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Има няколко вида морал. Има морал позитивен и практически, на който всеки
трябва да се подчинява.
Но има и морал на изкуството. Той е съвсем друг и от сътворението на света
изкуствата са го доказали с пълна сила.
Съществуват и различни видове Свобода. Има Свобода на гения и нищожна
Свобода на безпризорните.
Шарл Бодлер

Единствения начин да се изплъзнеш на системата беше да се научиш да използваш
метафори и евфемизми...
Цветан Тодоров
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КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

Когато човек се върне към преживяното, му се струва, че е остарял с още един
живот. Или че е живял много и различни животи и онова, което уж е било вчера, му
се привижда безкрайно далече във времето. В огледалото на времето вероятно
всички изглеждаме по-малки и по-незначителни, отколкото си представяме, че сме.
А в огледалото на равносметката?
През 1999 г. Кирил Кадийски ми беше признал, че "каквото е имал да каже чрез
поезията си, вече го е казал" и че ще се занимава само с преводи. Дали беше
споделил и с други за тия свои намерения, но това някак си много бързо се разчу и
зарадва онези, на които пречеше с гордата си осанка на "жив класик". Даже един
критик побърза изобщо да го "отпише" от литературата под претекста, че той от
доста време не е публикувал нищо ново – сякаш "старото" може да се зачеркне
само заради това!? Спомням си, че когато представях в пловдивската Народна
библиотека "Иван Вазов" луксозното издание "Стихотворения" – събрало
цялостното му поетическо творчество – само в 17 екземпляра, предназначени за
големите библиотеки и най-близки приятели, казах, че имаме редкия случай след
Далчев, да оценяваме едно творческо дело като вече завършено, макар поетът да е
жив и здрав и да продължава писателската си работа, но главно в полето на
превода...
На връщане към София си говорехме къде на шега, къде на истина, че вече е готов
за сериозна литературна анкета – написаното е написано, преведеното е преведено,
да се върнем назад и да го преосмислим.
Само след година обаче той ни изненада с новите си работи от великолепната книга
"Смъртта на бялата лястовица и тринадесет нови сонета" (2001), а през февруари
2002 г. и с експресивната философска поема "Green" – така идеята за анкетата
престана да бъде актуална. Казвах му: "Ами ти пишеш все по-хубаво и какво ще
стане с моята анкета, ако тепърва публикуваш още големи творби?".
А и аз самият около година и половина бях ангажиран с изданието "Христо
Смирненски – новият прочит". Но когато то видя бял свят и аз се поосвободих,
Кадийски за пореден път ме сръчка да "си стегна критическите писания, за да ги
издаде в едно томче". Тогава се пошегувах, че времето не ме притеснява и само
доказва правотата на моите критически анализи и оценки, но че е време да си
свършим по-важната работа с него – да започнем нашата литературна анкетата.
Кадийски прие тази идея абсолютно на сериозно, но я започна типично в негов
стил – представи си я вече завършена! Първо се рови няколко дни на тавана в
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кутиите със стари снимки и ги донесе в едно куфарче за сканиране, а два дни покъсно донесе и проект за корицата на бъдещата книга...
Явно в началото не си даваше сметка за това колко голямо изпитание за твореца е
една сериозна литературна анкета, колко ровене не само в спомените, но и из
библиотечните рафтове и личните архиви е необходимо, за да се стигне до
корицата.
Когато започвахме тази анкета преди година, знаех че ни предстои приключение –
да се върнеш назад през годините и да ги погледнеш с днешните си очи, не е шега
работа както за анкетирания, така и за анкетиращия. В началото ми се струваше, че
ще свършим бързо – за два-три месеца. Но колкото по-надълбоко навлизахме и във
времето, и в същността на нещата, осъзнавах заблуждението си.
През детството и юношеството преминахме бързо и лесно, но колкото повече се
доближавахме до днешния ден, толкова по-трудни ставаха и въпросите, и
отговорите. Едно е да описваш пълното с преживявания и открития нехайно
детство, друго – безкрайната "бохемиада" на студентските години и кръга
"Ашингер" и – съвсем друго, да оценяваш от днешна гледна точка своя живот и
творчество и живота на десетки съвременни творци в един сложен и противоречив
период, какъвто представлява времето от 80-те години до днес за България, Европа
и света...
Кадийски се оказа благодатен събеседник с изключително услужлива и
непокътната памет, но това допълнително разширяваше кръга на темите и анкетата
лавинообразно растеше. От казаното може да се създаде погрешно впечатление, че
сме скачали от тема на тема и сме продължавали един разговор, който е трябвало
да свърши по-рано. Всъщност движехме се по предварително начертан маршрут –
хоризонтален – назад във времето и вертикален – към оценката, някогашната и
днешната за нещата от живота и творчеството. Т.е. архитектониката на темите и
въпросите беше предварително структурирана, но изненадите ни следваха по
петите и се налагаше често да се връщаме по вече извървения път и пак да се
взираме в сенките на миналото.
Пак в началото си мислех, че зная всичко или почти всичко за Кирил Кадийски – та
ние се познаваме от почти юношеска възраст! И пак се оказа се, че съм се
заблуждавал. Явно във всеки човек живее още един скрит негов двойник, когото не
познаваме добре, защото рядко излиза наяве. Онези, които познават поета поотблизо, вероятно биха ми възразили: "Кадийски е открит, прям, за каква
двойственост може да става дума?" И ще са прави, но само отчасти. Защото за
личността на Кирил Кадийски прилягат съвсем по мярка определения като
"нееднозначна", "противоречива", "конфликтна", "сложна", "богата". Така че пред
мен стоеше нелеката задача да проникна зад амалгамата на отражението, с което
сме свикнали – и да накарам "двойника" да излезе от сянката на утвърдения в
представите ни публичен образ. Да провокираш нечия равносметка, пък било то и
на творец, свикнал с публичността си, минал през не едно и две интервюта, с
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медийна озвученост на позицията си по не един наболял въпрос е и лесно, и
трудно. Трудно е да накараш творец, веднъж вече заявил пред обществото
позицията си към едно или друго събитие, явление, личност и пр., да преоцени
становището си, да го погледне с други очи от дистанцията на времето. За това се
иска и нравствена сила, и чувство за справедливост, и увереност в себе си. Слава
богу, че Кадийски през целия си съзнателен живот не е променял (нито му се е
налагало, нито е искал) позицията си по жизнено важни въпроси, но както са
казали още древните "всичко тече, всичко се променя". Всички ние не сме онова,
което бяхме, а и няма да бъдем след време онова, което сме днес. Сега, като
препрочитам анкетата, ми се струва, че Кадийски се е справил и с това – избягал е
от изкушението да остава в удобното или недотам удобно пространство на вече
веднъж взетата позиция с надеждата времето да докаже правотата й. Напротив – и
днес той наново преживява едно или друго свое действие или постъпка, страстно
спори с някогашни и сегашни свои опоненти, признава грешки или увлечения,
мъчи се отново и отново да възстанови справедливостта, такава, каквато я вижда
вече от дистанцията на времето. Разбира се, това крие друга опасност – на места
градусът на емоциите да замъглява силата на аргументите. И вероятно мнозина ще
се почувстват уязвени и недоволни от отношението на Кадийски към техни
позиции или действия, други пък ще се противопоставят на негови виждания,
изразени в анкетата. Намирам това за естествено, защото една анкета освен да бъде
документ за твореца и времето му, може и следва да дава повод за размисъл,
преоценки, а защо не и да провокира дебат по наболели проблеми, засегнати в нея.
По-важното е, че Кадийски не остава равнодушен към нито един от разискваните
проблеми – било лични или творчески, професионални или общественополитически. Той не се плаши да навлиза и в най-дълбоките води, без да спестява
нищо нито на себе си, нито на автора на тази анкета, нито на попадащите във
фокуса на сегашните му оценки. Още в началото се разбрахме, че той няма да
спестява истината, каквато и да е тя – все пак имаме ясното съзнание, че анкетата е
преди всичко документ на времето. Сигурен съм, че част от общественото мнение
ще бъде скандализирано, така както съм убеден, че Кадийски не се плаши от това
да казва нелицеприятни истини и че не го прави, за да заинтересува повече
публиката си.
Ще кажа още, че пак в началото се споразумяхме моя милост като анкетьор да не
взема отношение към едни или други оценки на анкетирания. Иначе анкетата лесно
можеше да се превърне в приятелски, но недотам приятен за читателя, спор. Старал
съм се да се придържам към неутрална позиция, особено в случаите, когато става
дума за междуличностни отношения. И аз, вероятно като някои от читателите на
тази анкета, не споделям отделни оценки на Кадийски, но това само потвърждава
убеждението ми, че избраната посока на посланието е вярна.
Може на някои анкетата ни да се стори доста "неразговорна", причината за подобно
усещане е една единствена – за много от нещата сме разговаряли не един, а десетки
и стотици пъти. Но разговорите не сме записвали, каквато е обичайната практика у
нас за "майсторене" на литературни анкети. Обменяхме въпросите и отговорите си
по електронната поща като задължително след това ги коментирахме по телефона.
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И двамата решихме, че ще бъде в полза на читателя да му спестим "естествената"
разговорна форма и да я заменим с по-стойностния по наша преценка "писмен"
вид. За това не се учудвайте, ако на места ви се стори, че четете не анкета, а повест,
роман, мемоар или критическо есе – нали в днешното постмодернистично време е
позволено всичко, а по думитена Кирил Кадийски – "най-вече за онези, които го
могат". Така или иначе, в анкетата може да се разпознае портретът на едно цяло
поколение в културния и обществения ни живот, нарисуван с ярки метафорични
щрихи – така, както само Кирил Кадийски го умее.
Подозирам, че след излизането на литературната анкета, най-често задаваният ми
въпрос ще бъде: "А защо избрахте Кирил Кадийски?" За посветените е ясно, но тъй
като те стават все по-малко и малко, предпочитам да отговоря още сега.
Първо – защото той е не само най-колоритният представител на нашето поколение,
но и най-стойностният, най-завършеният, най-цялостният.
Второ – защото за мен Кирил Кадийски е между най-значимите български творци и
съм убеден, че времето само ще препотвърждава тази моя оценка.
Трето – защото, бидейки измежду най-ярките посланици на българската култура по
света, той е от малцината наши творци, които са получили признание в една побезпристрастна среда и са се вписали в един по-мащабен контекст.
Четвърто – защото поредният надскочил времето си, за когото се отнася мрачната
мъдрост на вековете "Никой не е пророк в родината си", е Кирил Кадийски.
И пето – защото повече от три десетилетия на мечти, стремежи, амбиции,
изпитания, съперничества, препирни, на радости и болки, на възходи,
разочарования и провали ни свързват в едно трайно лично и творческо
приятелство.
Последното беше и си остава най-трудното препятствие пред "безпристрастността"
на литературния анкетьор. С надеждата, че поне отчасти съм го преодолял,
представям на читателския съд този опит за портрет на "времето в нас и извън нас"
чрез живота, творчеството, размислите и оценките на един голям, самобитен
български творец, който не се страхува и от огледалото на равносметката.
И така, уважаеми читателю, нашето приключение в това пътуване завърши.
Започва твоето – на добър час!
Светлозар Жеков
6 януари 2003 г.
Богоявление
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І. ДЕТСТВО, ЮНОШЕСТВО

