад
което Христина рецитира „О, как съм уморен(а)...“, напомня за
затворнически решетки, но също и за театрални кулиси.
Христина, подобно на Евелина, е демонстративен тип личност. Тя
също винаги играе, винаги е на сцената.
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Ето къде е истинската причина Въло Радев да избере две от
най-албумните стихотворения на Иван Пейчев и да накара своите
актриси да ги рецитират. Пространството на албумното
стихотворение е двусмислено пространство, напомнящо за
демонстративното поведение на Евелина и Христина, които не
само играят това, което не са, но понякога и себе си, т.е. играят,
че играят.
В албумното стихотворение, както при инфлацията на
егото, всичко се крепи върху очакването за едно свръхразширено
значение, което естествено никога не идва (Евтимов 2010: 77).
Тайната на албумното стихотворение и неговата привлекателност
за част от обичащите поезията се крие в умелото съполагане на
универсалното на символа (т.е на едно разширено, всеобщо
значение) с единичното на конкретното поетическо преживяване.
Неслучайно в албумите стихотворения най-често използваните
риторически фигури са оксиморонът и тавтологията.
Оксиморонът е важен не толкова с алтернантите си, колкото със
самия факт на алтернацията, т.е. като модалност (Евтимов 2010:
77), създаваща усещането за игра. Тавтологията пък се
експлоатира с оглед на нужното за тази игра внушение, че
всичко, което казва поетът, е едновременно и универсално
валидно, и индивидуално преживяно („безизкусно“) и – както при
натрапливата невроза – че вечно „ще се завръща“.
Пристрастието на Иван Пейчев към оксиморона и
тавтологиите е забелязано много отдавна. Затова няма да го
коментирам повече. В заключение ще кажа само, че не намирам
определението „албумен“ за обидно снизяващо. Албумното
стихотворение е просто жанр. Той също си има своите майстори.
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ЗА ИВАН ПЕЙЧЕВ ОТ ШУМЕН И
ЗА ХРИСТО ФОТЕВ ОТ БУРГАС
Сава Попов

ABOUT IVAN PEICHEV FORM SHUMEN AND HRISTO
FOTEV FROM BURGAS
Sava Popov
The present text shares author’s memories and reflections, relied to his
communication with Ivan Peichev during the preparation of “Each autumn
evening” in Burgas, tells about the relations between him and Hristo Fotev,
witnesses the worship of the younger Burgas poet before the elder poet’s
talent and ethic position.
Keywords: Ivan Peichev, Hristo Fotev, Burgas, memories

С радост се връщам назад във времето, за да възстановя
някои мои спомени – „бивалици“, както сполучливо направи това
проф. Вера Мутафчиева. Да, защото сме множко временни и
много старателно и бързо забравяме важното и необходимото в
живота. Защото нали той – неповторимият Иван Пейчев –
непрекъснато повтаряше: „Аз не мога да си представя един свят
без поезия, защото животът би обеднял.“
Мисля, че и тези бележки – спомени, са необходими не
само за кръгли годишнини, но и като „подправки“ за „кухнята“ на
изключителната творческа и човешка личност в българската
литература.
Бяхме доста дълго време „окупирани“ и даже езоповският
език беше опасен. Занимавахме се с литература, но тя беше…
„Литературен фронт“.
Ще се опитам да разкажа за срещите си и искрено
споделените разговори (какъв късмет имах!) с Христо Фотев и
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неговия кумир (не е пресилено), поета Иван Пейчев, в Бургас за
подготовката и премиерата на неговата пиеса „Всяка есенна
вечер“ (1960) в Бургаския театър „Адриана Будевска“. Тези
срещи ставаха спонтанно, след уморителния работен ден в
ателието на бургаския скулптор Панайот Димитров на ул. „Св. св.
Кирил и Методий“ (до бившата казарма на 24-ти пехотен полк) –
едноетажна паянтова къщичка, в която живееха двете
„куклички“, популярни като платени леки жени… Няколко пъти
късно следобед се събирахме в избата – Иван Пейчев, Христо
Фотев, художниците Кирил Симеонов, Дамян Заберски и
Панайот Димитров, и осъмвахме. Не се съмнявайте – виното
беше в големи количества, не свършваше и затова почти
посрещахме зората.
Иван Пейчев беше гост на Бургас, той беше център на
компанията, уважаван и даже обяснимо обичан. Всички го
слушахме с внимание, защото той говореше дръзки и
необичайни, оригинални и убедително верни слова. Беше със
запомнящо се изразително лице и с жестове, подсилващи думите.
