
Яни, какъвто го познавах 

      Евдокия Борисова 

Седмица след смъртта на Яни заминаваме за Рим. Опитваме се да свикнем с 
мисълта, че когато се върнем, няма на кого да разкажем за римското си приключение. 
Пък за какво пътува човек, като след това няма да се похвали? Същото се отнасяше и за 
любовта, нали, бат` Янчо? За какво ще са всички усилия, емоции и време, свалки на 
звезди и тела (небесни и човешки) ако сетне няма всичко туй да се разкаже? – И да 

носите много здраве на Бачо Киро, нали ще скокнете до Ватикана? – възторжено ни 
заръчва преди месец той. Бачо Киро е професор Кирил Топалов, посланик във 
Ватикана, стар Янчов приятел по възрожденска и по дипломатическа линия. Как ли се 
„скоква” до Ватикана и се носи много здраве на посланик? Обещаваме да занесем. 
Няма го вече Янчо. Необикновено горещо е това лято. Много мъчителна е и мисълта за 
това какво се случва с плътта там, долу, колко болезнено душата се откъсва от тялото, 
за да литне, има разкъсване, има и рана, и мъка сигурно. Има обвинения, почти като в 
„Метафизически сонет” на Далчев – обвинения срещу живота, че свършва. Ще 
полетиш, казва поетът, във блясък и във слава, неблагодарнице, душа, ти тук ще го 
оставиш... Него, тялото.  

Яни вече го няма и няма да го има отсега нататък тъй плътно до нас... този тъй 
плътен, единен и цялостен в своята безкрайна противоречивост образ на нашия най-
близък приятел. Тази грешна, тленна плът, както обичаше да се шегува той, 
разказвайки един от безбройните си (къде преживяни, къде поукрасени или откровено 
конструирани) раблезиански и декамеронски сюжети. Нея вече я няма. Накрая и тя му 
изневери, а той, жизненият, некротнатият, некуртулисаният (родила съм те аз тебе с 

гъзен червей, как не се кротна, не се озапти - казвала баба Елена) си отиде от нас 
гладен и жаден, неподвижен и безмълвен. Стопен. Безплътен. –Ръце си нямам да ви 

прегърна, крака си нямам, да ви изпратя, очи си нямам... и глас, и сила... Това бяха 
прощалните му думи към нас. Обичаше ни. Много. Мен и Пламен. Бяхме му най-
близките приятели.  

– Миличките ми, как съм се затъжил, как ви се радвам само... Пътувам към 

Шумен, вече съм на магистралата, довечера сме заедно, на вино и фромажи, нали? 

Нося петнайсет чешита, френски, български, италиански... А каква пролет е пукнала, 

какви зелени ниви гледам от прозореца на колата, хайде до скоро, бъдете живи и 

здрави, бъдете пролетни крави, и всички в бъдно да бъднем... От телефона потичат 
струйки смях, представям си сонм Шагалови крави, прелитащи по пътя му... Ама да 
попеем, бе, Бат` Янчо. Ще, ще, минавам само през нас и вземам старата коруба  
(Кремонската китара от студентската му младост). Само гледайте с какво пристига-а-

м, я бързо, излезте на терасата първо,  на, ей ви го на: Новин Сърцеед. Какво ли ще е 
пък туй чудо – с име, че и с фамилия? Това е новият червен Форд, усмихва се под 
терасата той, новин,  щото още свети и мирише на ново, а пък сърцеед, щото яде сърца, 
да са пукат душманите, завистниците, купих си го, щото бат Янчо работи и е 

заслужил, че кой ми е на книгите, на акъла, на биографията, на ръста, на цирцеите 



(обожателките от противния пол). Какво правиш, бат Янчо  - ами че на, несмислено в 
веселье плувам,/ цирцеи вредом с мен летат.../ все роскоши ми на умът – изстрелва той 

в Найден Геровата възрождеска бакхическа стилистика. Едва ли тъй е радвала 
митичната Цирцея душата Одисеева. И кой наистина, кой може да му насмогне? Като 
дете се радва на новата си кола ли. Но не на благополучието, не, божем на богатство 
някакво или стандарт, нежели суета сует някаква, ами ей тъй, на живота се радва. С 
това особено много дразнеше околните и го осъзнаваше, както впрочем съзнаваше и 
превъзходството си пред тях. Да умееш да се радваш на живота и да го живееш с 
наслада, някак едновременно щедро и алчно, това е дар, не всеки го притежава. 

Често го мислеха за самохвалец. Странно обаче, никой не го е обвинявал във 
високомерие. В експанзивност – да, в холерични изстъпления на духа – сто пъти да. 
Умееше да превключва от полюсно към полюсно състояние, от бурна радост в горчиво 

страдание (както сам себе си определяше, цитирайки Добри Ганчев, учителя на 
Фердинанд) от гняв към нежност. Бе в състояние да говори, вдълбочен в някаква важна 
тема – била тя политология, литературна теория, жанрове, стихознание, история на 
литературата; да цитира с феноменалната си памет години, строфи, абзаци - на 
старонемски, английски, френски, откъси от ирландски саги и старогермански еди, 
Махабхарата и Рамаяна... Можеше да скача от тема в тема... и накрая... Накрая да се 
върне към първоначалната спирка на своето вдъхновение. Или внимателно, с 
аналитичното си око и ухо да следи събеседника, да го репликира и в следващия миг 
буквално да отреже като с нож:  така е, достатъчно, две мнения няма, до тук, край, 

решено. Аз съм прав. И обикновено така беше.  

Обобщава с нееднозначен диригентски жест с ръка и избухва в гръмогласен 
смях – неговия си, ренесансов гърлен смях, като Йерихонска тръба, който преминава в 
разни бравурни тонове, глисанди и модулации от басово-баритоновите до тенор-
саксофон фалцети. Играеше с думите и тембъра си. Имаше изразителни ръце с 
продълговати, дълги, заострени пръсти с грижливо изрязани винаги нокти. Ръце на 
музикант. Говореше с ръцете, с очите, с веждите и мустаците си. Беше безкомпромисен 
в оценките си и едновременно жалостив. Когато е гневен, е гневен, когато е гладен, е 
гладен ( Хайде, че вече ми се мержелеят келнери, край на приказките), когато му се 
спори, не можеш да го надприказваш. Пълноценна обрисовка на подобен типаж прави 
Ботев: „добро му добро да прави/ лошия – с ножа по глава,/ пък ще си викна песента...” 
Още по-завършено го е моделирал Казандзакис, а в южната Янчова кръв говореше 
Зорбас, мъдър, скептичен, вакханален, екстатичен. Съединението на аполоническото и 
дионисиевското начало.  Такъв беше Яни, струва ми се. 

Той можеше да общува еднакво пълноценно и сърдечно и с министъра от 
кабинета (свой или опозиционен), и с академика от БАН (или чужд АН), и с 
кафеджията (от Еминьоню в Стамбул), и с продавача на риба или подправки (на 
Египетския пазар), с търговеца на мляко и пъпеши (в Киргизия). При това 
едновременно.  



Чудна смес от бащинско-менторско, но приятелско бе отношението му и към 
студентите. В различните филологии той говореше с тях на съответния език – турски, 
руски, английски, немски. Леко превключваше на родния полски, на чешки, на сръбски 
(и той роден). Говореше шумно и високо, спореше понякога яростно, караше им се 
както Дядо Либен гълчи челядта си и държеше всичко живо да бъде красиво и умно, и 

снахите, и конете, и пищовете, и кокошките ми, биля. Умееше да го открива и 
насърчава.  Вникваше моментално в живота и делника на всеки: - Посестримо, мила ми 

Ево, я, кажи, туй прелестно създание кое`й? Откъде сте, колежке? Аха, от Люляково, 

Руенска община. Бамята стана ли тази година, сьойле? Всеки случай чуден зеленчук, 

необикновен. Идва от арабсските ширини, внедрява се в българската кухня, 

едновременно сладък и толкова полезен, че бива ли гювеч без бамя, пък ето, на, на път 

е да изчезне от кулинарната ни традиция. Жалко. Ами ето това е също толкова 

значима брънка от културната верига, както и литературата, за която си говорим. 

Какво друго по вас? Две дечица имате и съпруг,  да са ви живи и здрави... Пък трудно 

се гледа бамя , капризна култура е, особено растение. (...) А вие, Деси, защо сте на 

индивидуален план? Работите по корабите? И по кои точно? По Лоара, Рона, Гарона, 

о, уи-и, се манифик, изучихте езика, браво, тежка ли е работата... и моментално 
занарежда строфи от „Пияният кораб” на Рембо... В оригинал естествено. Бамя? Рембо? 
Едновременно нанася оценка в протокола, усмихва се, следи бекграунда на съседните 
разговори (често изпитвахме в катедрата), говори едновременно със секретарката, дава 
и към мен едно ухо, мустакът като антенка стърчи в моята посока, но си и мисли. 
Винаги мисли. Нещо свое. Изслушва, задава въпроси, изпитът върви и покрай теорията 
на литературата, стихознанието, жанрологията... върви и Животът.  Приказката за него 
също.  

Притежаваше най-невероятният дар да импровизира, да твори вариации на тема 
– словесна, музикална, журналистическа, политическа. Имаше божествения дар да се 
превъплъщава и да имитира. Лекциите му бяха задълбочени диалози върху 
литературата, едновременно презентации и пърформанси, брейнсторм-ове. Изпитвайки, 
той продължаваше да преподава и образова, но и да провокира собствено критично 
мислене. Той си знаеше мястото, цената и назначението. Съзнаваше мисията си. 
Вярваше, че има смисъл да се разказват преживени, истински истории, и бе убеден в 
значимостта на мемоарите, като сам възнамеряваше да пише такъв текст за всичко свое 
преживяно. Сигурна съм, че този текст е някъде там, в компютъра му. Защото знаеше, 
че собственият му живот бе необикновен живот, че той е част от новата политическа 
история на България. И от съвременната ни родна литературно-историческа наука.  