Къде и кога си роден? Разказвали ли са ти за нещо особено, с което е било
свързано раждането ти?
Знам, че събитието е станало към 4 часа, но дали сутринта или следобед – не мога
да кажа точно. Във връзка с някакъв хороскоп бях питал майка ми, но само
четворката се е загнездила в съзнанието ми. Склонен съм да мисля, че е било
следобед: първо не съм, или поне не бях, от ранобудните и второ не е забелязана по
това време звезда на небето.
Иначе, датата е известна – 16 юни, 1947 година. В отделенията имах една
съученичка, за която майка ми казваше, че сме родени в един и същи ден и че тя я е
кърмила – или може да е било обратното, нейната майка да ме е кърмила мен, също
не си спомням добре. Така че и въпросът с какво си закърмен си остава една
красива метафора. Особено когато става дума за оцеляването. Помня, че момичето
се казваше Спасена, вероятно родителите й са имали проблеми с децата си. Аз
също в известен смисъл съм спасение за моите родители, тъй като преди това са им
починали две деца. Имал съм брат, който е починал от травма, получена по време
на игра. Също се е казвал Кирил. Не ме напуска усещането, че имам спомени от
неговия живот.
По-интересен е въпросът с родното ми място. Дълги години пишех, че съм роден в
Кюстендил. Докато при една смяна на паспортите не изскочиха данни, че това било
станало в с. Ябълково. Това объркване вероятно е поради факта, че аз наистина съм
роден в Кюстендилската болница, а по това време селото, което е само на 4-5 км. от
града, не го е имало на картата; известно е било като махала "Кошарите"; живял
съм там до седемгодишна възраст и помня, че имаше къщи, навървени покрай
шосето за София и други по-навътре, в самите имоти, хората си живееха в самия
имот, не бих казал чифлици, тъй като земята беше малко. Но там, в това землище, е
бил чифликът на Пенчославейковия брат, там поетът е написал "Край брега на тиха
Струма", славейковите наследници живеят там и днес. Аз съм израснал в такъв
"мини-чифлик": десет декара ябълкова градина с нова двукатна къща в горния
край, в долния – реката, с върбалаци, все още чиста и пълна с риба.
Махалата "Кошарите" става село "Ябълково" горе-долу по времето, когато съм се
родил и също е заслуга на баща ми, който по това време е бил кмет.

От каква среда произхождаш?
Като казвам кмет, не бива да си представяш някакъв дружбаш с шуба и бастун.
Беше учител. По това време е директор на училището в село Ръждавица, голямо
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средищно село, до него е Шишковци, където живее и твори Майстора, с когото са
се познавали. Преподава български език, френски, история. Животът му беше
пълен с перипетии, но за това ще стане дума по-нататък. Последните десетилетия
се беше съсредоточил главно върху историята. Владееше отлично стенография и си
правеше бележници, в които нанасяше всяка по-интересна мисъл, попаднала му
при четене. После ги четеше и препрочиташе. Особен човек беше. Още го помнят
като учител. Изобрети своего рода дървен велосипед. Въведе нов метод в
преподаването, който после се оказа, че бил първа новост в Съветския съюз. Орден
му дадоха за това, смятаха го за новатор, водеха при него групи от цяла България
да изнася показни уроци. А в какво беше тайната на тоя "липецки" (от град Липецк)
метод? Понеже разказваше увлекателно (и на мен ми е преподавал, знам го от
опит), успяваше да прикове вниманието и на най-немирните ученици, пестеше от
времето и оставаха десетина минути, които трябваше да запълни, и с какво, с какво
– питаше, иска ли някой да разкаже новия урок. Кой нямаше да иска! Като знаеш,
че за следващия път няма да ти се налага да зубкаш. Гора от ръце. Бележките –
хубави, следващият път всички слушат още по-внимателно, нови желаещи да
разказват и така нататък. И успехът повишен, и дисциплината подобрена. Имаше и
неспасяеми палавници – и на тях беше намерил цаката, даваше им... лукче, не знам
помниш ли ги тия бонбони. Преди да почне новия урок, вадеше бонбона, вдигаше
назидателно пръст, обхождаше с поглед немирниците и прибираше в джоба
скромното лакомство. Тогава и на малко се радвахме. Даваше им да разберат какво
се чака от тях. Муха да бръмне, се чуваше. Удареше ли звънецът, веднага си
получаваха бонбоните. Иначе беше труден човек. Все принципност, все някакъв
идеализъм, които почти винаги му пречеха. Така и не разбра, че са нужни и
компромиси. Все той прав. Когато трябваше да ме изпитва, караше учениците да ме
оценяват. Тогава живеех с чувството, че ме подценява, хайде не подценява, но
недооценява. Странно чувство, може би по-нататък ще го разнищим тоя въпрос. Та,
като учител по история, баща ми правеше нагледни табла за нуждите на
обучението – разни диаграми, сцени от историята, битки, рицарски турнири, и все
ги даваше да ги рисува моя съученик Юли Фърков, по-късно известен архитект; на
мен много рядко даваше да направя нещо, а много ми се искаше, явно някакво
неосъзнато желание за изява още тогава. Сега като се погледна, мисля, че съм
наследил много от чертите му, и у мен има все някаква непримиримост, макар че
съм по-компромисен, бих казал по-дипломатичен. Важното е да си наясно с какво
може и с какво не може да се правят компромиси. Баща ми, отгоре на всичко, беше
и горделив, имаше хора, с които не смяташе за нужно да разговаря. И аз "круша от
дървото на баща си", както го е казал Пенчо Славейков, нося тия недостатъци. И
това става повод за недоразумения. Познаваш ме не от вчера и знаеш, че съм ларж.
Стиснат човек сяда ли да играе покер, а ние що нощи, че и пари, сме прахосали
край зеленото сукно. Дон Чичи (Весо Витков), бог да го прости, дано по-натам
стане дума, да кажем нещо и за него, след някой мой не особено успешен блъф
казваше: "Ти, вместо да играеш, да беше се записвал за по някоя екскурзия с
"Балкантурист", вече света да си обиколил"... Обаче някои се опитваха да пуснат
слуха, че съм стиснат. И защо? Защото това са хора, които като те видят, първата
дума, която им идва на пресъхналата уста, е: "Ела да почерпиш по едно!" Как да ги
почерпя, като аз с такива хора не ща да разговарям, камо ли да седна на една маса.
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Човек с малко лицемерие много неща би си спестил, че и похвали би си докарал.
Знаеш някои колеги какво правят, ще си побутне очилата, ще му заиграят вилиците
от вътрешно неудобство може би и ще каже и на най-големия бездарник: "Четох ти
последните работи, вeликолепни находки". И тем подобни. Но аз така не мога.
Всяка жаба да си знае гьола.
Майка ми беше по-практична. Дъщеря на търговец, тя можеше и на сметка да купи
и скъпо да продаде. Каквото хванеше, го правеше, и то добре. От нея ми е тая
сръчност и всичките практически умения. Пък и усета за бизнес. Навремето покрай
многото прякори ми бяха лепнали и "Кеди-търговийката". Какво толкова съм
търгувал, я някое топче да сменя за рибарска кукичка, я корда за плондир. А,
печелех и от друго – на мода бяха плувките, ходехме на плаж в казармата, имаше
огромен басейн, по-късно направиха и градски плаж. На шевната машина на майка
ми се бях изпeдепцал и шиех като пръв модист. Много вървяха моите плувки, с
широка цветна лента отпред и с две копчета отстрани, като си обуеш гащите
отгоре, да ги разкопчаеш и да ги изхлузиш през единия крачол. Последен вик на
модата. Бях ги видял от едно софиянче, Тутката, иначе Пламен, идваше на гости на
баба си. Преди няколко години седя с една театрална гладиола в "Сам дойдох", а
отсреща ми пие един мрачен тип и ме гледа съсредоточено. "Не си ли от
Кюстендил" – вика. "От Кюстендил съм." "Ами аз съм Пламен, на баба ти Цвета."
Не се бяхме виждали близо 40 години. Какво съм взимал за тия плувки не помня,
но в никакъв случай не шиех ей така, за едната слава. Тогава бях безразличен към
славата. Баща ми, за разлика от майка ми и мен, нямаше никакви практически
умения. Най-много да смени кон за кокошка. Не можеше да забие един пирон.
Помня като малък (още на село) дълго го врънках да ми направи една каручка,
каквато бях видял у едно съседско дете. И какво направи той, остави книгата си и
надве-натри ми скова нещо средно между вратичка на курник и щайга за ягоди, чак
се разплаках. И за да ми докаже, че моята е по-хубава, реши, че трябва да я украси
с цъфнали жълтурчета. Някакъв нелеп селски сюрреализъм. А аз исках да имам
каручка, която по всичко да прилича на истинска. С ритли, със стърчишка. Чак сега
разбирам колко не съм бил прав. Въображаемите неща са винаги по-истински от
реалните.
Може да се каже, че майка ми държеше юздите у дома. Макар че баща ми беше
каруцар, имаше такова време, няколко години, когато той беше "враг № 1 на
народа" и нямаше право да работи професията си, но за това после – ще стане дума,
надявам се, по-нататък. Та така – баща ми си оставяше заплатата и никога не
знаеше кога колко пари има в къщи. Парите се държаха на място, което и аз знаех и
имах право да вземам и да пазарувам. Не беше проблем да си купя някакво
лакомство. Веднъж обаче бях надвзел и ги бях проиграл на... топчета. Някакъв
вътрешен глас ме сепна и аз престанах с тия занимания. Което години по-късно не
ми попречи да пропилея доста нещо на комар. Но това си бяха мои пари. Не знам
откъде е тая хазартна страст у мен. Обажда се от време на време. Както казах,
единият ми дядо е бил търговец. Убит е през 1925 година при неясни
обстоятелства. По-вероятно е да е криминално и дори политическо убийство,
нежели край рулетката. Кой знае! Други роднини не знам да са хазартни типове.

9
Другият ми дядо, по бащина линия, беше от хората, за които е работил Паисий –
прост орач. Не беше се изучил, макар че заради него прадядо ми построил в селото
и училище, и докарал даскал. Явно при тоя ми дядо науката е намерила добър
повод да си отдъхне.