Усетихме, че Иван Пейчев е в добро настроение, защото се
поотпусна, подхвърли няколко думи, усмихвайки се, че гърлото
му е засъхнало, и рецитира част от стих на Омар Хайям.
Говореше бавно, обмислено и така ни респектираше
ненатрапчиво. Явно усещаше нашето доброжелателство и
доверие и през цялото време се държа като със стари приятели,
които не е виждал отдавна. То беше като изповед.
Христо Фотев не го прекъсваше, а и ние също. Бяхме нещо
като една своеобразна седянка единомишленици, които се
разбират само с жестове и недовършени изрази. Христо беше
като послушно момче, възпитано и някак сковано. Иван Пейчев
често поглеждаше към него и спомням си, по едно време Христо
каза: „Нали с тебе имаме осемнайсетгодишна разлика, батко!“
Иван не ни занимаваше с пиесите си, но спомена, че е
замислил и друга, и понахвърля нещичко. Разбираемо е, че аз не
помня точно неговите думи и няма да правя опит да ги измислям,
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но са ми останали в паметта като обобщения негови мисли за
Бургас и морето, за атмосферата в нашия град, която ражда
поетична освободеност, чувствителност, страст и мечти за
пътуване, но не само към океаните, но и към истината и обичта. А
Христо беше нарекъл поезията „Печално общение на братство“.
Много по-късно във времето Светлозар Игов изрече:
„…Приятели, запазете и съхранете своето поетическо братство!
Това общение е не само условие за поезията, то е една от
основите на самия живот! Без него животът се превръща в своето
отрицание! Бургас е културен център, но той заживя в поезията
едва с Христо Фотев.“
Ще подсиля спомена си за Иван Пейчев с едно описание,
което е много вярно – на Петър Пондев: „…Висок и строен, той
можеше да изглежда представителен и елегантен въпреки лекото
си накуцване, ако се облечеше с общоприетото облекло и не
предпочиташе своя черен панталон и неизменното си яке. Найздраво и силно изразена при него беше мъжествената му глава,
издялана сякаш с роденовско длето, с черти на потомствен
викинг, с буйна, вече прошарена коса, недокосната от гребен.
Всичко от енергичния му жест и рядко отронена дума издаваше у
него една оригинална личност, респектираща още от пръв поглед
с мълчаливото си и винаги съсредоточено присъствие.“
Сред нас той не мълчеше. Много пъти с възторг и радост ни
споделяше човешката и творческата си оценка за новия
режисьорски задружен колектив на Бургаския театър – Вили
Цанков, Юлия Огнянова, Леон Даниел и Методи Андонов.
Казваше приповдигнато: „Превъзходни професионалисти, умни,
интелигентни, сърдечни, отхвърлят догмите и шаблона, разбират
автора, новатори… имаме общ език. Доверих им се напълно…
Ще им е много трудно в нашите условия… Те работят за
културния зрител и изкуството. С такива хора, търсещи истината,
се работи с удоволствие.“
А за всичко, така вълнуващо изразено, е виновно и нашето
море, Бургаският залив, корабите и моряците, примамливият
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хоризонт… Иван Пейчев обикна морето, за да го превърне в
метафора на свободата и надеждата, както ще напише Божидар
Кунчев.
Той често споменаваше Шумен и ни напомняше, че от там
са Боян Пенев, Емил Георгиев, Тончо Жечев, Здравко Петров, а
не забравяше и Васил Друмев – митрополит Климент Търновски.