За парадоксалната сложност и божествената простота, композирала неговия 
характер, съчетан с нечовешки интелектуални качества и едновременно – много тънка, 
фина, почти болезнена чувствителност (на границата с мнителността), наш близък 
колега и Янчов приятел казваше: и най-големите слабости, и най-лошите черти на 

човешкия характер са в състояние да си дадат среща у него и именно там да 

изглеждат симпатични. Разбираш ги, приемаш ги, въпреки всичко. И заедно с него 



можеш и да им се възхитиш, и да ги коментираш,  и да им се надсмееш. Хайде де? Ей 
такъв дявол беше.  

Ценеше колегите, колкото и да се шегуваше с тях, колкото и критичен и прям 
(унищожително прям) да беше понякога. Винаги въздаваше според заслугите и не беше 
скъп на похвали, при все, че беше честен.- Голямо нещо е написала  Денка, вярвайте 

ми, няма в българската русистика такъв труд като нейния; Мира е направила 

страхотна дисертация за Константин Константинов, наистина, блестяща рецензия 

написах и съм съвсем убеден в това; книгата на Радосвет на всяка цена трябва да я 

имате, дълбока теория, тежи, прави чест на всяка европейска и световна наука;  

Пламене, вярвай, такова чудо като фотография, реторика, културология, реклама, 

литература, на мен не би ми хрумнало, даже аз не разбирам от всички тия неща; 

Хюсеин прави нещо, което никой друг не прави – събира българска културна и 

литературна история, сюжети и разкази, това е ценно, да знаете; кристален турски 

има Менянтчето, вярвайте - превъзходен, на най-високо дипломатическо ниво... 
Похвали ме и мен, ще се похваля на свой ред и аз, за две мои книги: за жанровете и 
особено за Орхан Памук.  Което е истина, истина е, като не харесваше нещо, 
обикновено замълчаваше. Или отсичаше категорично: не, не, тука не се бъркай, не е за 

твоята уста лъжица, остави. 

Седмица, преди да издъхне Яни, звъни на Пламен, бе му дошъл за малко гласът 
(за последно) и бурно роптае против поредно някакво журналистическо невежество: 
абе, гео-политика, Балкани..., тъй си я мислите вий тая работа, като софра на чужда 

сметка, яли, пили и се веселили, други плакали, аз съм писал, четете и цитирайте, 

като не разбирате... И тъй нататък... Приятелю, остава ми месец-месец и нещо. Бе 
категоричен и както винаги надценяваше съдбата и човешките възможности. –Ама, я 

помоли Ева да разрови нейния вещерски календар и да ми сметне хороскопа, какво й 

нашепват звездите. Добре си, нали те чувам по телефона от другия край на стаята, си 
мисля и светкавично пресмятам моите нумерологии – юли,... седмица и дата,... затворен 
кръг, без изход..., в годината единица, на новото начало, на вечния живот. На 
отвъдното. Стискай зъби Янчо, не го пускай този пусти живот така лесно да си отиде, 
трябва да прескочиш юли и 7-цата, после... Като, че ли Пушкин е можел да преодолее 
„своята” седмúца и своя затворен кръг без изход? Дуел и финал. Сега си мисля, че 
много по-напред, още през април знаех, че това е краят, предусещах го и когато пяхме 
за последно с китарата Какво е всъщност лятото, какво е, един сезон във който мен ме 

няма, и когато правех последните щастливи априлски снимки от нашия общ живот, там 
в двора на нашия университет.  

Особено религиозно бе есхатологичното усещане за живота у Яни. 
Страхопочитанието му граничеше с богохулството към Всевишния, чиито земни имена, 
овластености и институции той толкова горещо презираше и обичаше да цитира Ботев: 
Средновековия и православни скотове... не ми ги хвали с всичките им чудотворни икони 

и Лаврентий, и Сисой, и Тарапонтий, йеромонаси и протосингели..., ох, юрнали се и 

разнасят, светиня им, от село на село чудотворна икона и от нея капело елей... Боже.  

Хората от католическия и протестантския свят отдавна са в 21. век, при нас - мрак 



и безпросветност. Обичаше да се позовава на Веберовата логика на протестантизма и 
духа на капитализма. Но пък неочаквано смирено, всеки пък когато ставаше дума за 
живота, смъртта и смисъла, сторваше таен кръст и сочеше с очи небето. Това бе 
някакъв особен пиетет, с който обикновено говореше за вярата, за силата на духа, за 
мнението на другия, за литературата (защото пък няма по-велики сюжети от тия, 

които създава животът) и за любовта между мъжа и жената (най-възвишената тема, 

най-красивата еманация на божественото, тез хомосексуализми и джендър 

мултикулти - не на мен). Сега си давам сметка, че това бе пиетет към живота. Не съм 
чувала никой друг да говори така като него. Страхопочитателно, но и критично 
мислеше Яни за Бога. Мереше го по своя аршин, по собствената си енергия и правила. 
Затова го и надцени. Животът му бе премерен не на месец, а само на седмица.  

Мисля си откога го познавам? Връщам лентата назад и се оказва, че става дума 
само за някакви си 12 години. А все едно е цяла вечност. Нямах късмета да му бъда 
студентка. - Еее, това беше деветдесетте, тогава сваляхме комунизма (да го бяхме 
свалили поне), борехме се, то кариери, то дипломации, посланичества, три мандата 

посланик на България: в Словакия, Сърбия, Полша..., мисии като наблюдател на 

международната организация за демократични избори, то Киргизия, то Украйна, то 

пустия Чернобил, той ли ми докара рака, ама че беля, но, така е било писано... Имах 
обаче невероятния шанс да му бъда асистентка по Теория на литературата. Да му бъда 
съавтор. Да му бъда приятел. Наричаше ме своя сестра. А Пламен беше много повече за 
него от всеки друг. Най-верният приятел. Гласът в ухото му. До самия край. Покрай 
тях, двамата, завърших още няколко университета.  

Първата ми среща с Яни на живо бе в есента на 2004 година. Аз съм новата му 
асистентка по Теория. -Я ми я доведете да я видя аз тази Евдокия... Почти 
заканително. Секретарката тича разтреперана – Той те вика, бързо, оставяй всичко и 
идвай да му се представиш.  - Яни Милчаков се казвам, познавате ли ме? Ами да, 
разбира се, виждала съм Ви по телевизията. И много съм слушала за Вас. Всъщност, 
веднъж съм Ви виждала и на живо, през деветдесет и пета, на сцената на Шуменския 
театър, на някаква предизборна кампания на СДС, рецитирахте стихове за някаква 
юзина, пионери и наивна вяра в бъдещето, пародирахте соца и говорехте за промяната. 
„Село Цветна светна”, „Пионер намерил кесия, Ленин му шепне – върни я...” Ей такива 
неща... Усещам, че съм привлякла вниманието му и продължавам. Всички се заливаха 
от смях и пляскаха от възторг. А после... кой не скача е червен... Пък още по-после...  
Ха, ха, ами да, зер, мястото ми е на сцената май. Гледай ти, как набързо разказахте 

прехода? Ами какво и къде сте учили... какво сте писали, хайде, сядайте, сядайте и 

разказвайте? Докторантка на Магдалена сте били, тя е нашата обща учителка по 

теория, ех, тази Магдалена, всички от шинела й сме излезли... Охо, за българската 

драма ли сте писали, искам я тази книга! Ей на, сега Ви подарявам моята, чели ли сте 

тази тънка книжка, мога да кажа скромно, фундаментална работа по стихознание. 

И ми подава с автограф „Стих и поезия”. А Вие какво четете, да, Гаспаров, Янакиев, 

вижте на Рая  работите, струва си, ами че тя, ами кой друг, е разчепкал стиха на 

Багряна? И само това ли?  Освен това има една София Филипова, нейният речник по 



стихознание е изключително добросъвестна работа. А сега, сега какво пишете? Не 
съм и мечтала тогава, че някой, при това човек от неговия ранг може да си бъбри 
приятелски с мен като с писател? А само след няколко години ще бъдем съавтори в 
обща книга.  

Той караше човека да се чувства значим. Не, не го идеализирам, имаше си 
своите недостатъци и слабости, често се гневеше, напоследък - без мяра, сигурно е било 
от болестта, но интересно защо, студентите никога не му се сърдеха. Напротив, 
обожаваха го, дори когато избухваше, когато беше рязък и ги навикваше. Ставаха тихи 
и добри. Лицата ми осияваха. Караше филолозите да се чувстват значими, внушаваше 
им, че те са аристократите на университета. За него студентите казваха: имаме 
невероятен късмет да ни преподава Той, да го видим на живо; когато влезе в залата и тя 
изведнъж се напълва цялата (и не само поради снажната му осанка), пълни я самият 
човек; имаме и други интересни, харизматични преподаватели, но неговия дар, 
неговата култура, знания, ги няма никой... Когато разбират, че вече го няма, студентите 
реагират като малки деца: искаме си нашият професор, та той можеше всичко да 
обясни, той знаеше всичко; как така вече го няма, та ние толкова го обичахме? Как да 
им обясня, че човекът вече го няма. Но и човек просто... не изчезва така. Човек като 
него. Като че ли можеш да влезеш в логиката на съдбата и да й възразиш? С любовта 
си. Сигурно не е случайна любовта на тези, които учиш, когато в зрънцето талант може 
да провидиш бъдещето, да го хиперболизираш, за да се развие, не знам.  Но на вестта за 
смъртта му фейсбук е залят от послания и прощавания. Въпреки лятото и отпуските. 
Колеги, приятели, студенти... Една от снимките ме разплаква: тя е от едни дипломни 
защити в Шумен, минали са поне седем години оттогава, моята дипломантка Фатме е 
обърната с гръб и проследява вратата на аудиторията, Яни е щракнат точно в момента, 
когато излиза и помахва за сбогом. Усмихнат. Току що е дръпнал пламенна реч, която 
иначе ще наречем рецензия, за тезата на Фатме за турските сериали, пиара и 
социалните кризи. За изкуството, шоуто, бизнеса и психологията на публиката. Той 
току що е разиграл цял етюд. Похвалил я е, както никой друг досега и в качеството си 
на рецензент е благодарил. Невероятно. Усмихнат, помахва за сбогом. Сбогом, Яни. 