Като се върнеш назад във времето, кои от своите роднини си запомнил и с
какво?
Близките ми роднини ги помня всичките. Някои вече са покойници, с други
поддържам връзки, с трети се виждаме или случайно, или по някакъв общ повод.
Не бих казал, че са станали някакви кой знае какви необичайни неща в живота на
фамилията, че да пазя специален спомен за това. Или ако са ставали, това е било
преди мене. Преди десетина години имаше родова среща и родът се оказа доста
внушителен. Не само клонато излезе родословното ни дърво, но и с дълбоки
корени. Нося по-скоро едно усещане за повечето от тях – чичовци, стрини, тетки
(лели). Тетка Славка, най-голямата сестра на баща ми, снажна благообразна жена,
като слязла от картините на Майстора, може би защото съм я виждал на селски
празник в същата носия. Винаги, като идваше в Кюстендил, ми носеше някакво
лакомство и ми казваше галено "Киркò". От никого не чух да ме нарича точно така,
откъде й беше хрумнало? Едната ми стрина ми викаше "Кицката", други се
обръщаха към мен с "Кика", но си бях общо взето "Кирчо" и никога "Кирè", иначе
много "Киревци" има в нашия род – чичовци, братовчеди, племенници. Но да се
върнем в с. Багренци, при тетка ми Славка. Мъжът й беше кротък човек, кантонер,
сега не знам има ли такава професия, носеше униформа и това като дете много ме
впечатляваше. Фуражка, лъскави копчета. Спомням си веднъж, вече като
гимназист, им бях на гости на село и като заваля един дъжд, обърна го на сняг,
лапавица, моите обуща, половинки, вече порядъчно прогизнали, влезе човекът в
килера и извади чифт чисто нови войнишки обуща, намазани с вакса и лой,
подковани с габъри, с налчета, връзките им изрязани от кожа, вечни! Даде ми ги:
"Няма да ги връщаш – казва – на мен ми дават често по наряд такива, носи ги със
здраве". Изкарах цялата гимназия с тях, после дълго ги гледах да се подмятат из
къщи, леко поохлузени, но не мръднали, доизносил ги е някой циганин, който е
вкарал за тях два-три тона кюмюр в мазето. Такива работи. Както ти би се изразил
афористично, Жеков, не е лошо да тръгнеш по житейския път с войнишки обуща,
важното е в литературата да не влезеш с налчета...
Друг интересен човек беше чичо ми Ангел. Обичах да гостувам у тях, със сина му
Валентин бяхме почти връстници и лудориите ни общи (рано, много рано си отиде
и той, Бог да го прости! Забелязал съм нещо странно, в тоя род или умират млади,
или много стари). Чичо ми Ангел беше дялан камък, за много неща го биваше.
Имаше професии, за които никога не беше учил. Когато електрифицирали селото,
работил с техниците и беше станал ел.техник. Почти на всички нови къщи в селото
той прокара инсталациите. Беше първият човек, който си купи моторетка. Едно
МZ, още го помня, возил ни е. Никога не го чух да повиши глас. Още на младини
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беше побелял. Отговаряше някак на името си. Докато в едното село баща ми се
съпротивляваше на колективизацията, в съседното чичо ми я провеждаше. Но от
това не възникна никаква класова омраза между тях, както е в баналните романи на
тая тема. Напротив, когато искаха от нас да отчитаме наряд мляко, без да имаме
крава, той даваше бележки на баща ми, че сме се издължили. Чувствително помлад от братята си, той си отиде от тоя свят доста преди тях. Вероятно всичко е
вземал навътре. Интровертен тип – бихме се изразили с теб, по научному. Но уж
меланхоличен и тих, за него се носеха какви ли не легенди. Като ученик в
отделенията "забравял" да ходи на училище, та се налагало баща ми, гимназист или
вече студент, да го връзва в чувал и да го изсипва в класната стая пред смаяния
поглед на селския даскал и присмеха на съучениците. Или друго – по-късно вече,
селото осъмва в тревога, хората не смеят да излязат на жътва, защото в житото
имало шумкари. Звънят телефони, пристигат камионетки с полиция, заграждат
землището. За да се окаже, че в житото през нощта са се валяли чичо ми с негов
авер и две селски момета. Вероятно са репетирали моменти, изпълнени с
героически трудности, защото по-късно наистина стават партизани, за което баба
ми имаше доста правдоподобно обяснение: "Янгел ни беше истърсак, немахме
много време за него, та се стави (събра) с лоши другарчета и бегаа у шумата".
Мисля, че тази проста формулировка обяснява по-голямата част от храброто ни
революционно минало.
Ще бъде крайно несправедливо да подминем Нана Таскò (Атанас). По-възрастен с
няколко години братовчед на баща ми по другата, майчината, линия, той беше
завършил право, адвокатствал, но като човек на опозицията, николапетковист,
също беше "шкартиран". Така наричаха в Кюстендил всички ония, които по това
време бяха лишавани от правото си да работят по специалността. Накрая го бяха
назначили юристконсулт в РКС (Районен кооперативен съюз), но малограмотните
селяни го наричаха "юрисконсул", мислейки си вероятно, че има нещо общо с
консулатото. Той беше висок, бих казал върлинест, човек с рано побеляла коса,
сигурно е имало от какво, и винаги с щипки на панталоните. Макар да работеше в
града, живееше на село и пътуваше всеки ден с колелото си – една свободна
"Мифа". Колелата, най-вече "Мифа" и "Диамант", биваха "свободни" – с две
спирачки и – "контра", с предна спирачка и задно колело, спирано със завъртане на
педалите в обратна посока. Много исках да имам такива щипки и сигурно щях да
намеря начин да се сдобия с тях, ако не беше едно друго, много по-сериозно
обстоятелство. Нямаше къде да си ги сложа. Лете облеклото ми се състоеше от
потник и черни гащета, а зимно време, без да е униформа, всички носехме клин,
пъхнат във вълнени чорапи, а те, на свой ред, преметнати върху шушони. Но да не
се отклонявам много. Един ден сме тръгнали с баща ми на училище и ето ти го
насреща се спуска в леката есенна дрезгавина откъм Стамболкапия Нана Таско.
Изхвърли крак през рамката и стъпил само на единия педал остави колелото само
да забави ход, след което удари спирачки и спря пред нас. Колко завиждах на тия
красиви движения при тръгване и спиране на колелото, обаче какво да се прави
като аз карах все още "под рамка" – десният крак пъхнат под рамката и цялото тяло
изнесено вляво, досущ като спирачите на гарата, които в подобна поза надуваха
свирките си и викаха: "Лашкай в трета глухха-а-а"... Та спря Нана Таско и първата
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му дума беше: "Круме, ще ни върнат имота". Баща ми трябва да го е изгледал доста
слисано, защото братовчед му сниши глас: "Кенèди дойде на власт – така го
произнесе с ударение на втората сричка, – цяла нощ съм слушал радио (под радио
той очевидно е разбирал БиБиСи, Дойче Веле или Свободна Европа), Хрушчов
нема къде да мърда. Ще си взема разсадника". "Ще си го вземеш, колкото си взема
кантората" – попари ентусиазма му баща ми. "Ще идваш ти за разсад, ама да
видим" – промърмори видимо огорчен Нана Таскò, метна се на велосипеда си и пое
към своите безенесистски видения: един хубав разсадник за овощни дръвчета,
спретната къща, яхър с кон и навес с кабриолет. Само че този разсадник не се
намираше нито на три, нито дори на тридесет километра, ами на цели тридесет
години разстояние. И той не можа да ги измине със своята "Мифа". Баща ми ги
измина, макар и пеша, върнаха му имота в реални граници, но вече нямаше нито
сили, нито същото желание за работа. Сега други ги работят нивите срещу чувал
зеле и две щайги картофи, колкото да не пустеят.
Асен Америката е друг братовчед на баща ми. Не сядаше и не ставаше, без да каже
как е в Америка. Разбира се, той никога не беше ходил в заветната страна, но
отлично знаеше кое как е там. Всичко, каквото и да се случеше в
социалистическата ни родина, не можеше да задоволи неговите разбирания за
нещата и той веднага поясняваше като как е в Америка. Не че беше съвсем против
кооперирането, но ТКЗС-тата в Америка били съвсем други и на друга основа. Не
знам дали беше чел "Чичовци", но сякаш на него му бяха казали: "Асене, бъди
американец!" И той беше станал.
Мисля, че тук трябва да кажа няколко думи и за хората, отгледали майка ми – баба
Румяна и дядо Петко, макар че с тях не съм имал много контакти, те живееха в
Дупница и поради това се виждахме рядко. Дядо Петко е бивш моряк, завършил с
първите випуски Морското машинно училище, поскитал се като корабен механик
по моря и пристанища и когато се стреснал, че може да остане стар ерген, хвърлил
котва в Дупница, по-далеч от морето, където случил на хубава жена и не по-лошо
лозе. Работил като локомотивен машинист и взимал доста добри пари за ония
години. Бохем, китарист и певец, сигурно се е угризявал, че виното от огромните
бъчви в мазето си го пие все пак в ограничена компания, та затова всеки път,
когато получавал заплатата си, влизал в най-голямата градска кръчма и заръчвал
питие за цялата клиентела, изпивал си на екс чашата и хвърлял пачката на тезгяха с
думите: "Келнер, вземи тез кинти!" След което победоносно изглеждал залата и си
излизал. На другия ден келнерът носел в къщи на баба Румяна рестото. От там му
излязъл и прякора Петко Кинтата. В книжата на баща ми намерих едно писмо от
дядо Петко, с което ни изпращаше и някаква изрезка от вестник за това как на
младини – в междусъюзническата война – успял със своя локомотив, макар и под
обстрел, да задигне от някаква гара в Добруджа цяла румънска композиция с
муниции и получил златен кръст за храброст. Доживя близо сто години, не само
защото пиеше хубаво вино, но и защото пиеше регулярно.
Имам и други роднини, за които могат да се разкажат интересни неща, но който се
интересува, да прочете "Историята на село Жабокрът" от моя братовчед Никола
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Кадийски, която история не само от пристрастие, но и по обективни причини е в
по-голямата си част история на нашия, на "Кадийскио" род.