Цитираше определени книги, подробности за авторите им, явно е
бил ревностен читател на хиляди книги. Станеше ли дума за
родния му град, той споменаваше с благодарност своята другарка
в живота, майка на три негови деца, жената, която бди над
живота му с неподражаема вярност, пожертвала своя път в
изкуството, за да оцелее поетът – Анна Пейчева, израснала в
Калофер. Той оцветяваше изповедното си слово със строфи от
свои и чужди стихотворения. Така ние често чувахме имената на
Александър Вутимски, Валери Петров, Александър Геров и
неговата съпруга Тамара, Ламар, Разцветников, Маяковски…
И се смееше заразително, когато повтаряше мъдрост от
някакъв известен държавник – „Аз съм взел повече от алкохола,
отколкото алкохолът е взел от мен.“ И още (по смисъл): „В
живота си се съсредоточих повече върху себеизразяването,
отколкото върху себеотричането. Хубаво е да си честен, но е
също така много важно да си прав.“
А Христо Фотев повтаряше казаното от Иван Пейчев:
„Досадно е да си клиент на глупостта на хората“; „Парите
оскверниха угасващата духовност и морал, добротата, обичта,
съвестта… Да си честен и почтен е наказание.“
Иван Пейчев имаше тъжни очи и унил глас, когато
изненадващо се връщаше на възхищението си от Александър
Вутимски, починал на 24-годишна възраст, цитираше негови
стихотворения и казваше бавно: „А аз продължих безнадеждно
напред в здрача!...“; „Аз бях много повлиян от него! Той беше за
мен най-важното откритие в поезията и живота въобще… обичах
го е малко да се каже. Възхищавах се от неговия стоицизъм, с
който отстоява до последния си час и себе си като честно
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поведение, и своите възгледи за изкуството, и своята поезия. Той
живя в безподобна оскъдица и се оформи като изключителна
личност не само в своето поколение, но и въобще в културните
ни среди от края на 30-те и началото на 40-те години.“
Да си припомним една мисъл на Макс Фриш, която ни
помага да намерим общи черти в творчеството на Александър
Вутимски, Иван Пейчев, Александър Геров, Валери Петров,
Радой Ралин: „Невъзможността да бъдеш нравствен и да живееш
особено се изостря във времената на терор“. Като цяло
поколението става обект на жесток прицел.
Аз тук пък да припомня Божидар Кунчев: „Младите, още
преди да се изявят както трябва, се чувстваха остарели. Те знаеха,
че им предстои да дишат застоялия въздух на един литературен
климат, който отдавна беше загубил своята здравословност“.
Иван Пейчев потвърждаваше и това, че Вутимски пиел
много – „нашето общо спасение за определено време“. В много
случаи съм го виждал нетрезвен, но това не го правеше нито
противен, нито нагъл, нито нападателен, а по-артистичен, понежен, по-нюансиран.
На срещите ни с Иван Пейчев Христо Фотев беше доста
мълчалив, но през 1967 г. написа: „Аз ще говоря за Иван Пейчев!
За истинската поезия! За поведението на поета. В тоя смисъл
неговият живот за мен е урок по морал! […] А това ме прави и
по-малкия в нашето приятелство. […] Говоря за поетите! За
хората – изстрадали любовта си към живота, осъзнали – изкупили
отговорността си пред средствата! За малкото, които са над
инфантилната имитация на възторга и ентусиазма – истинските
възторжени ентусиасти! Съдба, в която една нация осъзнава
стойността си… Говоря за Иван Пейчев! Иван Пейчев отдавна
преодоля популярното за поезията ни през 50-те години
„непосредствено отразяване на събитията“, в което прекрасните
намерения ни трогваха въпреки печалните резултати. […] В
паузата, продължила няколко години, той си наложи
спасителното мълчание на оздравяващите – пие вино, влюбва се в
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жени и пред очите им осъществява верността си към
единствената.“
Талантливата и умна българска литературна мисъл гласува
за него!
За него са давани оценки, той е отричан и възхваляван от
журналисти, публицисти, писатели, литературни критици,
идеолози, професори с пристрастия – и обективни, и други –
идеологически обременени…
Христо Фотев след време обобщи: едни ще го признават за
незабравим поет, други няма да го харесват, но Иван Пейчев в
нашата поезия има своето незасенчено и оригинално
пространство.
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АРИСТОКРАТ НА ДУХА
Николай Калев

AN ARISTOCRATE OF THE SPIRIT
Nicolay Kalev
The paper deals with the close friendship between Ivan Peichev and his
fellow-citizen Lyuben Petkov – a painter and a long-time scenographer of the
Shumen theatre. The text presents interesting facts and events from the poet’s
youth that left a mark on his world view and aesthetic conceptions. The paper
focuses on the newly discovered sketch in the painter’s archive that shows
the seventeen years old Ivan Peichev and also on a text, hand-written by the
future poet on a piece of paper.
Keywords: Ivan Peichev, Lyuben Petkov, Shumen, sketch, cup of life

Животът е интересно нещо. Ту радост, ту мъка, и пак
радост, и пак мъка… Понякога неочаквани събития, изненади,
неочаквани обрати и какво ли още не. Затова на човек му се
живее. И колкото повече – толкова по-добре. Действително
животът ни поднася всякакви изненади и емоции, затова го
обичаме, а дали той ни обича – научаваме накрая…
Тези мисли ме споходиха това лято, когато открих нещо
твърде интересно и любопитно.