Безкрайни и нееднократно повтаряни, разказвани, разигравани бяха всички 
истории на Яни, за Яни и около Яни. И мисля, че така ще бъде и занапред. Най-
колоритни не знам кои са, може би посланическите истории? Никога не се уморих да ги 
слушам и да се смея. Да се удивлявам, да се възхищавам, малко да завиждам дори. Да 
съпреживявам до болка повтаряни, но всеки път различно разигравани сцени. И всеки 
път беше празник. Живеехме от смеха и радостта на общуването. Живеехме заради 
вдъхновението си. Важна част от него беше Яни. Дали пък всичко това няма някакъв 
лимит, който вече е приключил? Възторгвах се от тия истории и непрекъснато му 
повтарях: напиши ги, бат` Янчо. Не му е дошло времето още, усмихваше се небрежно, 
артистично скромничеше и въртеше очите около орбитите им, какво ще правя на стари 

години, зер, ще си пиша мемоарите. Ами, да. Както каза кака Светла навремето: Яне, 

Яне, ще ходим, ще ходим всички по света, пък накрая, като клекнем, пак тука, в 

Шумен ще се съберем всичките. И се залива от смях на глагола „клекнем”. Някак си 



трудно си го представям. А вече не е и нужно. За жалост ли, за радост ли, съдбата 
подрежда картите на съдбата и позите на телата ни винаги другояче. Дипломатическата 
му същност и приключенията му зад граница обаче непрестанно преливаха в спомени 
от младите години  - той, студент, докторант, специализант в София, Краков, Москва. 
Тримата с Шушу и Краси направо си бяхме Льо троа скункс; двамата с Пламен – 

Тинянов и Шкловски,  и за капак – кака Светла. После изведнъж превключва на 
политическа вълна и започва да реди констелациите: с Жельо Желев, с Вук Драшкович, 
с Първанов, със Сюлейман Демирел, с Хавел. 

Заливали сме се от смях на историята с кантата и четец в Полша. Поводът е 
сериозен, годишнина от събитията в Катин през Втората световна война, Яни и 
президентът Желев присъстват на официалните чествания, които се проточват 
прекалено дълго. А накрая следва музикално-словесна композиция в памет на 
жертвите, която се оказва някаква съвременна кантата, писана за случая. Включва 
инструментал, вокал и... четец. Ей сега я закъсахме, пошушва Яни в ухото на 
президента Желев, има и четец, тук си умряхме до довечера, и разтваря ужасен очи. 
Така, прави, откарват повече от три часа.  

В Киргизия, на мисия, Яни разговаря с външния министър, който се оказва с 
хуманитарно образование, и сам подхваща разговор за България и поезия, като реагира 
оживено на името Роман Якобсон и цитира по памет нещо от българската поезия, от 
символистите, както и известното изследване на Якобсон за Ботевия стих. Янчо 
подскача – ей, друже, намерил си и ти църква да се прекръстиш, че от мен пó 

стиховед в тези среди има ли. Че аз книги съм писал...  И като отприщихме един 

разговор, много начетен, много ерудиран човек. Ей така се прави истинска 

дипломация, като му влезеш под кожата, в душата, в мислите на човека, в 

интересите му.  

Смяли сме се от сърце на спомени от типа „комедия от грешки” в 
дипломатическия етикет и протокол (от типа на невеж дипломат учи география, не 

познава имената на страните в далечна Азия). Или истории за бягства от нормата, за 
„демократични” екзалтации и демонстрации, за епатажни жестове (еди кой си заредил 

каца с кисело зеле в приземния етаж на посолството ни в Канада). Спомням си за 
едни препълнени пахарки с шкембе чорба, ама така, бат` Янчо, знаеш ги, като 

гребнеш и лъжицата права да стои... Или пък онзи скандален посланически въпрос, 
зададен от посланик към посланик: ...абе, Яни, я ми припомни в САЩ кои точно бяха 

нашите (разбирай десните, консерваторите) – републиканците или демократите? И 
още: ех, Бат Янчо, край на комунизма, хайде сега да ходим на „Ангел Кънчев” 5 и да 

поръчаме и ний агнешки главички, няма вече Джагаровци-магаровци... И: не ща, бат` 

Янчо, в комунизъм да живея, искам свобода, нека си пуснем Дайър Стрейтс, мъни фор 

нофинг... )... И колко още...  

Сред щрихите на тези платна има и мелодраматични, и сензационно-героически. 
Като например историята с английската колежка на Яни от ОССЕ Линда, с която са 
наблюдатели „за честни избори” в Украйна, 2007 година, ако се не лъжа. Минават с 



автомобил през Припят, в най-опасната Чернобилска зона в близост до централата. 
Радиацията е достатъчно висока, предупредени са да не слизат, шофира Яни 
(естествено), всичко е като в авантюрен екшън с Жан Рено или с любимия Жан Пол 
Белмондо. „Професионалистът” в действие. Беше емблематичен филм, а Яни се 
припознаваше в ролята на тайния агент на доброто, Белмондо, който си топва кроасана 
в капучиното на злодея, усмихвайки се, и в следващата секунда – гююю-у-у-ф, по 

муцуната... И въобще наборва всичките гадняри, и най-хубавата жена, естествено е 
негова, и вярност, и самота, и сълзи, и алтруизъм, и жертви изобщо... таам, тааам, 

тааам, таратааам... Много е Янчовско и героично. И мелодията се свири 
задължително на китарата, като предварително, с отработен жест, се репетира 
юмручната схватка. Та – в Чернобил. Линда е бременна в шестия месец и внезапно 
проплаква „Яни, спри, трябва да пишкам.” Не може, бре жена, радиация има вън, 

висока при това, в твоето състояние как да стане, стискай! Не и не, трябва. Спира 
Яни, взема я на ръце и хуква през полето, някъде в далечината има изоставена 
автобусна спирка, там я скрива и изчаква. Англичанка нали е, от кого се крие в полето 
и тя не знае, ама... лейди е, да й се чудиш на ума. После по обратния път. Тя е 
просълзена и благодарна. Той горд. Ние разчувствани и възхитени. Чуваме музиката, 
виждаме и каданса на въпросната сцена. Яни бяга към колата с жена на ръце. Като във 
филм за Оскар.  

Спомням си разказа за драматичните събития около посланичеството му в 
Сърбия. Той разказваше прочувствено: - Питате ли ме, какво ми беше, в тази Сърбия 

си разбих и нервите, и здравето, и душата. Моята Сърбия. Обаче ми се отвидя... На 

първата седмица от мисията ми убиха Зоран Джинджич. Представяте ли си? 

Отиваш и... бам, убиват министър-председателя. Идва при мен журналистка от 

„Труд”, господин Милчаков, така и така, интервю... Какво писа, какво записва на 

диктофона не знам, но после, като ми изпрати интервюто, чета вестника и не вярвам 

на очите си. От думите ми излиза така, че едва ли не аз съм убил Джинджич. Тогава, 

в деветдесетте, в редакцията на „Труд”, имаше специална служба при коректурите, 

която отговаряше за съзнателното опростачване на езика на вестника, с цел да се 

продава на широката публика. И се обръща към студентите журналисти и пиари – ето 

ви я, колеги, в действие, силата на медийното слово. Важно е как точно ще си служиш 

с това опасно оръжие. Ако търсиш евтина сензация, тогава може и така – 

изпляскваш едно идиотско заглавие, един слоган: топлото скача, мазното пада 

(разбирай – енергията и олиото като стратегически суровини) и работата е тип 

топ. Да, ама в модерните медии в цивилизования свят това не върви.  

Същата тази Сърбия - негова любима дестинация, културологема, тема, 
литература, музика, личен спомен и всичко останало - тя, заедно с Балканите, с песните 
на Биело Дугме, Топич и Асанович („За кой живот треба да се родим”) му беше 
фиксация. Но му донесе и най-големия потрес в живота. Сърбия и Черна гора бяха 
любимите му балкански територии, за които обичаше да разказва истории, да 
белетризира и фолклоризира истински, преживяни-обживяни ситуации, че после и пре-
пре-разказани. Като тази, в която разказва истински случай, но звучи толкова 



фолклорно и възпява епохалния черногорски мързел. Били времената на твърдия 
югославски соц. Въпреки че за черногорци, когато и да заговорим, все за обилни 
трапези, руйно вино и сънна мъжка нирвана ще става дума, за обедни дрямки, жужащи 
мухи и тежки разговори за политика под сянката на астмата. Мъжете пият вино и 
мислят, редят броениците, а жените копаят, зидат, раждат деца и пак зидат, носят 
камъни, теглят по браздата... Нещо нормално в джендър разпределението на ролите тук, 
на Балканите. Та, било през соца. По бреговете на Адриатика акостирал западен кораб, 
претърпял повреда. От трюмовете се разсипали в морето  цигари и промишлени стоки, 
дреболии всякакви, та брегът побелял от пластмасови лъжички за кафе и за сладолед. 
Де са видели дивите черногорци такова нещо? И сега следва коментарът: - Леле, леле, 

айде Марлборото че го исушим и изпушим, ама това що ли е, белото? – Дали па да не е 

лопатино семе? Давай да го гориме, да го фърлиме, че като вземе да поникне в 

земята? Ако се народят едни мотики, лопати?! Сетне? Кво ги правиме? – Ей, това е 

най-големият страх на черногореца: ами ако се роди лопата? Кой копае с нея? Трябва 

да се работи? – заключава Янчо и подръпва мустак. 