Кои от твоите родственици са оказали най-силно въздействие върху
духовното ти формиране и с какво?
Силно казано е "въздействие върху духовното ми формиране". Но може би по
генетичен път – да, всичко, което съм, вероятно се дължи и на родовата памет, на
натрупвания във времето, които по един или друг начин днес са мой капитал. Защо
мой, а не на някой от моите братовчеди, да речем, на тоя въпрос не мога да ти
отговоря – това е божа работа. А и не знам нищо за другия ми род – този на майка
ми. Тя остава без родители, когато е на 3-4 години, отгледана е, както казах, от
други хора, роднини явно не е имала, нищо не се знае за този род, освен, че баща й
е бил търговец. Безспорно има нещо и от там, но кое точно, трудно е да го преценя.
По едно време майка ми беше издирила някакви свои далечни братовчеди в
някакво дупнишко село, синът им бил художник, но аз не съм се срещал с тях...
Ако ме питаш обаче кой от роднините ми най-силно е поразил моето детско
въображение, това безспорно е моят вуйчо Любен. Той си отиде също сравнително
млад. Майка ми го издири чрез Червен кръст. Той е бил отгледан от някакви
планинци, каракачани или нещо подобно. Служи на границата и после работи в
ДМЗ "Ленин" в Перник. Когато в една мразовита, осланена утрин (виж какви неща
са ми се запечатали в главата, помня скрежа по тревата и клоните, а защо?), та
когато се появи за първи път в селото – гледката за околните вероятно е била
любопитна, а за мен – направо смайваща. Бил съм на 4 или 5 години. Край мен
селяни и селянки. И изведнъж – черно бомбе, черен балтон, бял копринен шал,
скърцащи нови обуща. Вратовръзка. Гладко избръснат, ухаещ на нещо, което покъсно вече аз ще оприлича на одеколон. Прост бръснарски одеколон. Но можеш да
си представиш какво е усещането у едно дете, което до тоя момент не е ходило до
града за друго, освен когато са го водили – най-често по спешност и най-вече
нощем – на лекар. Не че баща ми е ходел с омазнено кожухче и гумени цървули
като селяните наоколо. Но тогава ние живеехме доста притеснено, поради
съпротивата на баща ми да влезе в ТКЗС. Вече и него го бяха "шкартирали" – не
можеше да бъде училищен директор. Скоро му се наложи да купи кон и каруца и да
тръгне с циганите, в така наречената "задруга", да печели препитанието си. Често
ме взимаше със себе си и аз бях особено горд, че ми даваше да държа камшика,
украсен с червен пискюл. Не малко деца са мечтаели да станат като пораснат
каруцари, а аз бях каруцар, преди да порасна. Но да не се отклонявам... Пристигна
вуйчо ми и не само по вида, а и по говора се виждаше, че не е от тукашните.
Казваше на баща ми почтително "бае", която дума чувах за първи път. Изразяваше
се някак си "купешки" в сравнение с начина, по който говореха местните селяни.
Селяните пушеха "Тютюнопроизводител", пресъхнали цигари, стояли по таваните
в омачкани пакети, а вуйчо ми извади "Родопи", като отвореше кутията, се
подаваше тънка, цигарена, както й казваха, хартия. Разбира се, хартийката много
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скоро, още преди да бяха свършили цигарите, стана мое притежание, но трябва да
съм надушил веднага, че от тук ще изскочи и по-едро зайче и аз тутакси започнах
да хленча на майка ми за хармоничката, която беше на витрината на селския смесен
магазин, нещо, което при други обстоятелства едва ли бих дръзнал да направя.
Вуйчо ми се осведоми колко струва въпросната хармоничка, дванайсет лева (още
ги помня) – отговорих веднага – и той извади огромен нов портфейл и ми подаде
една лъскава банкнота, на която група работници на изхода на един тунел
поставяха ж. п. релси. Не виждах пари за пръв път, но на фона на старите дрипави
омазнени левчета тази банкнота ми се стори чудо невиждано и не само защото с
нея можех да си купя заветната хармоничка (на която така и не се научих да свиря,
защото скоро я разглобих, за да видя като как е направена), ами защото там имаше
картинка много по-интересна от маковете във ваза или елена в зимна гора със
залязващо като яйчен жълтък слънце. Ето така за пръв път се запознах с истинското
изкуство, което се е наричало, както по-късно разбрах, "социалистически
реализъм". Как да не го обикнат повечето от българските творци, когато то било
обезпечено с всички активи на банката. И как да не се наказват от закона всички за
подправка, на соцреализма, искам да кажа!
Мисля, че не трябва да отбелязвам баналния факт, че вуйчо ми отказа да вземе
рестото, което ми бяха върнали, та се наложи по-късно майка ми да ми купува
спестовна касичка – с цепка за монетите и кръгла дупчица за банкнотите, навити
като цигара. Къде отидоха моите спестявания, вероятно немотията след
уволняването на баща ми ги е изяла.
Още няколко пъти вуйчо ни идваше на гости. Той беше ерген, вестта за него беше
обиколила съседните села и майка ми и баща ми решиха, че е време да го оженят.
Намериха една напращяла мома, направиха им сгледа на обед, следобеда момата
дойде с някаква бохча, в пет часа ги качиха на "миньорката" (влакът, който
събираше работниците по спирките и гаричките из кюстендилското и
радомирското поле за Мини Перник) и те заминаха за село Църква, където
живееше вуйчо ми. По-късно, както му е ред, ходихме на гости на младоженците,
откъдето аз пак изкярих – заекът, предвиден да придаде тържественост на
трапезата, беше пощаден и ми беше даден да го отглеждам на село. Докато един
ден не изчезна съвсем мистериозно. Мисля, че този път не направиха фаталната си
грешка – да ме посвещават в коварния си план. Вече знаеха колко съм жалостив.
Вуйчо ми и жена му се върнаха на село, той започна да се облича като всички
останали, стана един от тях и трийсетина години по-късно го изпратихме до
селските гробища. Стихотворението "Мъгла" – мисля, едно от най-хубавите ми – е
написано за него. Странно, посветил съм стихотворения на загубата на баща ми, на
вуйчо ми, но не и на майка ми. Вероятно още не съм написал най-хубавото си
стихотворение.
Питаш ме за духовно формиране, за идейно израстване, а аз ти говоря за битови
неща, за подробности от делника. Но може би цветето на духовността израства
наистина върху сметището на бита. Как го беше казала Ахматова? "Когда б вы
знали, из какого сора// растут стихи..."
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Най-голямата беля в детството ти?
Толкова много са белите, които съм направил, че ако и тук количеството
преминаваше в качество, бог знае какъв диалектически материализъм ме е чакал.
Сега като търся за случая снимки от ония години и трудно ги намирам, мисля си, че
най-голямата беля, сторена от мен, е, че взех по едно време да оцветявам с водни
бои всички снимки в албума и повечето съм ги похабил. Но такова беше времето,
както обичат да казват днес някои виновници за минали престъпления. Цветната
фотография още не беше въведена, но цветни снимки по витрините на
фотоателиетата колкото щеш – рисуваха фотографите, правеха се на Рафаеловци. А
мен, както знаеш, изобразителното изкуство винаги ме е привличало. Но знаеш
също, че изкуството изисква и жертви. И аз ги принасях. Сега горчиво съжалявам.
Като си помисля, че след време може да съжалявам и за останалите жертви в името
на изкуството – направо не ми се говори. Наистина ли изкуството изисква винаги
жертви? Кой го е казал за първи път? Дали не е някой неудачник!

Нещото, с което най-много си се гордял в детството?
С нищо не съм се гордял. Не можах да предам като Павлик Морозов баща си, макар
той да минаваше за нещо като кулак. Имаше цели десет декара земя и не ги даваше
до последно в ТКЗС. Не можах да изтрия от черната дъска в училище думите
"Крум Кадийски – враг № 1 на народа", които стояха там цяло лято – просто още не
можех да достигна до горния край на дъската. Не успях по-късно, в прогимназията,
като моя съученик Петърчо, с когото се катерехме по покрива на къщата им, за да
вдигаме гълъбите, да стана герой, предотвратил пожар, за което писа местната
преса. Точно тоя ден бях наказан за нещо у дома и той извърши подвига сам. Но
както добре знаеш, добре е да има с какво да се гордееш, но още по-добре е да се
гордеят с теб. Стига да има за какво.

Имаш ли спомен за приятелчетата от детството, за махалата, за игрите, за
отношенията между деца и възрастни?
Знаеш, че на такъв въпрос може да се отговори с цяла повест. Кой забравя
лудориите на детството, махленските приключения, междумахленските баталии,
футболните мачове? Кюстендил, в който живеех като дете, вече не съществува,
както не съществуват повечето български градове след партийната
градоустройствена мраморомания отпреди няколко десетилетия. Аз живях в
едноетажен и двуетажен град с огромни дворове, потънали в зеленина. Що клони
сме изпочупили да берем запъстрелите плодове, що лехи сме изпотъпкали, що
пръчки сме отнесли. Пръчката се казваше "фискавица" и беше постоянен атрибут в