В края на 2015 г. отбелязахме подобаващо 100годишнината на баща ми – Любен Петков – виден шуменски
художник и дългогодишен сценограф на драматичния театър.
Направихме ретроспективна изложба от негови творби и
представихме моята книга „Сърцето на артиста“ (Биография и
спомени за моя баща – художника Любен Петков), издание на
Фабер, Велико Търново, 2015 г.
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Това лято се заех да фотографирам всички негови творби –
маслени платна, акварели, скици от декори на театрални
постановки, ескизи и т.н. И тук се натъкнах на една скица на
портрет на юноша с черен молив на обикновена бяла хартия. Под
образа с разкривен почерк, също с черен молив, бе изписано
нещо, което трудно разчетох. А именно (цитирам дословно): „Да
скъпи Любчо най страшно е когато вдигнешъ чашата на
живота до ожъднелите си устни и видишъ че тя е праздна
Иван.“ Обръщам листа и на гърба с моя почерк, с чер молив, съм
написал преди време: „Скица на поета Иван Пейчев, правена в
къщата на худ. Л. Петков (малката стаичка), 1933 г.“
Едва сега, вглеждайки се в лицето на юношата, открих
чертите на чичо Иван Пейчев. Тогава той е бил на 17, а баща ми
на 18 години…
Откога се познават двамата приятели? Откога изкуството е
обща цел, мечта и съдба за тях?
Баща ми е роден на 30 ноември 1915 г., а Иван Пейчев на
16 декември 1916 г. В училище, освен рисуването, на баща ми не
му вървели науките и той останал един клас в прогимназията. И
тогава в седми клас се събрал в една паралелка с бъдещия поет.
Двамата бързо се „надушили“ и станали добри приятели,
изкуството ги сближило – единия с четката в ръка, а другия – с
перото. Но и двамата обичали и търсели красотата. Скоро към тях
се присъединили още двама художници, от следващия набор –
1917 г. – Владимир Вичев и Здравко Недев. Къде, къде да се
съберат – най-удобно било в нашата къща, на художника Любен
Петков. Дядо ми Калю, ученик на Сава Доброплодни, купил през
1901 г. къщата от Атанас Стойков Ковачев – председател на
Шуменския революционен комитет, който през 1875 г. извел чета
в Котленския балкан по време на Старозагорското въстание.
Калю Петков правел хубаво вино от лозето си, а баба ми
Стефана, родена в Котел и потомка на Георги С. Раковски,
умеела да посреща гостите си.
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На втория етаж от къщата, в малката стаичка, се събирали
младежите, всеки показвал своите нови творби – рисунки или
стихове; говорели за изкуство, разбира се, на чаша домашно
вино; четели, по думите на баща ми, Маркс, Кропоткин и др.
философи. Така се оформили като характери, хора на изкуството
с леви политически идеи и възгледи.
Именно в тая малка стаичка, на втория етаж, Иван Пейчев
позирал в непринудена обстановка, а баща ми направил скицата –
портрет на поета. Какво ни показва и говори тя? С какво тая
скица е интересна за ония, които изучават живота и творчеството
на Иван Пейчев?
Първо, няма запазена фотоснимка или рисуван друг
портрет на поета от тази му възраст – на 17 години или близко до
нея. Човек трябва да се взре, за да види чертите на възрастния
Иван Пейчев. Лицето е миловидно, като че ли леко усмихнато,
общо взето – момчешка физиономия. Животът далеч още не е
наложил на това свежо лице своя дълбок отпечатък.
Второ, написаният текст отдолу с ръката на младия Иван
рязко контрастира със своята задълбоченост и проникновеност.
Бацилът на разочарованието от живота вече е обхванал душата на
бъдещия поет. Нима толкова рано? Нима мечтите за хубав живот,
така характерни за всеки младеж, през всяко време, няма да се
сбъднат? Ако се задълбочим в биографията му, ще видим, че още
като ученик в Мъжката гимназия в Шумен Иван Пейчев се
проявява като бунтар срещу властта, която с груба сила налага
своите репресивни закони; той участва в стачки, за което е
изключен от гимназията, а по-късно става и член на РМС
(Революционен младежки съюз) с вярата и надеждата, че така ще
спомогне да се промени светът към по-добро. Интересна тук е и
метафората, използвана, за да подчертае душевния мир на
младежа – всяка дума тежи на мястото си. Дори почеркът добавя
своя последен щрих към мисълта му.