Заливаше се от смях или трептеше от възторг, не, това е направо любов – когато 
разказваше за Сърбия и Балканите. Но и най-драматичните си, инфарктни години, той 
преживява именно там. Когато като дипломат се среща очи в очи с трагедията на 
децата, потънали в река Лим. - Питате ли ме, приятели, как съм се обаждал по 

нощите на нашите хора в София, от посолството, как лично на всички родители съм 

събощил че тяхното дете е мъртво, после как съм посрещал и изпращал ковчезите. 

После – монумента..., приказки, награди, държавни слова. А болката на хората? Ами 

спасителите? Какъв стрес е това, какъв ужас! Тогава ми побеля косата и започнах да 

вдигам кръвно. Имах няколко дни отпуск, като премина тази буря, усамотих се за два 

дена, плувам в река Проклетúя (сериозно, така се казва този приток на Лим, ама 

верно, проклета река, бурна) и съм една вечер сам, ама съвсем сам, а тя е една зловеща 

река, както всички в Черна гора, пълноводни, с въртопи, абе страшни... и гледам, сам 

съм, вече мръква, едно облачно беше и се усетих сам с Оня горе. Вдигнах ръце и се 

разкрещях – какво искаш от мене, какво още да ти дам, какво да направя... И се 
разплаква. 

Ето, такъв беше Яни. Ще кажете – артистичен, театрален. Напротив. Вживян и 
естествен. Естетически, но естествено. Вчувстван в света около себе си. Той 
преживяваше и проживяваше всяка своя история, всяка чужда история, преброждайки я 
надлъж и шир, всеки път отново. Той обживяваше света, прости ми, бат Янчо, знам че 
ги мразиш тези думи. Предвзетите литературни неологизми. Като джендер стадис, 

като компендиум и женскост и... неслучилата се соленост на манджата – заключава 
холерично той. Живееше с усещането, че е за малко на тази земя, че е призван да бъде 
извънреден човек, носеше си кръста, живееше със съзнанието за жертвата - която 
трябва да се даде, да се плати на съдбата заради изключителния жребий, който тя му 
носи. Не, не е бил фаталист, но вярваше в това. Беше понякога суеверен, но обикновено 
силно разсъдъчен и ироничен. Саркастичен. Сардоничен дори. Абе, Зорбас със своя 
сандур. Със своите притчи. Това, твърдеше сам, му било наследство от тракийската 



кръв, която носи. Разбира се, щастливо омесена с римска. - Щото траките са били 

безписмени, пък аз..., мастило тече в жилите ми. При някои хора има дислексия, при 

него – дисграфия, критикува жестоко свой приятел, ей го на, сократически 

интелектуалец го раздава, само ги плещи едни, пък ред не сяда да пише. Оргиастичен 
бе Янчо като тракиец. И разсъдъчен, пишещ, като същи римлянин. Пишеше и говореше 
за написаното тържествено. Като Марк Аврелий. А иначе в ежедневната му реч се 
срещаха по безумен, космополитен и гениален начин всевъзможни интонации. И 
инициации. Там, някога, обичаше да разказва той, през древната Августа Траяна 
(родната му Стара Загора) преди хиляди години са минали римските воини. И не само 

минали, ами се и населили. Затова тамошното население е по-особено, абе друг 

генотип, друго тесто хора. Чешити. Ей, нá ме виж – цял целеничък наследник на някой 

центурион, дето минал оттук и пръснал семе; с тая черна кожа и зелени очи, пък 

черни вежди,  виж ми формата на черепа, тънките ми пръсти, ръста ми, това на 

славянин случайно да ти мяза или на прабългарин? Ха-ха! Глупости! Пък и югът си е 

юг, ей, виж го нá, Казанлък – същи Одрин!  

Казанлък му беше любимо място и честичко имаше път натам. Заради любимата  
дъщеря Гергана, която живееше там. Яни боготвореше фамилията си – одарен съм 

свише с деца и внуци много. Гордееше се с Христо, с Мила и Елена. -Хелоу, Доли, се 
обръщаше към прелестната Даниела, неговата прекрасна лейди... А пък тъщата! Баба 
Ганка, каква е умна и скопосна, колко всеотдайна и неуморима, пък красавица на млади 
години! Всичко у Янчо беше най. И верно беше. Но обичаше много Казанлък и заради 
приятелите, Доби и Музея „Чудомир”; и  главно защото бе родно място на двама 
любими учители – професор Никола Георгиев и самия Чудомир. Обичаше да припомня 
как като малък е седял на коленете на големия писател, който бил приятел с дядо 

Мишо, неговия баща. Въпросният „дядо” Михаил Милчаков тогава да е бил на не 
повече от трийсетина години. Бил изкусен майстор, от него Яни наследил таланта към 
дърворезбата и изящните изкуства. Какво правиш, Янчо, питаме го? Ами на, седя си 

тука в двора на Шушу в Дивдядово и дялкам един бухал. Как така дялкаш? Ами така, 

от липа, чуден става, като жив, ще ти загъргори – бухуу-хуу. Милчакови имали в 
двора на къщата си пауни и райска ябълка. Същински сараи. Красивата съседка 
туркиня честичко наглеждала децата от махалата, черпела ги със сушени смокини и им 
давала да си играят с домашната костенурка. Затова първите думи, с които Яни 
проговорил, били турски: мама (аннем) и костенурка (восвос). Обичаше да произнася 
странни и екзотични чужди думи, носеха му невъобразима наслада, също като дете, 
което учи бързо чужд език. -Попитайте ме как е на исландски джудже? Цверг. Има и 

гвергур, ама то е по-друго джудже, по-гоямо.  Хахаха...  Имали в двора на къщата си 
пауни и райска ябълка. Дядо Мишо гледал в ателието си и канарчета. „Днес Пенчо 
нещо ми се вижда угрижен, не ще да пее. Ама Пейо пък, за сметка на това, живна и го 
отсрамва, цял ден ми чурулика.” Пенчо Слайков и Пейо Яворов са канарчетата. А дядо 
Мишо и баба Елена –  родителите, които той боготвореше. Искал на времето дядо 
Мишо орган да конструира. - Орган ли? Акордеонът не стига ли? Орган, бе жено, с 

тръби, клавиши и педали, голям инструмент ще правя аз. Нали е дърводелец-резбар, но 
и от инструменти много разбирал. А тя искала шкаф. Хайде сега, де? Същинска Балада 



за Георг Хених. После пак кажете, че животът не имитира искуството, не го подслушва 
най-коварно и после, на всичкото отгоре, не разиграва безжалостно. Рано останала 
вдовица баба Елена, на 37, и до последно Яни се държеше с нея като малко, провинило 
се дете.  По фаталистична „случайност“ в деня, часа и минутата, в която баба Елена 
издъхна в края на юли, Яни получи инфаркт. От който след това се възстанови, но не за 
дълго. И вече мислеше за онази идеална Загорска градина с нарове, смокини и 
канарчета, някъде там... И с майка му. 

Безсмъртният му дар-божествен и „небесен” (го нарече Пламен) да импровизира, 
да цитира с чудовищната си памет, да имитира и да изиграва със съответните мимики, 
жестове и интонация, както и паремийният му дар да обобщава и бъде на всяка манджа 
мерудията и капака, го превръщаха винаги и задължително в център на внимание. 
Независимо дали става дума за конференция, международен конгрес, лекция, катедрено 
заседание или приятелска софра. Последните форуми бяха и най-интересните, защото 
задължително се започваше едно поетическо наддумване, припяване и допяване, 
сериозните разговори бяха примесени с пикантно или саркастично олитературени 
истории, шаржове, дори клюки, примесени в един маскараден ред. Напоени с вино, 
боже, колко вино се изпи у нас през всичките тези години, колко дрънчене на китарата 
му и на лелиното ми пиано... А колко ли тонове жидкости са шуртяли през годините в 
Шушувото Дивдядово? С Краси, Асен и Шушу. И променливо съставен кръжащ около 
тях многоброен сонм от приятели, колеги, дулсинеи, приятели на приятелите, колеги на 
колегите, съмишленици, студенти. 

Съвсем насериозно и на трезво обаче захванахме да пишем „Паралитературата”, 
отначало само двамата с Пламен, а след това се присъедини и Яни. Той беше открил 
сред книгите на Красьо един ръчно изписан с калиграфски почерк Дневник, в който 
имаше и послание: към притежателя Любомир Търговский от младия Боян Пенев, 
тогава ученик в Разградската гимназия. Дневниковото творчество и албумната 
литература отдавна го вълнуваше като изследователска тема. Пламен пък се вълнуваше 
от принципните психобиографически проекции на проблема за същинската, висока, и 
пара-лъже-поезията. За творчеството и като девиантно състояние на духа. Така 
стигнахме до идеята да обобществим всички тези квази- или пара- лирически опити 
(епиграфи и посвещения, стихоплетства, стихотворения по поръчка, поздравления и 
пр.) в термина „паралитература” и да ги вкараме в голямото и любимо изследователско 
поле на литературната социология. „И как ще наречете всичко това” – пита ни учудено-
ужасено и възторжено нашата учителка Магдалена. Паралитературата. Хм? А втората 
част на заглавието ще бъде: „Социология, текстология, медиатори.” Магдалена ни 
гледа още по-невярващо и скептично. Защото, не на последно място, точно толкова 
важни ни бяха и респондентите, и носителите на тази памет, самите творци. После 
намерихме друг албум, на Никола Сапунджиев, описахме маса песнопойки стари и 
нови, то не бяха комунистически за трактори и звеноводки, то не бяха за съпротивата и 
антифашистката борба, то не беше Листопад на спомените... Проследихме всевъзможни 
конкурси за поезия в разни формати, описвахме некроложна поезия, конструирахме и 
деконструирахме лирическия провинциален дискурс. Пишехме, дописвахме, 



редактирахме се, диктувахме си, припявахме на глас. Колко приказки изприказвахме, 
колко много бяха шегите ни със смъртта (трябвало ли е, дали пък не дръпнахме дявола 
за опашката, не знам), с безсмъртната любима и мъртвата царкиня, с  всичките 
краевековни туберози-туберкулози и невъзможни забранени любови, с всички трагични 
и мелодраматични сюжети, с възрожденската поезия.  След „Паралитературата” Яни 
написа няколко от най-вдъхновените си текстове: за рецепцията на Арцибашев в 
България и за Бай Ганьо като пътник на Титаник. Лаская се, че двамата с Пламен го 
вдъхновихме за това. 