15
ръцете на майките. Изразът "да не взема фискавицата" охлаждаше понякога и найгорещите желания, но само за кратко, докато траеше непосредствената опасност.
Сега като се замисля, нашата махала беше в някаква странна координатна система:
на нашата улица "Неофит Бозвели" бяхме "добрите" деца – учителски, адвокатски,
чиновнически отрочета, които (извън лудориите) завършваха училище с добър
успех, свиреха на нещо, имаха велосипеди. На перпендикулярната улица "Йосиф
Ковачев" бяха "лошите" – на кой баща му хамалин, на кой майка му келнерка.
Играехме, разбира се заедно, но се чувстваше известно неравенство, подклаждано
постоянно от родителите. Знаех, че мога да отида където си искам с Божидар (баща
му адвокат), с Тони (баща му учител), но с Богдан и с Григор, например, трябваше
много да внимавам. Тия последните скоро ни напуснаха, тръгнаха по ТВУ-тата,
после и по затворите. Играехме най-често на топчета, предимно пролет и есен,
наесен – и на кайсиеви костилки. Това си беше чист хазарт. Залагаш – печелиш,
губиш. Зимата със ски и с шейни-кормилачки ходехме да се пързаляме на
"Хисарлъка". Много ски съм карал като дете, сега за нищо на света не можеш да ме
накараш да се кача. Върхът в кариерата ми на скиор бяха едни истински "купешки"
ски, които ми подари една учителка-пенсионерка, колежка на баща ми, останали от
израстналите й синовете. Иначе всичко живо караше самоделни ски, които един
съсед-банцигар бичеше от букови бичмета, слагаше им каишки за налъми и готово.
Трябва да призная, че аз заемах малко междинно положение в цялата
конфигурация. Нещо като гвоздея на кръста. Не ще и дума, че бях от "добрите". Но
нещо ме влечеше и към "лошите". Богдан, например, чийто баща беше каруцар,
"колега" на баща ми от близкото минало, имаше привилегията да идва у нас, за да
го изпитва баща ми, дали си е научил за другия ден. Аз ходех у тях уж да му
помагам за домашните, а Богдан вадеше от едно каче в килера свински мръвки и ги
печахме върху машата на разпадналата се букова жар в печката. Що мръвки
излапахме от това каче! Все пак понякога, в най-суровите зимни дни, си пишехме и
домашните. Странно нещо – Богдан беше схватлив, запомняше уроците бързо,
имаше някакъв природен усет за красивото, беше си направил от стъргани цветни
моливи различни мастила и с тях подчертаваше частите на речта. Но съдбата беше
пожелала за него нещо друго. Не можа да се размине със затвора. Завърши
кариерата си като гробар, погреба вуйчо ми, тогава го видях за последен път, дадох
му едно голямо шише с домашна шльоковица. Наскоро разбрах, че е умрял.
Гробарят, който спи в ракиената мараня в един от сонетите за баща ми, е Богдан.
Григор обиколи също затворите, а след като излязал, загинал по доста нелеп и
трагичен начин – с негов авер от кауша, също за кратко на свобода, се напили
зверски, обзаложили се за нещо си и залогът бил... да се бият, докато единият не
издъхне и другият да му избоде очите. Така умрял Григор. Какъв свиреп реализъм,
но къде белетрист да го опише всичкото това. Григор имаше много и хубави
гълъби – кабаци, бели с кафеникави или сивкави капаци на крилете. Вдигнеше ли
ги и веднага правеше "лонджа" – ятото му отиваше при други вдигнати гълъби,
смесваше се с тях и ги довеждаше в неговия гълъбарник. Беше си чиста кражба.
Що скандали и побоища е имало за крадени гълъби. Като него и аз се бях запалил
по гълъбите, но за кратко. Баща ми знаеше къде и как свършват гълъбарите – в
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кафеза, и един следобед им видя сметката (на моите гълъби) – рядък случай, когато
се е намесвал във възпитанието ми. По същия начин, докато ме е нямало вкъщи,
беше подарил и зайците ми на едни деца от съседната махала. А какъв хубав
зайчарник им бях направил – от сандъци за портокали, тогава портокалите ги
караха в едни много здрави, гладко рендосани сандъци, оставаше да им сложиш
крака и мрежеста вратичка отпред. С хранилка и поилка, разбира се.
Всичко, което ти разказвам до тук, вероятно си го преживял и ти, както и повечето
градски деца. Но това, без което детството ми би изглеждало бледо и може би
бедно, са летните дни, тези безкрайни ваканции, прекарани в кюстендилската река,
която на картите съществува като Банска и на която всички викат Банщица.
Разбира се на "железния" мост ги нямаше тия голи соцреалистически изваяния,
заради които кюстендилските зевзеци веднага прекръстиха моста, чието ново име
не мога да спомена, поради простия факт, че анкетата може би ще се чете и от дами
с по-чувствителен слух, реката не беше скована в тоя тесен циментов улей и не
беше принизена до най-обикновена бара. Течеше си спокойно между двата
каменни бряга сред върбалаци и избуяли треви, диплеше се на бързеите, замираше
във вировете с дълбоки, прохладни подмоли, и най-важното беше чиста и пълна с
риба. Може да се каже, че детството ми мина в реката. От ранна сутрин, с
неизменната филия в ръка, намазана с олио и червен пипер, до късна вечер. Преди
обяд обикновено клечахме на бързеите с вилица в ръка, отмествахме леко плоските
камъни, докато не се покажеше главата на някоя от тия малки лениви рибки, които
наричахме "мизки"*, след което се прицелвахме и бодвахме своята жертва. После
тя потъваше в малкото джобче на черните сатенени гащи, мокреше задника ти,
пошавваше прохладно няколко пъти и замираше. Всеки беше настървен от
поредната си жертва. Ако се случеше рибката да се усети и да побегне, нямаше
нищо страшно, най-много което тя правеше, беше да се завре под първия попаднал
й камък и процедурата да се повтори. Имаше нещо щраусово в тия рибки. Отново
затваряне на очите пред опасността, отново бодване. В поемата "Археология" е
описан този малко жесток ритуал. Като си помисля, не малко от това, което съм
написал, се отнася именно към времето на безгрижното ми детство. Вероятно човек
тогава е най-впечатлителен и се зарежда с детайли и нюанси от живота. В една понапреднала възраст той няма тия изострени сетива, но за сметка на това пък има
възможността да осмисли по нов и, по-важното, адекватен начин съхраненото през
годините усещане. Всичките тия риби в моята поезия, вирове, биволи, киснещи във
водата, жени, къпещи се на бродовете, върбалаци, тополи, каваци – всичко това е
от Банщица, от Соволска река, от Струма.
Но да се върнем на бързеите край "железния" мост. Слънцето отдавна вече се е
вдигнало и пече като в Ботевата балада. Времето обаче, за разлика от кръвта на
юнака, сякаш изобщо не тече и ние бихме останали така чак до вечерта, ако не е
дядо Янè, който вади и пресява наблизо пясък, за да се прехранват с баба Цвета и
да издържат син-студент в София. Били са хотелиери и сега народната власт ги е
оставила без пенсии. Вече като гимназист се опитвах да обясня на дядо Яне
смисъла на всемирната социалистическа революция, но той не се впечатли ни наймалко от моите тиради, а отвърна с леко безразличие, каквото не очаквах от
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"контра" като него: "А бе, всичко е кой да грабне кокала!" Сега вече уразумявам, че
старите хора може и да не могат много неща, но наистина знаят как стоят нещата.
Та, тръгнеше ли си дядо Яне за обяд, не забравяше да ни подкани: "Деца, хайде, че
да няма после олеле-мале... От вас не останаха пръчки за кошничарите".
Намекваше за едни доста срамни за всяко мъжко достойнство сцени, на които често
биваше свидетел.
Не отиваше да се приберем вкъщи с мокри гащи, затова започваше великото
изстискване, гащите се изстискваха, доколкото това беше възможно, след което
двама души ги сграбчваха за двата края и започваше въртенето в противоположна
посока. Не вярвам канадската борба да е по-изтощителна от това въртене, но
гащите излизаха почти сухи. Междувременно уловените рибки се спаружваха,
ставаха още по-малки, отвратителни като цаца, пържена в дълго несменяно олио и
биваха изхвърляни с погнуса.
Ония, чиито родители си бяха в къщи за обяд, нямаше как – обядваха си у дома, но
другите отново грабваха циганската баница и тичаха обратно в реката. И тук бях
въвел нова мода. Вместо да правя филиите както му е реда, аз разрязвах франзелата
по дължина, като извличах максимално дълга филия, по едно време бяхме почнали
да се състезаваме кой ще донесе най-дълга филия. Майка ми отначало се сърдеше,
че съм развалял хляба, но като видя, че ям, кандиса и на това. Бях изключително
злоядо дете, помня, че майка ми правеше какви ли не вкуснотии, само и само да ям,
но не би. Чак когато се роди сестра ми, бил съм някъде на 9 години, и вниманието
се пренасочи към нея, аз познах свободата, открих в реката своя втори дом,
проядох като хората, укрепнах физически. На малкото оцелели снимки от онова
време се вижда какъв хърбел съм бил, но после, като изключим ядовете, които ми е
създавала язвата, наследство от майка ми, здравословни проблеми не съм имал,
грип съм карал само няколко пъти и то на крак, лекарства почти не пия. Аз уж
говоря за детството, а все насам свръщам, все паралели някакви, все сравнения...
Следобед обикновено, ако нямахме уговорен мач, киснехме във вировете. Но
вировете могат да почакат и мисля, че сега е време да разкажа за мачовете.
Футболът беше на голяма мода тогава. Пеле, Пепе, Копа, Гаринча, Дистефано,
Еузебио не слизаха от устата на запалянковците. В Кюстендил имаше десетки
отбори. Градски отбор, не му помня името, по-късно дойде това "Велбъжд", отбор
на военните, "Спартак" се казваше, предприятията си имаха отбори – "Динамо", "9
септември", "Социалистическа светкавица", мисля, че и такова нелепо име
свистеше из въздуха. Махалите отделно. Имахме един съсед футболист, беше ме
избрал за свой Меркурий, береше люляк и ме караше да го нося на едно момиче
също от махалата. Имаше някаква романтика, все пак. Играеха се много мачове.
Военните бяха най-добри. Игрището беше до кланицата, не трева, ами трамбована
сгур, не дай си боже да паднеш. Славата на градския отбор беше Мароко, сина на
бай Коце фурнаджията, който правеше гевреци и като се напиеше, а той пиеше
често, ни раздаваше гевречета безплатно. Тогава освен нормални гевреци се
правеха и едни такива много малки, нанизваха се по десет на книжен канап и така
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се продаваха. Като погледне човек, един геврек е отивал фира, но ние бяхме много
щастливи от жестовете на тоя човек. Като си помислиш, какво благородно
пиянство. Та Мароко, синът му, беше страшен вратар. Някои може би ще се
заблудят, че прякорът му иде от оная много известна мюсюлманска държава в
Африка. Нищо подобно. Мароко е кюстендилската форма на Марока, Марокът, а
марок пък значи котарак. Защо котарак, всеки се досеща. Страхотни плонжове
правеше, спасяваше дузпи, носеше гащи до коленете и играеше с каскет. Тия гащи
много ме бяха впечатлили и мисля, че бях достоен негов следовник, не като вратар,
разбира се, аз играех в нападение. По отношение на гащите, аз също бях
неповторим. Бях набарал в гардероба едни бели американени гащи на баща ми,
никога не носени. Като ги обух, ми стигаха точно до коленете. Оставаше да се
скъси ластикът, но това за шивач като мене не беше никакъв проблем. Вече ти
разказах какви плувки шиех. Излишно е да описвам, че отстрани на гащите
цъфнаха кантове широки като генералски лампази. Завистта в двата махленски
отбора беше неописуема. За следващия мач се бях оборудвал и с футболни чорапи
– резнах ръкавите на някаква фланела, за което за малко да отнеса пердаха, добре,
че успях да убедя майка ми, че фланелата се е протрила на едно място. Едва се бях
отървал от това премеждие, съдбата ми нанесе втори удар – мачът не се състоя, по
не знам си каква причина, а не отиваше да си обуя чорапите без да има мач. И така
ни фанелата фанела, ни чорапите чорапи. Междувременно баща ми беше чул за
моите гащи, всъщност неговите, и ми каза, че не ми отива да го правя за резил.
Ето такива бяха отношенията между деца и възрастни. Сложни и неравноправни.
Възрастните винаги искат да ти взимат стъклените топчета, но има и начин да ги
скриеш – цепваш леко в горния край хастара на копчелъка си и ги напъхваш едно
след друго като жълтици в кемер. Докато не те спипат. И не ти ограбят
богатството.

Имаш ли спомен за първото ти докосване до книга и коя беше тя?
Помня, разбира се, първата книга, не й помня заглавието, но това вероятно са били
някакви приказки на народите, думата дракон ми се е загнездила в съзнанието. Поважното в случая е, че там имаше една приказка за някакво заровено имане,
жълтици, които грееха като жарава или може би обратното, жаравата е греела като
жълтици. Толкова пъти съм карал майка ми да ми я чете, че я знаех наизуст. И това
беше повод да извърша първата си мистификация. Пред другарчета лъжех, че мога
да чета, бил съм 4-5 годишен, вземах книгата, разтварях я, картинката ми помагаше
да не я държа с краката нагоре и почвах. Докато едно дете, вероятно е ходело вече
на училище, не ме изобличи. Посочи ми един ред и каза: какво пише тук. Веднага
казах нещо, без да ми мигне окото, но то отвърна, че пишело съвсем друго. Казах
им, че нищо не разбират и че аз чета по по-особен начин. За този си малък грях – да
заблудя няколко деца, че мога да чета, сега плащам прескъпо – търпя толкова
много некадърници да ме заблуждават, че могат да пишат.
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Кой имаше по-силно влияние върху теб – майка ти или баща ти?
Майка ми, разбира се, тя винаги е била по-близо до мен и до проблемите ми. Баща
ми се намесваше много, ама много рядко, няколко пъти за цял живот, но в
решителни моменти. Един път се намеси съдбоносно, но за това неминуемо ще
стане дума по-нататък.

Смяташ ли, че мястото, където си се родил, е оказало въздействие върху
формирането на по-късното художествено-образно виждане на света?
Вече загатнах за това, когато говорих за игрите, за местата, където сме си играели
като деца. Художествено-образното виждане се формира според мен, макар и не
винаги осъзнато, дори направо неосъзнато, още в най-ранните години, после само
се дообогатява. В този смисъл родното място, обстановката, в която си живял до
завършването на гимназия, са от първостепенно значение за по-нататъшното ти
изграждане като творец. Поезията, може би това са виденията на едно дете,
разказани от старец.