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В разсъжденията си ще спра дотук, защото гореказаното
отприщва една голяма тема, станала лайтмотив в живота и
творчеството на Иван Пейчев.
Приятелството между баща ми и чичо Иван продължава
през годините още много време. Те ще вдишват винените пари и
тютюневия дим в Якобинския клуб заедно с Антон Куманов –
Замбо, Богомил Райнов, Александър Вутимски, Александър
Геров, Никола Вапцаров, Крум Пенев, Тодор Павлов и още много
други „якобинци“; ще носят дежурство по охрана на обществения
ред през нощите в Шумен с пушка на рамо и с червени ленти на
ръкава с надпис „ОФ“; ще ги виждат хората седнали на маса на
чаша вино сред шуменската бохема в заведенията на стария град
да говорят за изкуство и нерядко да цитират Омар Хайям и
прокълнатите поети.
Иван Пейчев ще изпита разочарованието и от тази власт и
това ще сложи отпечатък на поезията му. Взе още запазил вярата
в светлия идеал, ще напише вълнуващата си пиеса „Всяка есенна
вечер“, но знамената вече са гневни и той, поетът, опозиция на
всяка власт, ще търси спасение в далечния бряг – в любовта ли, в
измамното щастие ли, или в тъжната есен…
В книгата за баща ми съм написал много, досега неизвестни
спомени за Иван Пейчев и неговите приятели. Ще приведа един
от тях и, струва ми се, това ще бъде интересно за читателите.
На Коледа, през 1996 г., баща ми разказа следната история,
предавам дословно, записано на диктофон (Вж. Калев 2015: 255):
Бях си поръчал у Герчо Пачев (брат на Христо Пачев,
съдържател на кръчмичката „Пачето“ – б.а.), като беше във Варна
в търговския флот, маслени бои от Белгия. Обади ми се Герчо
Пачев от Варна с телеграма: „Тръгни веднага! Боите дойдоха“. И
аз тръгвам. И виждам Иван Пейчев. „Къде бе?“ – „Отивам във
Варна бои да вземам. Ваньо, ти виждал ли си морето?“ Ей тъй, на
шега му казвам. А той „Не! Не съм го виждал“. Отиваме във
Варна, а то беше едно облачно време. Септември месец. Отиваме
на плажа, баните, на евиния плаж, но курортисти нямаше. Морето
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беше спокойно, както през есента. Ваньо седна тъй на десетина
метра от него, съзерцавайки го и потръпвайки с рамена, а аз зад
него – наблюдавам го – да не му нарушавам впечатленията.
Оставих го така.... (Така са седели двамата около 20–30 мин. –
б.а.)... И отиваме после... Ама нищо не го питам. Как е? Какви му
са впечатленията? Нека той сам да го преживее... Отиваме при...
Патъра се казваше, дето донесе боите, тартора на рибарите. Там
една кръчмичка, там ще получим боите. Тя е там към Аквариума
(в Морската градина). Отиваме там с Герчо и Иван.
И Патъра, като взехме да говорим, Патъра му каза:
„Другарю, господин ли сте, да знайте, че морето повече дава от
нивата.“ Иван го гледа така… (с „отворени очи“ – б.а.) И
заприказвахме се... Аз му изпях една песен, рибарска песен...
Иван се влюби в морето... Това става 1948 година.

Така Иван Пейчев залюбва морето, за цял живот! То става
за него всичко – и поетичен образ, и философия, и средство за
изразяване на дълбоки мисли и чувства – каквото и да кажете –
няма да сгрешите…
За Иван Пейчев е писано много, но колкото и да пишете
още, няма да изчерпите всичко, защото той е цяла вселена,
космос, и винаги ще има нещо недописано. Защото мислите и
чувствата в поезията му са дълбоки, колкото е дълбоко и морето.
С право наричат нежния поет „Капитана“, „Барабата“, духовния
баща на цяло поколение български поети, бунтаря и естета,
Принца на поезията. Той беше над скучното ежедневие, над
сивотата в живота, над еснафщината и дребнотемието, противник
на протокола и официалността, плюеше в „календара прашен“ и
мереше дните „със звъна на счупените чаши“, мразеше
посредствеността и уважаваше таланта, не обичаше лицемерието,
фалша и двуличността; за него изкуството, поезията и приятелите
бяха всичко.
Човек, целунат от Бога по челото! Истински аристократ
на духа!
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