Работехме много, буквално като обсебени. Пламен си има и термин за това 
състояние: като изоглависани. Като не от мига сего. Сега бих казала: голям купон 
беше, докато писахме „Паралитературата”. Колко ги ръчках след това: абе, момчета, не 
е ли време за „Паралитературата 2”, хайде пак, но повече така и не се върнахме към 
тази тема. Всички ни се чудеха: как пишете в съавторство, как въобще се пише така, че 
при това не сте двама, а трима! И на всичкото отгоре единият от тримата е Яни 
Милчаков! Ужас. И аз се чудя. Но понеже беше сецесионен купон, дионисиева игра, 
аполоновска стихия и постмодерен експеримент с предмодерни протуберанси... 
Забавление, забавление, ама ... хм, ще кажа по Янчовски аз, ама и науката си я бива. А 
накрая се размислихме и за корица. Марлене Дитрих, казва Пламен, задължително я 
искам да е начело на книгата – заради Лили Марлен, заради Ари Лешников. Но и 
Екатерина Ненчева да е тук задължително, допълва Яни, и Боян Пенев, и Мара 
Белчева... Добавихме и един стар грамофон, всичко обрамчено с филмова лента. А на 
гърба? Там режисирам аз. Момчета, слагайте вратовръзките, сега ще се снимаме. 
Обличам се със строга тъмносиня ленена рокля без ръкави, завъртам косата в нисък 
сецесионен кок „а ла Екатерина Ненчева”, бодвам перлените обеци и сядам около 
кръглата холска масичка, наследство от майка ми, масивен дъб с бароково краче. 
Пламен и Яни се нареждат от двете ми страни, изтипосани, сериозни, напарфюмирани, 
докарани, изгладени, а зъмът е вързан на възел, в синьо, розово и златножълто. 
Терминът „зъм” е наследство от учителя ни, Николай Димков, и ще рече възел на 
вратовръзка, която е лъскава, изгладена, гъвкава, безупречна, имитира змия, при това 
мъжки змийчок, официалност някаква, ама е и фалически символ по Фройд, абе, става 
една по зъмски завързана трактовка. Авторите с вратовръзки, тези от противния пол – с 
перли. И зъмовете висят на вратовете със страшна сила. Аз, свенливо, по викториански 
деколтирана. Необикновено сериозни сме. Напушва ме смях, все едно снимаме филм.  
И сега си мисля, че продължаваме да живеем във филма. Янчо вече ни гледа отгоре. 
Наредихме се около масичката, заехме творчески пози... ами кой ще ни снима? Олеле, 
забравихме за фотографа. По-точно, че нямаме фотограф. Опитваме на самоснимачка 
със „сапунерката” на Пламен. Не става. Викваме съседа Борко да ни снима. Щрак. 
Преди няколко месеца се сетих, че през 2019-та се навършват десет години от 
„Паралитературата” и Яни ми даде дума догодина да пишем отново. 

    *** 

Още тогава, но и през всички години в общуването си с Яни си давах сметка, че 
всекидневната му реч, че непрестанните му превъплъщения, в които влизаше и 



излизаше без проблеми, в които той направо живееше, не бяха поза. Той действително 
пребиваваше еднакво убедително във и извън кожата на: американски актьор, френски 
аристократ, интелектуалец от късния соц, екшън герой, европейски дипломат от висока 
класа (на гости да кажем на сър Питър Бота в Южна Африка, където на сутрешен 

брекфаст чернокож слуга в ослепително бяла ливрея разлива ърл грей и... половин 

пръст уиски, плийз, йессс Сър, йес Мáстър...), световен учен, дивдядовски селянин, 
претенциозен столичанин със софийски акцент (давай да ти рéда копеле), 
старозагорчанин традиционалист (стар-гъзорчанин), възрожденски стихоплетец, 
английски романтик от Езерната школа...и още, и още повече. Подозирах, че това е 
истина, и че Той Е Всичко Това. Поотделно, но и взето заедно. Ами така би трябвало да 
е, щом го може така добре? „Който го може, си го може”, обобщавала някога така 
всички божествени дарове на Яни първата му съпруга, покойната Снежана (достойната 
баба хаджийка). Особено беше пристрастието му към възрожденците. По 
възрожденски сериозно се отнасяше към писмовните си занимания, което не му 
пречеше да не се идентифицира с тях, а скептично-иронично да стилизира: който 

мъдро писува добромъдри писмена... той вечно ще добрува, и така, и така, и онака. 
Завали сняг, а той ще зарецитира „Разградската тазгодишна зима”, види ли някоя 
красива колежка и мигом зареди Дядо Петко Славейковите „Не растат саминки 

цветята в полето...” или „За хубостта на жените”. Или пък Попдимитровото „Седях 

аз самотен на пейка и мислех да тебе, Ирен...” Чуе, че някой се е оженил и започва да 
ги реди: „Вече си друга, вече съм друг,/ ти си съпруга, аз пък- съпруг... иде и зима с 

бели коне,/ днеска сме тука, утре пък - не.” Повее ли септемврийският вятър, той 
констатира: „есента полетя бурно разкъсана в писъци” или почва кахърно с: „моето 

есенно тъжно завръщане”. И така бе винаги, когато се завръщаше в любимия, 
изстрадан Шумен. При неговия Шкловски Пламен, при Бат` Бодлер Краси, при онзи 
Сократически интелектуалец Шушу, при онзи Мрачен схимник, дето над лампа 

пишеше надвесен житие ли старо, нов ли дамаскин Весо, при Валтер Скот Стенли, 
дето на млади години цял роман подхванал, пък сетне го изоставил, при Бачо Добри и 

Кумица Елка, при Младенъ, Младене, чуеш ли кървавата песен и Строгата Главна 

Редакторка Роза, при Посестримата Аз. И колко още! Днес Шушу седи на миндера в 
старата селска къща в Дивдяводо. Тъжният черен щъркел на Тончо Жечев отдавна е 
излетял. Шуш` дегустира новото божоле марка „Шушуле” и гледа към празната кръгла 
маса. Няма ги вече рицарите, отпрепускаха по пътя си и краят им не се видя на пътя.  

Яни умееше да назовава хората и нещата. Умееше да сътворява псевдоними и 
прякори, проникваше под кожата на човека, вливаше се в кръвоносната и нервната му 
система, в характера и навиците му.  „Да не ти дава господ да му попаднеш на езика”, 
мълвяха тщеславните. И точно този култ към езика го бе влюбил на времето и оттогава 
завинаги в творчеството на Захарий Стоянов. Особено в публицистиката му. Беше се 
напълно слял и идентифицирал с русофобските му консервативни нагласи и обичаше 
лакърдиите за демона на руский ботуш. По тази филологическа причина обичаше и 
Чудомир, онова уникално явление в културата ни въобще, който не преклони глава ни 

пред десни, ни пред леви, ни пред консерватори, ни либерали и комунисти, който 

твореше във всички вербални и визуални жанрове и канонът така и не го призна. Яни 



бе един от най-важните фигури по преоценката и преиздаването на пълния шесттомник 
на Чудомир, предговорен от него, в съучастие с Никола Георгиев двамата бяха 
отдадени на каузата Чудомир. Влизаше в Чудомировите одежди всяка година, след 
2014, когато се роди инициативата за чествания и конференции в дома-музей на 
писателя в Казанлък. Яни задължително председателстваше конференциите, работеше 
по издаването на сборниците. А в началото на всяко лято той намигваше по 
Чудомирски и на въпроса къде ще кара лятото, отговаряше с цитат: „Лятото той се 

уреждаше добре...”. Ами къде, къде – с хубави и любими хора на добри места. 

Обичаше Гърция и Халкидики, завръщаше се обаче задължително в Шумен, ходеше на 
язовир Тича (такова място само в Швейцария съм виждал, вярвайте, даже...  каквоо, 

Швейцария, ли?). Обожаваше морето, гостуваше на Пламен край Камчия и въздишаше 
миналата година: - Доживях, приятелю, благодаря ти, не вярвах, че ще го видя и 

поплувам пак, ама хайде, догодина, живот и здраве, щом сте казали, ще отскочим до 

Италия. И моментално сътворява „а ла Вазов”: - Удивителна Натал`я, с погед 

лъчезарен свет,/ лятоска, аз бях в Итал`я,/ но кат тебе идеал / нивга вече аз не 

срещнах/ ни в Неапол, ни във Рим,/ удивителна Наталия, двама с теб ще да горим... 
Ние повярвахме в Италия, той обаче - не. Но благодареше за всеки миг слънце, 
безболие и заедност. Яни, дразня те нарочно, но само ако знаеш как ни липсва твоята 

заедност... 

Имитациите на Яни и артистичните етюди, които разиграваше спонтанно, са 
повод на съвсем специален разказ. Той обичаше болезнено децата и животните. 
Можеше да имитира буквално всичко и всички. От норвежки рис, панда, енот и бял 
леопард, през мустаката бабичка, американски президент, парижка превземка, 
английски шпионин, до актьори, певци и актриси. Любими образи му бяха Николай 
Бинев (-Хм, хубава песен, Джо, слушаш я и си мислиш,  че животът е хубав, че нещо си 

постигнал, а утре денят ще започне отново... А вместо това,  на сутринта, си се 

озовал завързан в чувал, по течението на Темза, в духа на добрите стари английски 

традиции...) и Невена Коканова (...дáде ли на кокошките... – със съответстващия 
столичен разглезен акцент и провлачен говор, е, като са казали „Спомен за 

близначката”,  ами че, ясно е, сега,  тази роля не е за нея, тази жена не е родена да 

храни кокошки и да играе селянка).  