Какви бяха влеченията ти в детството? Какъв искаше да станеш?
Ако хората ставаха това, което са искали да станат като деца, светът да е пълен с
пожарникари, боклукчии, полицаи, каруцари. Все непрестижни от някаква
възрастна гледна точка професии. И аз не съм бил изключение – исках да бъда
каруцар. И бях. Според мен по-любопитното е друго – защо децата, след като са им
облекли новото костюмче, бързат да наджапат в локвата. А иначе, представяш ли
си, да съм искал да стана поет. Първо, не съм знаел какво е това. И второ – къде похубаво е да подръпваш юздите на умни коне, отколкото да ти четат конско разни
литературни магарета.

Помниш ли първото стихотворение, което научи наизуст?
Първо съм научил прозаичен текст, както се оказва. После в първо отделение –
Хубава си, татковино,// име сладко, земя рай... Поне това помня, може да са ни
карали да научим и нещо за Червенков и за партията, имаше такива стихотворения,
но не ги помня. Помня и това от читанката: Плаче лампата в тъмата -// мене ми е
гладно.// Не наливат в мене газ// и загивам вече аз... Мисля, че е на Чуковски или
на Маршак, в превод на Радевски.
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Какъв вид литература ти харесваше в ранното детство? Някой друг чел ли ти
е приказки, стихчета, гатанки и пр.?
Приказки, разбира се. Майка ми обикновено ми четеше. Освен тая книга, за която
ти говорих, за моето злополучно "четене", спомням си бил съм на 4 или 5 години,
болен от дифтерит в Кюстендилската болница, майка ми беше постоянно с мен и
ми четеше от някаква книжка (или са били повече) с цветни илюстрации, но за
какво точно ми е чела не си спомням. Даже книжките ги помня по друг повод.
Вероятно в тях е ставало дума за някакви знаменца и аз ще да съм искал много да
имам и аз такива, та майка ми беше направила няколко знаменца от страниците на
тия книжки и пръчки, отрязани вън от храстите. Тия знаменца си ги спомням много
добре, боднати в празен буркан. И в прозореца – мъгла и мокри клони. Вече ти
казах, понякога има в съзнанието на човека много странни образи, като че ли
запазени напълно безсмислено. Защо това съм запомнил, а не лекарите, да кажем,
или инжекциите, или лекарствата – неща, много по-съществени и по-впечатляващи.
Изглежда мозъкът си има свои избирателни особености, непочиващи на
елементарната ни логика.

Рисувал ли си като дете? Пазиш ли някоя рисунка от онова време?
В първо отделение бях нашарил всички учебници, та се наложи по средата на
годината да вземем старите учебници от детето на едно близко семейство, макар и
втора ръка, бяха като нови. Наистина съм рисувал добре, щом идваха при мен мои
съученици да им рисувам едно-друго за оформяне на успеха. Тогава практиката
беше такава: през срока рисуваме разни неща и към края учителката иска всеки да
й донесе блока си, да види какво има в него, да му оформи бележката. Що есенни
листа съм нарисувал, що кокичета.
Веднъж трябваше да правим илюстрация по разказ – за някакви пеперудибалерини, имаше го в читанката. Учителката каза, че можем да нарисуваме
балерините като обикновени пеперуди, тъй като балерини се рисували трудно.
Единствен аз ги бях нарисувал като танцуващи момичета и тя ми писа 6 или 5, май
бяхме по петобалната система. Още са ми пред очите, виждам линиите, следите от
молива и сега намирам всичко много тромаво, посредствено, но тогава това е било
нещо супер, както се изразяват сега децата. То всъщност и с изкуството не е ли
така? Всичките тия безкрайно остарели неща, когато са били правени, не са ли им
се стрували ненадминати не само на авторите, ами и на критиката? Що хвалебни
рецензии има за абсолютно посредствени неща. И що свестни работи са
премълчавани.
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Не пазя рисунки от онова време. Най-старата запазена в архива ми рисунка е от
студентското кафене, първи или втори курс, някаква абстракция със синьо мастило.
Защо ли съм я запазил, Бог знае.

Помниш ли кога за пръв път се опита да напишеш нещо свое?
През лятото на 64 г. между 10 и 11 клас, на средношколски лагер край Рилския
манастир. Дотогава не бях и помислял за писане. Спестих си тия средношколски
терзания и може би маниакалности. Та тогава живеехме на палатки. Някой беше
донесъл поемата за Кънчо. Имахме и един зевзек в палатката, също така Кънчо.
Четяхме тази поема, кефехме се и аз реших да напиша нещо подобно за нашия
приятел. Получиха се десетина куплета, повечето може би нефелни. Помня само
това:
И Кънчо в нашата палатка,
поемата за Кънчо чел,
веднага вдига сам палатка
във устрем горд и набег смел.

Това, последното, се оказа, че било от Смирненски, но аз тогава явно съм бил
постмодернист и такива неща са били положителен момент в творческия ми акт.
Пък виж и римата: палатка-палатка, колко смело решение.
Някой беше казал на комсомолската ръководителка, една напращяла идейна млада
другарка, не я харесвах в лицето много-много, но тялото й ме влудяваше, пък и
само мен ли, та казали й, че съм пишел стихове и тя като ме емна, дай да видя, та
дай да видя. А аз какво да покажа, другите се кикотят и викат: "Дай бе, какво се
правиш на скромен!" На другия ден тя ми носи две книги с поезия – на Дамян
Дамянов, мисля, че втората му книга, и на Пеньо Пенев. При Дамян Дамянов ме
впечатли римата езичник-косичник, или в обратен порядък – не помня, и ми даде
увереност, че и аз ще мога да пиша стихове, Пеньо Пенев обаче направо ме
обезкуражи, веднага се усъмних, че някога ще мога да постигна целия тоя
революционен патос и същевременно задушевната непринуденост с прочутата му
ватенка топла в студения ден и реших да се откажа. Което и направих – чак до
февруари-март следващата година. Докато не се позатопли времето, котараците не
излязоха по покривите и мъзгата не тръгна да броди по всичко де що е щръкнало
към възход. Пък и друга причина имаше да отлагам писането – тогава смятах, че да
си поет трябва името ти и фамилията да се повтарят. Аз къде съм тръгнал с това
Кирил Кадийски. Само първите ми букви еднакви. Пробвах. Кирил Кирилов – не
върви, Киро Киров – хептен.
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Кой беше първият ти критик?
Вече ти казах. Момчетата от палатката. Или момчетата с палатките, както ти
харесва повече. Бяха категорични, че съм постигнал нивото на учителя си, кой
беше обаче авторът на "Кънчо" нито някой знаеше, нито аз после разбрах. Иначе,
сериозно ако питаш – първият написан критически текст за мене, макар и
непубликуван, е на Биньо Иванов. Макар че той е четен на обществено място и
това би могло да се смята за публикация. През 1967 година, мисля, в Клуба на
културните дейци в Кюстендил се състоя първата ми творческа вечер. Стиховете
четоха, ако не ме лъже паметта, има запазена покана, трябва да се види, Любчо
Бъчваров, Тони Драгова и една нейна колежка и съквартирантка Дарена
Каназирева*. От стиховете нищо не е запазено, тогава все още не бях намерил
верния път, всичко съм унищожил.
А следващата година вече написах един приличен цикъл и той беше представен във
в-к "Софийски университет" с много хубава и добронамерена бележка от Иван
Цанев. Наскоро, ровейки из архивите си, попаднах на публикацията, бележката
звучи все така свежо и вярно. Тогава Иван Цанев пишеше великолепни
стихотворения като това за часовника на Дали, "Петък 13", "В памет на мъртвия",
за Хамлет, за Ахил, харесвахме ги, повечето ги знаехме наизуст. После какво стана
с тоя човек, взе да ги преправя и да ги пъха от книга в книга във все по-нови и поизсушени варианти. Сега, гледам, е унизил таланта си до постмодернизъм някакъв
и вместо да стои достолепно и да наблюдава, мешави се сред прощъпулници и се
мъчи да изглежда като тях. Трябва някой да се заеме, да събере хубавите му работи
и да ги публикува в автентичните им варианти, за да покаже на съвременните
читатели, а пък и на самия автор, че Иван Цанев е добър поет. Българската поезия
не е чак толкова богата, че да бъде лишавана от тия творби.

Кои са най-ярките ти спомени от детството преди училището?
Разказах доста неща за живота си на село, а това е все преди училището. Хайде
това, което ще ти кажа, не е може би спомен, а усещане, да речем. Аз дори смятам,
че е първата ми метафора. Имаше едно огромно дърво в съседната нива – бряст
може би, една зимна изцъклена вечер се връщаме от някъде и аз питам майка ми
защо в клоните е легнал селският пощальон. Тя изпадна в недоумение, как така е
легнал, не виждаш ли, че няма нищо в дървото. Как няма, викам, ето му черната
шинела, златните копчета, онова там е козирката. Никаква козирка и никакви
копчета няма, ами са луната и звездите – досеща се майка ми. Как да не са копчета
и козирка, когато вече са ти чели приказката за съкровището, мигащо като жарава и
може би и тая вечер пак ще ти я прочетат... Такива работи. Дълго време гледах
гънките на лисата Конявска планина и мислех, че са някакви завивки, под които
спи великан, все чаках да се събуди, да видя какво ще прави. Откъде да съм знаел,
че събуди ли се такъв един великан, тежко ни тогава, земята ще се разтресе. През
1977 година, март месец, за първи път разбрах какво е земетресение.
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Училището – първият учебен ден – помниш ли го?
Помня го, и то много добре. Помня първо, че преди да тръгна на училище ми
купиха заедно с учебниците и една книжка с много хубави картинки, за вълка и
седемте козлета, за къщичката, направена от буци сирене, с палачинки за покрив и
не знам какво още. Тъй като ми е още пред очите, мисля, че е била илюстрирана от
Лазаркевич.
Като дете, расло на село, аз имах смътни или нямах почти никакви представи за
дисциплина. Един ден бях ходил на забавачка и това бе всичко. Влизаме ние в клас
след тържественото посрещане и аз с ужас разбирам, че трябва да стоя на едно
място, без да мърдам. Как съм изкарал часа, не знам, но в междучасието си събирам
багажа и хуквам към къщи, заявявам, че изобщо няма да ходя на училище. Майка
ми в чудо се видя. Добре, че учителката Люба, така й казваха всички, ни беше
позната. Води ме майка ми обратно, седна с мен на последния чин, да видя, че няма
нищо страшно. Поокопитих се и така тръгна. Бил съм нещо като Абрашев. Той с
жена си на работа, аз с майка ми на училище. Защо ли не ме правят министър, не
мога да разбера?!

С кого те сложиха да седнеш на един чин? Станахте ли приятели в
последствие?
Дали от самото начало са ме сложили с него или по-късно сме седели на един чин,
не знам, но го помня – казваше се Благой, Благè, и беше същият хърбел като мен.
Вероятно като най-високи сме седели на последния чин. Аз все на последния чин
седях. Приятели – дотолкова, доколкото сме лудували в междучасията, иначе извън
училище – не. Извън училище – с Любка, викахме й лисицата, вероятно в някаква
пиеска или за Нова година е играла Кума Лиса. Идваше да й рисувам есенни листа
в блока, да си повиши бележката по рисуване.

Какви са спомените ти от първите четири години в училище – има ли нещо,
към което в зрелите години си се връщал?
Имам ярки епизоди, но да съм се връщал – едва ли. Чак в гимназията връзките
станаха по-трайни и сме се събирали на срещи на випуска, където неминуемо се
нищят спомени и се ронят въздишки. Дано да се събираме още.
Сега сме склонни да порицаваме тийнейджърите за разните им дивотии, но ако си
спомним какво сме правили и ние – нищо ново под слънцето. Всичко с времето си.
Помня, в трети клас съм бил, месец март – 7 или 8. Вънка кучешки студ. В
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междучасието играем вътре в класната стая. Моят чин, последният, най-голям, ще
играем на "прасе в кочина". Сега ми се вижда пълна глупотевина, но тогава ни се е
струвало върха. Аз съм се заврял под чина, целият съм се оклепал в подово масло,
дъските тогава ги мажеха редовно с това подово масло, нещо средно между безир и
разтопен асфалт, и блажено грухтя. Едни ми дават храна, на ужким, разбира се,
други ме чешат по корема, съвсем реално, трети ме дърпат за ушите, още пореално, а бе, прасе, и в прекия и в преносния смисъл, което се радва на всеобщо
внимание. И както си грухтя, изведнъж с ужас осъзнавам, че цари невероятна
тишина. Не е нужно да вдигам поглед, точно пред носа ми виждам чифт идеално
лъснати армейски ботуши. Другарката Динева беше офицерша и през зимата
носеше този казионен артикул. Подробностите спестявам, накърняват някак
достойнството ми. Бях изгонен от училище, вероятно най-вече за да се измия, със
заръката на другия ден да не се явявам без майка ми. За мой късмет точно тогава
майка ми отишла в болницата да ражда сестра ми, та ми се размина. Светлата дата
беше девети март. Рожденият ден на сестра ми и денят на моята поредна амнистия.

Кой учител в началното училище оказа най-силно въздействие върху теб и с
какво си го запомнил?
Никой. Не ми провървя с учители в началното училище. Люба, една добродушна,
астматична жена, която ни пое, се помина някъде около Нова година и през втория
срок ни поведе другарката Динева. После мъжът й го преместиха в друг гарнизон и
дойде Тачева. Тя пък имала ученик при баща ми и като взе да ми пише едни
шестици, докато един ден майка ми не се усети и не реши да ме поизпита. За
главата се хвана и още на другия ден бях преместен в училището на баща ми,
където много зло патих, както би се изплакал Софроний, защото му бях все пред
очите, а и колегите му не ми прощаваха. Имах чувството, че на мен си отмъщават
за някакви си техни вражди и спорове. Само другарката Йосифова не ме закачаше –
майката на известната наша поетеса. Те постоянно конфликтуваха с баща ми и
вероятно се е бояла да не я обвинят, че пренася отношението си и върху мене. Кой
знае. Говоря вече за прогимназията.

Кога за пръв път чу за Владимир Димитров-Майстора и кога за пръв път видя
негови картини?
Първо го видях самия него. Още в отделенията. Един ден, както се шляехме по
пазара с някакво другарче, решихме да се метнем отзад на един файтон. Реченосторено. По едно време обаче циганинът явно се усети и дългият камшик изплющя
назад, към сваления гюрук. Окапахме като узрели круши. Точно пред нас на
тротоара, не щеш ли някаква широко отворена врата, вътре гъмжи от народ. Това
не беше за изпускане. Веднага се шмугнахме и какво да видим, вътре по стените
накачени картини, картини. Тогава не сме знаели какво е това картинна галерия. Но
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явно в тоя ден се е откривала кюстендилската картинна галерия в преустроената
бивша синагога. И с една глава над всички някакъв изпит като светия старец с
дълга до пояса брада. Това ще да е бил Майстора, кой друг. Тогава не може да не е
имало и негови картини в изложбата, но кой да ти гледа картините. Само една ми
се е врязала в паметта, някакви огромни преспи, булка, качена на рунтаво конче,
шейни със сватбари, навирили бъклици, и на преден план някакъв шоп с размотан
пояс пикае, затулен зад стволесто дърво. Сега като си помисля, само Стоян Венев е
можело да бъде. С картините на Майстора се запознах значително по-късно, вече
като гимназист, когато започнах да се интересувам сериозно от живопис.

Къде обичаше да бъдеш повече – на село или в града?
В града, естествено. Селото за мен беше вече отминал етап. Детството ми при
всичките житейски несгоди на моето семейство, беше минало сравнително
спокойно. А и селото вече не беше същото. Ходехме на село на разни празници, на
събор най-вече, през лятото, не помня на кой празник е било, но всичко беше
лятно. Имаше край селото на баща ми една бирария с маси на открито и плавателен
канал, който се пълнеше от Струма, с няколко лодки, казваше се Венеция. Селото
за мен вече беше започнало да става екзотика.

Като дете обичаше ли природата – гората, поляната, реката, полето – кое
ти въздействаше най-силно, кое и с какво те привличаше?
Аз живеех сред природата и пред мен не е стоял такъв въпрос. Аз нямах друг
избор, освен полето, реката, поляните. До нашия имот беше зеленчуковата градина
на кюстендилската болница и обичах да ходя при градинарите, там един сляп кон
въртеше долап и ми беше интересно да гледам как кофичките отиват, гребват вода,
изкачват се, пак слизат. И водата в кладенеца не свършваше. Имаше един дядо
Петко, Петко градинара му викаха, беше ходил на гурбет в Русия и беше довел
жена рускиня, тя говореше завалено български. Вечер седяхме пред колибата и той
пушеше с огромна лула. Много ми беше чудно как така кофичките постоянно
черпят вода, а водата в кладенеца си е все толкова. Питах, кога ще свърши водата в
кладенеца, а бабата казваше: "Ние свършим, вода не свърши"... Те отдавна са
свършили, ние вървим натам. Какво да правиш... Ами ако се окаже, че е истина, че
и водата на планетата е на свършване!

А не ти ли омръзваше всичко това?
Определено не ми е било нито досадно, нито безразлично. Първо, възрастта не
предполага такива усещания. После, аз имах и друго разнообразие – като
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поотраснах вече ме водеха в града, обядвахме или в "Балкантурист" в дъждовните
дни, или когато бе слънчево в ресторант-градина. Имаше едни келнери, които
носеха на една ръка таблата, отрупана с халби бира, и ловко лавираха между
масите. Все ме беше страх, че халбите ще вземат да паднат. Бирата ми се виждаше
ужасна на вкус, но удоволствието да имаш мустаци от пяна ме караше постоянно
да захапвам ръбестото стъкло. Понеже стана дума за вкуса на нещата, да ти кажа и
друго – първото ми усещане за шоколада също беше отвратително. На село вечер,
понеже нямаше кръчма, хората се отбиваха на разговорка в селския магазин,
където какво ли нямаше, от халва и маслини до гумени цървули и ламбени шишета.
Та една вечер седим и аз започвам да хленча (цинкям по кюстендилски) на баща ми
и майка ми да ми купят марципан. Тогава се казваше соев блок. По едно време
баща ми вика: "Дай му каквото иска, че да престане". И магазинерът къде е ровил,
какво е гледал, ми даде заветното блокче. Внимателно взех да го разопаковам,
защото една от целите беше и станиолът, изгладен между две страници на книга,
ставаше като огледало. Накрая пристъпих и към соевото блокче, обаче изведнъж
като взе да ми горчи, знам какво е марципан, такова нещо досега не бях слагал в
устата си. Развален е викам, не го ща. Гледа майка ми, какво да види, в залисията
магазинерът ми дал чист натурален шоколад. От тогава ям само млечен...
Но да се върнем в града. Баща ми почти винаги се отбиваше при свои приятели из
адвокатските кантори, където можех да гледам разни чудновати мастилници,
писалки, попивателни преси. Имаше една мастилница, която много ми харесваше,
защото по средата се извисяваше някакъв едър ковач със запретнати ръкави и чук
върху наковалнята. Нямаше нищо общо с нашия Юската, който с баба Сава цяло
лято клепеше сечивата на хората в един коптор край селото, а зимата със синовете
си тръгваше да надуват кларинетите по сватби и кръщенета. Изобщо купешките
работи тогава много ми харесваха, соцреализмът ме е вълнувал от най-ранното ми
детство – но и как иначе да бъде с един недоразвит и все още наивен ум.
Обикновен инфантилизъм... В шивашките ателиета, където наминаваше майка ми,
виждах огромни парни ютии като същински локомотиви, игленици като таралежи,
при часовникаря мускулест атлет се люлееше денонощно на огромна пружина. При
"Чупи-купи", такъв беше прякорът на стъкларя, само с едно леко драсване на
елмаза разрязваха стъклото на две. Ами какво беше на пазара пред
содаджийницата. Имаше едни грамадански коне, казваха им унгарски, теглеха
платформата, натоварена с лед за бирариите и ресторантите – дълги стъклени
траверси; вътре обаче беше къде по-интересно, мъже с гумени ботуши и дълги
мушамяни престилки пълнеха червена лимонада в шишета, в които подскачаше
стъклено топче. В града имаше хиляди неща, които можеха да омаят едно дете,
особено ако то идеше от село. Самият пазар не ми беше интересен: чушки, домати,
зеле, яйца, извара, с тия неща бях свикнал. Друго беше обаче в къщата на бай
Тенчо, стар учител и приятел на баща ми, чиито кошери пасяха в нашата ливада на
село. В тоя дом беше винаги полуздрачно, имаше огромни железни легла с лъскави
пиринчени топки и пейзажи на таблите – с лебеди, с лодки, със замъци. Някакъв
специфичен градски дъх, на нафталин, на кафе, на одеколон. Черпеха ни сладко в
малки стъклени чинийки и със сребърни лъжички. Цял един свят, който беше
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недостъпен за моите селски другарчета. Кое от тях можеше да каже, че е ходило на
кино. А аз бях вече гледал "Под игото" и знаех кой е Боримечката.