Можеше да римува и роди пародия буквално във всяка вдъхновила го ситуация. 
Насред иначе сериозни разговори по стихознание за ритъм и рима, внезапно 
възкликваше: А знаете ли коя ми е любимата окситонична рима? И рецитира 
възрожденско двустишие, в който засича с видимо удоволствие двойката: гръцко 

лукáвство и юдейско притвóрство! Следва бурен смях. Ама не е тъй сочна като 

точната, ама вижте кава изрядна рима: полкóвник-пóдполкóвник! Ами искýства-

чювства?! Ама, бат` Янчо, наливам аз масло в огъня, и Дядо Петко си го бива: 
„Никола, верен любовник/ рано ранява във вторник”? Поéзия, нали?! Е, че 
„Белоногата” си е поема на поемите е ясно, ама пък тази рима... – дразня го аз. Той се 
превива от смях. Обичаше словесните игри, обожаваше някой да го изпревари в 
остроумие, наслаждаваше се да имитира предвзетия, кух и фалшив, модерен 



литературоведски сленг и често подиграваше особено феминистките послания, като ги 
дразнеше с: неслучилата се соленост... На него обаче винаги му се получаваше със 
солеността. 

За писаните лирически импровизации и т.нар. „стихотворения по поръчка”, 
разменяни между Яни и Пламен - същинските Маяковски и Есенин в нова полуда –  ще 
разкаже Пламен. Който споделя: сега гледам всички тези хора, дошли на опелото му 
днес, пред очите ми е светналата му вдъхновена физиономия, как имитираше всички 
нас, как разказваше, вдъхновено и с подробности, с коментари, живота и работата на 
всеки, изучил привички и жестове, тикове, интонация на гласа, движение на очите, 
поведенчески реакции. Беше чел всичко от всеки и за всеки, знаеше, преценяваше, 
изпълняваше безукорно, цитираше... Уважаваше живота на всеки. Неговите имитации 
бяха плод на огромно уважение и любов. И нечовешка впечатлителност.  Спомням си 
един литературен етюд, с една литературна легенда, който разиграваше с охота: - Янее, 

семейството е много важно нещо, аз какъв мъж оставих,... (ама аз съм го виждал 

първия й мъж, де, висок и рус, инженер някакъв беше, интелигент, техническа 

интелигенция, скандинавски типаж, мъж от сой с една дума, същински викинг) та, 

какъв мъж оставих заради тоз пияница Кръстьо Куюмджиев! Смеем се и се дивим, 
как му се получава, интонацията, гласът неин, пък... с мустаци, вирнати до небесата, а 
очите ококорени, ще изхвръкнат от орбита. И продължаваше: Кръстьо, знаете, беше 

по чашката, ами неслучайно ги наричаха великолепната Раблезианска тройка на 

българското литературознание: Здравко Лакомника, Кръстьо Пияницата и Тончо 

Курварина. Това няма как да се прочете в никое изследване по българска литературна 
история. 

Имитаторският му дар вероятно бе свързан със склонността му да се фиксира 
върху теми, сюжети или герои. Една от Янчовите фиксации беше образът на Клинт 
Истууд. Холивудският актьор на достолепна възраст, роден... на един и същи ден, но с 
известна разлика в годините... с Янчо. После върви, че не вярвай на зодии, звезди и на 

твоите вещерски науки, ма, Ево. На 31 май бил роден човекът! Всяка година му пиша 

картичка за рождения ден и той един път ми отговори. Стига, бе! Не може да бъде! 
А, не може, зер, може то! И какво пишеше, бе, Янчо? Ами, така и така, господин 

Милчаков, сър, трогнат съм от хубавите думи, желая Ви и на вас всичко добро, дълъг 

и щастлив живот и така... победа на демократичните ви усилия и така и така...  Ама 
ти, ти какво му отвърна, бе, Янчо? Амиии, че от години много му се възхищавам, гледал 

съм всички негови филми, вярвам в консервативните ценности, които той изповядва, 

желая му щастие и дълъг живот. И така.  Зяпваме. Да пишеш на Клинт Истууд, че и 
да ти отговори. И да ти пожелае победа на демокрацията?! Той ни наблюдава 
победоносно. Ама наистина, рече ли му тъй? Това, последното е реплика от любимия 
„Михал Мишкоед” на Сава Доброплодни, но наистина не е за вярване... 
Идентификацията му с Клийнт Истууд - т.нар. Бат` Клинт бе по линия основно на 
споделяната твърда републиканска идея. Човекът е сериозен, наша кръвна група, 

консерватор, хард, десен, бял, разумен, твърд и безкомпромисен, войната в Корея, 

съпротивата срещу Пол Пот, традиционните ценности срещу мулти-култи и 



джендър-измишльотините.  Любим филм? „Гран Торино”, разбира се. И „Мостовете 
на Медисън”, онази романтична сантиментална история за талантливия самотен 
фотограф от Нешънъл Джиографик и късната му любов с домакиня от Средния Запад. 
Двамата са изправени пред съдбовен избор. Избират статуквото. Сигурността, 
лоялността, консервативните ценности. Семейството и децата, разумният живот 
натежават през голямата, внезапно пламнала любов и аватюристичния избор на 
пътуващия творец. - И все пак не разбрах дали в действителност бат` Клинт тогава, в 

сцената във ваната с шампанското, й  ръсна босилека (разбирай, влезе в емоционално-
сексуални отношения) на кака Мерил Стрийп? Знаеш ли, че после четох, те в 

действителност за кратко наистина са изкарали бурен любовен роман. И очите му 
светват. Не знам дали е истина, ама викам дано, и по-добре да е тъй.  Пък ако ли не е? 

Пропуснал е много.  Замисля се. Тя, чакай, тя, кака Мерил какво пуска (т.е. с каква 
бюлетина гласува), дали за нашите хора или за онези серсеми демократите? Май, май 

за демократите... И като я гледах на последните Оскари, ее, разочарова ме, голяма 

реч, ама не е права. Е, все пак, дано да й го е ръснал. Босилекът. Вярвай, ако някога 

попадна на самотен остров три неща ще взема с мен: книгата на Курциус за 

Европейското Средновековие, Карло Гинзбург и неговите Микроистории и филма 

„Мостовете на Медисън”. Е, за „Професионалистът”, се знае, къде без него.  

На следващият ден след смъртта на Яни гледам по един от каналите отново 
„Гран Торино”, другият голям филм на бат` Клинт, който странно възпроизвежда 
позната картина на света: героят е мъжкар, самотник, криво, чепато дърво, недолюбван 
от децата си, сприхав и неравен нрав за околните, в съседство с него живее виентамско 
семейство, момичето се сприятелява със стареца (героя на Истууд), ветеран от 
Корейската война и той тръгва да воюва с кварталните гангстери-расисти. Изправен 
пред очите на смъртта (защото е болен от рак), той плюе кръв пред огледалото, но не се 
дава така лесно. Развръзката? Старецът е способен на алтруистични жестове (завещава 
култовата си кола Гран Торино на съседското момче, което превъзпитава), но извършва 
и жертвата на живота си (отмъщава за поруганото момиче). Накрая героят на Клинт 
умира. Колко странно и познато животът непрестанно имитира изкуството? Сигурно 
Господ си прибира по-рано онези, които му трябват. Тези, които, живели така 
интензивно, почти без дъх, раздали енергия, нерви и щастие на близки и врагове, 
изведнъж се откъсват от всичко и литват.  

„И какво че се срещат единици поне/ от рода на хвърчащите хора?”- пееше Бати 
Асен под диктовката на Валери Петров. Благо, благо... И сега, ако кажа, че Яни беше 
благ човек, сигурно мнозина, опарили се от огнените му езици, биха възроптали. Но 
всеки, който го познава истински ще си спомни колко чувствителен и милозлив, с 
някакво вдетинено почти захласване обичаше животните, имитираше инстинктите и 
особеностите им, обясняваше, разказваше за техния живот и местонахождение. 
Обичаше анималистичните прозвища и прякори. Сред тях любим му беше: този 

любезен енот. Така наричаше всеки, на когото симпатизира и в къщи сам, или в 
компания поведението му може да бъде обрано и ненатрапчиво. Беше сантиментален и 
към хората. Прощаваше им винаги. Беше безпощаден към идеите, заради тях бе готов 



да крещи и вика, да се пени, да отрицава буйно, да заклеймява. Беше човек на идеите. 
На каузите. Не на хитростите. Въпреки, че не пропускаше да отбележи, че е човек на 
художествения език, на „пиитиката, която повелява/ как всякой мъдро да писува/ 

хитрохудожно да склонява/ и сладостно да сочинява...” Истинска наслада му носеше 
звученето на възрожденския език, който той съвършено спояваше към съвременния. 
Беше сантиментален и милозлив към хората. Лесно му минаваше. Освен в 
изключителни случаи, за които момчетата нарочно не ме държаха в течение. Беше 
нежен към природата и растенията. Няма да забравя любовта, с която говореше за 
културното минало на село Осмар, за тамошната им вила и за четирите стари кайсиеви 
дръвчета, отрупани в плод. Било е лятото на 2008-ма. -Виж ги, миличките ми, колко са 

стари, ама гледай тази, кривата, тя има само кора, без вътрешна част... И как 

толкова много е родила, завалийката, и ги е износила, като за последно. Нее, няма да 

ги сека, ако рекат да изсъхнат, оставям ги да стърчат тука и толкоз. Ще са си 

умрели от старост, дай боже всекиму. То е все едно човек да убиеш, животно да 

застреляш. Милите ми – и милваше грапавата им кора. Подобно беше и отношението 
му към животните, много топло и човешко. Вживяваше се в ролята на норвежката 
горска котка на дъщеря си, влизаше в психиката на Норвежеца, този страшен рис с 

остри нокти, същински брат на снежния леопард в тайгата, най-красивото 

животно, виждал съм го на живо. Когато искаше да преназове любовта си към човек, 
който е кротък и му е особено скъп, той казваше: -Този любезен енот... ще ходи на 

физиотерапия, лапите го болят - примерно. Световете на Яни и светът около него бяха 
тотално оживени и одухотворени. Но не предзвзето измислени и фантасмагорични. 
Едновременно приказни и реални. Много битови и много литературни. Невъзможно е, 
нали? 

Яни имаше няколко научни идеи-фиксации сред които: новият историзъм, 
отношението към факта и широтата на енциклопедичния подход към литературата; 
Нестандартни бяха и равносметките му относно бългърскътъ съдбъ, с дивдядовското 
наречие на Тончо, дето под руския ботуш най-много се е сривала, пък... добрувахме в 

управлението на Падишаха, Аллах да умножи дните му, ееей, както пише Захари, 

зеленото парцалчее, него ще го търсите ама ей, нá, ум царова, ум робува,... докарай ти 

тука първо руския мужик, пък после му търси колая... Ей с такива ексцентрични 
геополитически и поетически идеи прокарваше той и успяваше да скандализира 
консервативно настроените колеги-русофили. С апломб говореше за личността на 
Ахмед Давутоглу и книгата му „Стратегическа дълбочина”. Ето политик, казваше той, 

виж го, интелектуалец, учил в Америка, говори пет езика, хитър, умен, гледа те с 

мъничките оченца през златните рамки на очилцата и те ... преценява. Виж му 

книгата и сега погледни кой тебе те управлява, хора, дето половин книга за индианци 

са прочели през живота си. Само като се взреш в сложните конструкти на кемализма 

от една страна, на пантюркизма от друга и ги погледнеш спрямо новата доктрина на 

неоосманизма, си даваш сметка, че това не е плитка бара, дето всеки може да 

прецапа. Човекът си го пише още в уводната глава: какво е геополитика на 

Балканите? Откъде да тръгнем? Ами нека тръгнем от това общо, което имаме, а не 

онова, което сме имали и сме загубили, да тръгнем от простите, елементарни наглед 



неща, които ни обграждат – тук обща река, брегове, там поточе, хълм, планина, 

общи топографика, обща история. Четеш и ти става ясно, че тия хора (турците), ги 

управляват учени политици, Турция си е държава за уважение. Каквото и да се случва, 

каквото и да ми говорят. Взаимното уважение и таченето на традицията е преди 

всичко, така се прави държава, така се гради култура, така се управлява царщина. 

През ноември 2015 сме в Истанбул, сутринта разбираме, че турците са свалили 
руския самолет, а Путин и Ердоган са си разменили „любезности”. Тръгнали сме заедно 
с колеги от нашия университет и шуменската библиотека, с колегите от казанлъшкия 
музей „Чудомир” и театъра, и с колеги от БАН към Истанбул,  Бурса, Ялова, Мудания, 
Чанаккале по проект, посветен на пътуването на Чудомир в Турция. Излишно е да 
казвам, че Яни не млъкна през целия път и всичките шест дни и нощи. Седим вечерта 
на покрива на евтин хотел във Фатих, на самия бряг на Златния рог и гледаме чудния 
осветен залив, разноцветните електрически сияния, които се отразяват във водата, 
блестящите мостове... В съседство от нас гледката е на умопомрачителна беднота. Виж 

ги, казва Янчо, същински клетници на Виктор Юго, каква мизерия, та те нямат дори  

легла, спят върху дюшеци направо на пода, всичко се вижда през осветените прозорци 

без щори и завеси. Но пък – привилегията да живееш в такъв град! На това място 

точно.  И да имаш такава гледка?! Хайде сега, де? Не, този град ние, българите, не го 

заслужаваме! Бистрим и политиката, защото точно днешният ден го предполага. 
Гледаме към Яни с очакване да коментира новосъздадената геополитическа ситуация, а 
той хитро подръпва мустак, погледът му важничи: -  Абе, кво да ви кажа, много хубаво 

става, винаги като се скарат не просто двама тирани (Путин и Ердоган), ами 

двамата ни исторически душмани, ние трябва да използваме ситуацията. Лошо става 

само ако се сдушат сега. А после то така и стана. 

В Бурса ни посреща Хюсеин Мевсим с цяла общинска делегация. Настаняват ни 
в суперлуксозен 5-звезден хотел. -Възход и падение – смее се Яни. След Фатих... 
Салтанати всякакви. Среща на високо равнище, представяне, коктейли, музеи, 
интервюта. Негово Превъзходителство слага каяфетите, защото знае му чалъма, 
държи речи и осъществява контакти. Хюсеин въздъхва облекчено, защото Яни 
единствен е наясно с протокола, отсрамва ни. На официалния обяд в наша чест, с 
Искендер кебап и ошав вместо вино, срещу нас на масата стои и ни гледа втренчено 
младо момче с костюм, през цялото време се движи плътно с нас, не яде и не пие нищо 
и непрестанно говори по телефона. Озадачаваме се кой е. Янчо отсича: това е 

цивилният изкуствовед на МИТ (турските тайни служби). След което прави невинна 
физиономия и вдига високо вежди – хем, да внимавате къде какво говорите, тази 

страна е с авторитарно управление, пък и хората са малко башкá. Не е като при нас, 

дето всичко може за всеки да кажеш и изкоментираш. Обаче пък как живеят?Виж 

икономика, виж индустрия, виж социална политика, заводи и полета се ширнали, 

трудолюбиви хора, уважителни. Ценностите не са празна дума тук. Питам аз, 

нямаше ли да сме по-добре под властта на Негово величество падишаха, аллах да 

наспори дните му, и дали пък дуалната империя на Стамболов не беше истината за 



нас и спасението ни от руския ботуш? Да го погледнем в диахрония... – дразни Янчо 
русофилите и предизвикателно смигва с очи.  

Влизаме в Българската Екзархия в Стамбул, имаме среща с тамошната българска 
и балканска диаспора, срещаме се с Нахиде Дениз, с художничката Мария 
Калъчлъоглу, водим си преводачката и изследователката на турската литература Йори 
Бибина, тя пък ни представя литературната агентка на Орхан Памук Нермин 
Моллаоглу. После заминаваме за Бурса. И през цялото време той повтаря: гледайте 

хубаво, каква държава, каква работа, каква подреденост – заводите му заводи, 

обслужването му обслужване, казва ти човекът „не е прието при нас така, ефендим, 

това кафене е само за мъже, идете с госпожата в съседното заведение, пък от мен 

имате почерпка сок от нар”; добре, казвам, стискаме си ръцете и излизаме; Ето ги, 

две сестрички – едната с хиджаб и мантия, другата по презрамки и с пиърсинг, така 

го разбират живота, така го живеят; а ние не ги щем тези хора в Европейския съюз 

заради предразсъдъци, ама зеленото, зеленото парцалче-е-е, за него много ще плачете 

вий... Така „зеленото парцалче”- османският байрак, и цитатът на Захари се превръща в 
носталгичен лайтмотив на цялото ни пътуване. 

Отношението на Яни към младостта беше двояко. Хем сантимент и носталгия го 
преследваше, хем пък гордост някаква и уважение, и страх божи (сигурно такова нещо 
е било) заради изминалите години и натрупания опит. Заради това, което има човек, а 
не това, което е изгубил. Заради мимолетността на съществуването. Обичаше да си 
спомня, но Пламен разказваше по-вдъхновено, а той кима доволно: за Карóто, за Булка 
Милковица и възможните самоубийства от любов - за щастие неслучили се и 
естествено заради него; за безкрайните студентски запои, и етюди с китари; за 
промишлените количества пържени картофи и топла чорбица (щото, без топла 

чорбица Бат`ви Янчо е зел-дал), които е произвела баба хаджийка Снежа; за 
денонощните сбирки, в които участват дори малката щерка Милчакова. В два часа 
посреднощ Яни буди малката Елена и я носи сънена на масата: - Кажи, тате, кажи 

всички да чуят какъв е Пантелей Зарев? – Дъта мумуна. – Браво, на тати умницата, 

хубавицата, айде, лягай да спиш, че да пораснеш! Този етюд от представлението е 
приключил и всички са доволни. Шуменската Джейн Остин е прехласната по даровете 
на Яни: „Янни, Янни, във Вас има нещо от младия Гьоте, в симетрията на разума и 

висотата на чувствата, в дълбочината на страстите, и проникновението на духа”. И 
още и още. Голям смях падаше на колективните прочити  на „поезията” на Венко 
Марковски от „Предания заветни”: „В Чернобил чернее саркофаг/ на реактор с мирна 

цел,/ смел реактор под съветски флаг/ за наука е умрел...” Е, умираш си, но не от 
радиация, а от смях. Или пък на шаради от типа на: голямо писане е туй, голяма наука е 

туй литературната история без социология и без психография, ами такова е то: 

какво кажеш – все вярно. Или пък: Жената учен е като морското свинче – нито е 

свинче, нито е морско. Щото една жена, дето супа топчета не може да ти сготви, 

не ми я хвали ти нея.  

Ненавиждаше култа към селото и определения (геопоетически) от типа на 
„котловинна проза”, „равнинна литература”, „литература на северозапада, югоизтока” - 



това го вдъхновяваше да пише за Литературните географии. И особено ненавиждаше 
„селската проза”. - Един народ и една литература, която мрази и ненавижда града, 

демонизира градското пространство и учените хора, а това ще рече – прогреса,  

културата, цивилизацията – не ми ги хвали. Като са рекли корените, та корените, 

българщината. А културата е не това, което даваш на света, а онова, което вземаш 

от него. Подобно бе и отношението му към соя (произхода) на човека и на хората в 
науката, в изкуството и в политиката. Първо поколение интелектуалец – беше най-
страшната присъда, която можеше да издаде Яни някому. - На времето, когато се 

създаваше СДС-то, им казах – покажи снимка на баба си с воалетка, ето го най-

голямото доказателство, че си десен, консервативно мислещ човек, демократ, 

антикомунист, аристократ. Другото е вятър работа. Цървули и каскети.  

  „Той обичаше света, въпреки че го познаваше добре.” Това написа Йордан 
Ефтимов във възпоменателната бележка в „Култура” по повод четирисетте дни от 
смъртта на Яни. Хм, добре казано и по античному мъдро казано от моя скъп и по-млад 
приятел Данчо. Мъдро, иронично и велико, като за велик, голям човек – и висок, и едър 
и мощен. Като заупокой на фараон го е казал Данчо. Убедена съм, че за Яни трябва са 
пише. И ние сме тези, които трябва да напишем, казвам на Данчо. Опитвам се да си 
спомня в кой точно форум Яни се титуловаше с никнейм Стамбо. Идентифицираше се 
с обожаемия нему Стефан Стамболов. Заради консервативните идеали, тъй екзотични 
за българската душа (и стомах, би казал Пенчо Славейков). Спомням си как се хвалеше 
с рекламната платнена шапка, която получава лично от Америка, от предизборния щаб 
на Джордж Буш-младши, заради символичното дарителство от един бивш български 

дипломат Яни Милчаков. Не се страхуваше да изповядва „екзотични” за българското 
пространство идеи и идеали като дясното и консерватизма. И още нещо: Яни беше, 
поне доколкото го познавах, един от малкото, много малкото родни политици и 
дипломати от годините на прехода, който не забогатя, не се облагодетелства, не влезе в 
никакъв борд, офшорка, схема. Не изпра пари, не завъртя трескав бизнес. Търговийка, 
едно друго, братче? НЕ. -Ей, братче, как се оправяш с  тия важдии, търговиите и 

производствата, ей туй хич не го разбирам - което разбирам и знам, знам го, ама в 

това хич ме няма - пазар, баланси, сметки, ааа, не е за мене... Това ми е като футбола 

– все е еднакво кои с кои играят, този мач съм го гледал. И те гледа с едни зелени, 
наивни очи. Прав е Бойко Василев - той беше гениален, зверски интелигентен и 
талантлив, но... наивен в някаква степен човек. Морален. Нравствен. -Другото име на 

нравствеността е Яни Милчаков, това се знае, смееше се той. На очевидната истина, 
впрочем. Той беше един дълбоко нравствен човек.  

В началото на април му показвам снимка от младите им години, намерила съм я 
в архивите на Пламен. Колко са млади, господи. Неузнаваеми. Яни е с неизменната 
китара (че аз Асеня съм го учил на тоз занаят, просвири покрай мене), с дълбоко черна 
чуплива коса, с неизменните мустаци. И в действие. Той помисли, помисли и 
възкликна: ей, ами че аз сега пó се харесвам, ама пък младост, на, с тоя албенис да 

съм, ама със сегашния акъл и сегашните... пари – последният аргумент го кара да 
избухне в бурен смях. Това е последния път, когато го виждам жив, през април, дни 



преди Великден, след последните му лекции по Теория. Казваме си довиждане и го 
щраквам със смартфона, нещо ми подсказва, че ще е за последно, нали съм вещица. 
Уговаряме се за работата ни след Великден, дава наставления какво да правя на 
упражнения с първокурсниците, кой какво научил, на кого каква книга е дал... Значи, 

чуваме се, сега тръгвам, нещата при мен вървят на добре, преборихме се значи, сега 

едни последни кръвни изследвания предстоят, една лазерна интервенцийка и това е, 

беше, край, забравено, здрав съм. Хайде, до на лято. 

** *  

С Десинда сътворяваме Янчовия некролог. Той обичаше да я нарича така, 
звучеше му много американско. Тя хлипа и не може да се овладее. Кара ми се по 
телефона. Кара се и на света. Всички са виновни за това, че Яни си отиде. Обвинява 
съдбата. Протестира срещу смъртта, защото е млада. Аз не. Пишем некролог за Яни и 
не е за вярване, че го правим сега, в самото начало на август. В неговия любим месец. 
„Лятото той се уреждаше добре...”, казваше онзи, чиято съдба Яни успя най-плътно да 
почувства и разбере. По месинджъра й пращам стиховете от „Изгубеният рай” на 
Милтън:  

 
„…тъй както умът или духът остава непобедим…, 

…дори когато блясъкът помръкне 
и потъне блаженството, погълнато от безконечна мъка...” 

 

... „Изгубихме Яни. Ученият, стиховедът, публицистът, дипломатът...” и усещам 
в упор усмивката на Яни: Човекът и поетът, като че ли поетът не е човек, баща, 

син... За миг се замислям, коя всъщност от идентичностите си, кое от съдържанията си 
той  ценеше най-много? Ученият, естествено, историк и стиховед. Но не по-малко 
държеше и на мощното си публицистично перо. Имаше и лирическо, не по-малко силно 
и колоритно, но това е друг, съвсем отделен разказ. Да, това ще бъде разказ за поета 
Яни. Разказ за двама поети – Пламен и Яни, които подобно на Есенин и Маяковски, си 
организират поетически дуели. И дуети. Абсолютно съм убедена, че ако имаха айфони 
тогава, руският авангард би имал по-друго лице. Искам в некролога му да има възхвала. 
Трябва да има, разбирам ги тези неща, та нали писахме за некроложната поезия с 
усмивка. Ето, сега ни се връща. И добавям: „Ще те помним и ще те четем! И ангелите в 
рая ще ти ръкопляскат”. Знам, че студентите плачат за него, искам и той да го знае. 
Най-скъпите сълзи.  

От снимката ме гледат синьозелените му очи, които всъщност би трябвало да 
светят студено, заради цвета, но е точно обратното, с въгленовите вдигнати на дъги 
вежди, които гледат света учудено, лакомо и възторжено... Я люблю тебя жизнь, и 

надеюсь что это взаимно, причува ми се съответната Йосиф-Кобзоновска интонация и 
бликащ кикот. Блуза в хоризонтално райе в същите, уж студени тонове. Артистично 
заметнато шалче. Погледът му е малко изморен, а това е портрет от последното 
традиционната зимна сбирка на 30 декември. Пламен го е снимал, а той е позирал, 
правеше го в последните две години охотно, като че ли суеверно, с мисъл за историята. 



Която предстои без него. - Е, това ли беше то, приятелю, ще възкликне в последния 
разговор, това ли беше, Плáме, животът? Гледа мъдро. Опрощаващо. И сериозно. 
Бекграундът на портрета е моят хол. Томовете на Достоевски, наследство от баща ми. 
Лавицата с турската и балканската ми литература. И Жерар дьо Нервал. И романите на 
Орхан Памук. Идеална резолюция. Това е и профилната му снимка в Уикипедия. Там 
Пища Хуфнагел (засега няма да разкривам автора, скрит под този звучен псевдоним, 
зает от герой на култовия анимационен филм „Семейство Мейзга”) пише: „професор 
Милчаков в работния си кабинет”. Друг път, Данчо, професор Милчаков тук е на 
моабет, на купон, на раздумка със стара китара и още по-стари приятели, сред книгите 
ми, томовете ми отлитат към небето от двустайната панелка на „Симеон Велики”№ 19 в 
Шумен. На първия етаж. Където се проляха литри вино, изпяха се по часове и дни 
концерти и кантати... изговориха се томове спомени, вицове, анекдоти, мемоари и 
истории общи и частни, и тежки политически и литературоведски анализи. Всичко 
беше проживяно за години напред.  

На 11 септември е четирисетият ден, в който душата на Янчо литва завинаги. 
Катастрофичен ден, който променя истории, персонални и световни. Геополитически. 
Търсим ли някаква симптоматика в числата? Не, няма да правя хороскоп на съдбата, 
нито геопоетически анализ на смъртта на онзи, който най-много я разбираше 
геопоетиката. Този път не. И вече не. 11 септември е. Сбогом. А накъде? Към Рая? Към 
Ада? Има ли ги всъщност? Любимите небесни тромпети на Борис Христовите ангели 
ли ще свирят край теб, Яни? Или нещо друго, не искам да си го помислям...  Колкото 
по-безупречен е човек външно, толкова повече демони има вътре в него, беше казал 
навремето Фройд. И на него се смееше, и него имитираше.  А Яни не беше безупречен. 

Къде си, Побратиме? Ще се видим ли там, горе? Или моите демони ще ме 
завлекат в други посоки и селения? В други бездни? Ще се разпознаем ли сред толкова 
души? Ще бъдем само глави с крила. На какви ли езици ще си говорим, как въобще 
разговарят там? Ти и без друго ги знаеш всичките. Как ще се казваш там, горе, Яни? 
Кръстнико на характерите ни. За себе си в самия край той беше избрал името на онзи 
неистов Капитан Фортунас от „Рапорт пред Ел Греко” на Казандзакис. И тъжен, 
учуден, тържествен - защото срещата със смъртта е най-висшето божествено 
тържество, което душата празнува, на края, на прага на вечността), той пита Пламен по 
телефона, ей така, простичко: - Еех, Пламе, и това ли било то, Животът? Само 

толкова ли беше? За какво беше всичко и за кога? За кого? Вече са поседнали на 
облака с неговият бат` Краси (Кунчев), настроили са китарата с вилица (както 
обикновено) „на френския строй”. И пеят, поклащайки дългите си крачуни. А сред тях? 
Предполагам, че онзи Радичковски Бог с малките богчéта седят и ручат кисело млеко. 
Нашите си пийват мерло, боцват от блюдо с изискани френски фромажи и ги веселят с: 
Какво е всъщност лятото, какво е, един сезон във който мен ме няма... Яни си тръгва... 
В края на лятото, миг преди зимата... с птиците на юг... Припяват Като камък на 

шия, като белег от нож...  Минава, Големият кораб минава... Сет юн бон романс е сет 

юн бель естуар...ожордюи... Това е един прекрасен романс, една прелестна история, за 
любов и нищо друго. Но днес... Сбогом приятелю! Смъртта, твърдят католиците, е 



тъжно-сладка и горчива. Тъжна и горчива заради раздялата. И сладка, заради 
предстоящата възможност за спасение. Също като мерлото. Кой знае. 

 

15 август, 2017, Варна 