Кога за пръв път видя морето? Какви бяха впечатленията ти, помниш ли
нещо особено при първата среща с него?
Някъде в прогимназията, по време на една от училищните екскурзии. Вълненията
биваха по-големи при приготовленията за път, нежели по време на самите
пътешествия. Не смятам, че морето тогава ме е впечатлило в екзистенциален план.
На тая възраст човек едва ли го занимават подобни въпроси. От днешна гледна
точка – не го обичам много. Нещо като Толстой – Шекспир. Много е велико. Видях
и океана. Той пък е още по-велик. Ежедневно ти го показва с тия приливи и отливи.
Шатобриан не случайно е пожелал да бъде погребан там: скалистият му остров ту
се мята сред вълните на океана, ту е стъпил здраво на земята. Това, което помня от
първото си съприкосновение с морето не може в никакъв случай да се нарече нещо
особено. По-скоро баналности – някакъв човек на скелята лови попчета с корда,
навита на лимонадена бутилка и с месингов ключ за тежест, пъха рибите направо в
потника си и уловът му е толкова голям (при всяко хвърляне вади), че е заприличал
на един от тримата шишковци. По сергиите продават кичозни албумчета и разни
кутийки, облепени с мидички. Албумче си купих, като всички, но стихотворениемонолог на тия мидички – като Алипиев – не написах и никога няма да напиша,
пък ако ще не от атински търговец да са купени, ами и от самия Посейдон. Возиха
ни с корабче до някъде, вероятно до "Златните пясъци". Един моряк час по час
вадеше с кофа вода от морето, да мие палубата. Да ти кажа, че само аз не го
накарах да вади вода, ще помислиш, че искам да се изкарам герой. Просто някаква
особеност на организма. Преди пет-шест години, когато плавахме десетина дена с
кораба "Световен ренесанс", имаше такава международна писателска среща – от
Пирея до Одеса и обратно, морето беше доста бурно и се наложи да останем
няколко дена в Измир, поради което пропуснахме Делфи. Питах капитана, толкова
ли е опасно. Той ми каза: за всеки случай, писатели все пак. Помислих си: Бедний
Байрон, добре, че умря на Мисолунги.

Слънцето или звездите?
Слънцето, макар да ни пречи да видим звездите. И звездите, защото, когато го няма
слънцето, какво ще ни дава идеята за вечната светлина.

Бурята или сънната лятна мараня?
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Да си спомним Бодлер: За мене младостта бе непрестанни бури... Сънната лятна
мараня е за по-съзерцателни натури и за една по-спокойна възраст. Но като си
помисли човек, че в тая мараня зреят най-опустошителните бури. Естествено е
човек на младини да се стреми към схватки и премеждия, но не по-малко
естествено е в по-напреднала възраст да отбягва бурите. За какво се е бъхтал цял
живот? Труд кървав, Боже, пожалей!

Имаш ли спомен за мирис, който идва от детството ти – на сено, на липа или
люляк, на оборски тор ?
Леополд Стаф има един много хубав сонет за оборския тор. Но аз имам траен
спомен за мириса на скършени тополи. И на люляк. Когато отидохме да живеем в
града, първото ми усещане се оказа невероятно. Беше бушувала буря, реката –
придошла, бучеше, изпълнила цялото корито, а то е доста голямо, и беше преляла
по улиците. Влачеше някаква кочина, в която обезумялото прасе като капитан,
останал последен на мостика, предчувстваше края си, за което известяваше на
целия свят с пронизително квичене. Единият дървен мост вече го нямаше. Няколко
огромни кавака стърчаха с изпокършени клони, които висяха и водата ги люшкаше
насам-натам като изтървани весла. Миришеше на озон. На топла кал. И на нещо
непознато, градско, може би на горещ паваж. Стихотворението "Буря в града" –
когато съм го писал, изобщо не съм мислил за тия си изживявания, а ако се
вгледаш по-внимателно ще видиш, че е същото нещо. Явно човек носи в себе си
състояния, за които дори не подозира и само трябва някакъв отключващ
механизъм, за да излязат на бял свят.
В къщата, в която стъпвах за първи път, ме посрещна нова изненада – един огромен
люляк пред стълбището, от който се сцеждаха едри капки, листата му бяха като
зелени сърца – такова нещо не бях виждал на село, обикновено селяните нещо,
което не се яде, не го садят много... По-късно, вече студент, когато налучквах пътя
в поезията, написах едно стихотворение, много близко до това, за което ти
разказвам. На някакво обсъждане в градския литературен кръжок Биньо Иванов го
похвали извънредно много, но вместо да изпише вежди, извади очи. В характерния
му стил каза на местните литературни труженици, както ги наричаше, че трябва да
престанат да каканижат, ами да се учат от такива като мен. Това беше и последното
ми участие в тоя кръжок. Много ще ми е любопитно да можеше да изникне
отнякъде това стихотворение, да го видим. От него се е запазил само един
фрагмент, в една от ранните ми поеми. В "Следобедна флейта": Изпод мазилката –
корав зацапан бинт – кръвта на къщите избива. Точно тоя образ беше поразил
Биньо. Биньо Иванов е голям поет. Рядък талант. Много неща мога да разкажа за
него. От 1965 г. се познаваме, бях още ученик, когато той дойде в Кюстендил. Аз
съм от малцината, които го познават от по-ранния му период, автентичния, когато
живееше край гората и нощем идеше вятър. Мисля, че се харесвахме взаимно. Още
преди да съм направил нещо по-значително, според сегашните ми мерки, той се
ангажира с представянето ми в отделна творческа вечер в Клуба на културните
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дейци в Кюстендил. Вече май стана дума за това. Говори неща, които биха
зарадвали всеки утвърден поет, камо ли начеващ автор. Имам го някъде словото му
записано на магнетофон, трябва да го потърся. Биньо беше, а и си остава може би
един от най-преданите на поезията. Беше безкомпромисен. После го подхванаха
Мишо Неделчев и Енчо Мутафов. Доста се гряха на неговата светлина. Свързаха го
с Джагаров и Левчев. Употребиха го и политически. И накрая оставиха да го
погребе един червен заместник-кмет. Не е лошо, че беше дошъл човекът, човещина
е, може да го е и уважавал. Но никой не дойде ни от сините, ни от Сдружението, на
един хвърлей място от София. Тия работи ме сърбеше езикът да ги кажа още в
надгробното слово. Но не исках скандалният му живот да завършва с пореден
скандал. Нищо, има време, ще напиша какво мисля. Ние май говорехме за мириси.
А то на какво се размириса.

Обичаше ли дърветата – кое дърво ти е харесвало най-много в онези години?
Израснал съм сред овощна градина. Катя Йосифова има такива стихове: Родена
съм в Ябълково,// където половината от населението е заченато в ябълкови
градини. Цитирам по памет. Не че е нещо особено като поезия, тя има и по-хубави
стихотворения, но ако го бях написал аз, поне щеше да е вярно. Къщата ни беше в
горния край на бахчата и надолу чак до реката – ябълки от най-различни сортове.
Когато цъфнеха напролет беше нещо неописуемо. Пчелите жужаха и въздухът
беше като превъзбуден. А наесен – ябълки навсякъде, дори по пода в стаите, спиш
сред ябълки. Спомняш ли си сонета "Ябълки от рая"?... В реката върбалаци,
тополи, ракитак. Бях поразен, когато в университета открих Ракитин, всичко, за
което пишеше, ме връщаше в детството. Но не за това го ценя, не само за това. Би
било много еднопосочно. Философията му, без да философства излишно. Тази
незабележима граница между видимото и това, което живее в нас като
предчувствие за други светове. Ракитин още не е истински оценен като поет у нас.
Мисля, че на френски ще направи впечатление. Превеждан е вече, но преводите не
са много удачни, леко са шаблонизирани и подсладени, заради римите.

Любимото ти цвете?
Перуниката. Първият ми спомен за цвете е свързан с перуниката. Това е първият
ми спомен въобще. На село, край кладенеца в двора майка ми пие вода от стъклена
ръбеста чаша, а може да е било и гарафа, останал ми е споменът за дебело ръбесто
стъкло, и наоколо едри мокро-лилави перуники. После като ги видях у Ван Гог,
имах чувството, че е рисувал нашите перуники.
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Кое ти харесваше повече – покоят, селцето, махалата, съзерцанието или
движението, приключенията, неизвестното, рискът?
Какъв избор съм можел да имам по времето, за което говорим. Едно пътуване до
София е целият ми актив. По-късно, вече в училището, дойдоха екскурзиите из
цяла България, които, ако не приключения, си бяха големи вълнения, радостно
очакване, макар че тъкмо на една такава екскурзия ми се случи нещо, от което
разбрах, че има и несправедливости на тоя свят. Но за това може би ще стане дума
по-нататък.
Общо взето, не успях да стана страстен пътешественик, може би защото разбрах, че
човек може да пътешества и без да напуска дадено място. Не мога да си представя,
че ще тръгна за някъде и няма да знам къде ще замръкна и къде ще нощувам.
Преди време четох един увлекателен пътепис на Кенет Уайт за Япония. Мъчех се
да си представя как ли бих изглеждал на негово място. Напразни усилия. Дори да
обичах безкрайно Башо, едва ли бих тръгнал на такова поклонение. С годините все
повече ми се струва, че Паскал е напълно прав, като казва, че всичките ни
неблагополучия идват от това, че не си стоим вкъщи.
Иначе не бягам от риска. За мен рискът не е свързан само и единствено с
пътуването. Или поне с физическото пътуване. Как беше – поэзия езда в
незнакомое. Мисля, че в духовните приключения са най-големите рискове.

Усещането ти за пътя – свързваше ли го с нови преживявания, с нещо
неизвестно, което ще ти се открие или с откъсване от познатото?
Както казах, тогавашните ми усещания са били по-скоро радостни предчувствия,
настройване за нещо непознато или поне не дотам познато. Едва ли съм мислел за
откъсване от познатото – светът около мен не ми е бил до втръсване познат, че да
се стремя да бягам от него. Тогава аз все още съм откривал света, неговите
подробности, той все още е бил пълен за мен с изненади.
Помня веднъж – бил съм 11-12 годишен – майка ми беше заминала за София със
сестра ми във връзка с нейните сливици или нещо подобно; като не се върнаха в
уречения ден, баща ми колебливо подхвърли дали да не заминем на другия ден да
видим какво става, че ги няма. Не можеш да си представиш, какво не направих да
го убедя, че наистина трябва да заминем, да тръгнем едва ли не веднага. И какво си
мислиш – вълнувал съм се какво се е случило с тях ли? Нищо подобно. Аз не съм
могъл да осъзная дори, че би могло да им се случи нещо. По-скоро съм се стремял
към приключението, към неща известни, но гледани общо взето отдалече – това
ставане по тъмно, хората, тръгнали към гарата с кошници и куфари, чакалнята,
гишетата, перона, локомотива под пара, вагоните, железничарите. Някаква
празничност в делника, неща някому може би втръснали, но за тебе толкова
примамливи. Разбира се, изпуснахме влака и не заминахме и аз тайно подозирах
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баща ми, че нарочно е направил да закъснеем. А може би е бил прав, след няколко
часа с първия влак от София майка ми и сестра ми се прибраха. Какво ли щеше да
стане, ако заминехме и не ги откриехме там?

Кога за пръв път си напуснал Кюстендил? Помниш ли първото си пътуване? С
какво го свързваш?
Най-голямото ми придвижване, вече го споменах, е било веднъж до София, където
видях камион с три колелета, бели мечки в зоологическата градина и ядох сладолед
между две розови вафлички. Нищо особено, ще кажеш, но за едно 4-5 годишно
дете това си е чисто приключение. Освен това ми купиха бяло кожено палто
(изкуствено, разбира се) с ватата навън и шапка с котешки уши, нещо като
качулките, които носят полицаите при акция, само очите ти се виждат. Бях доста
екзотична фигура на село. Бяла мечка с котешка глава.

Кое беше първото ти усещане за духовно пътуване и с какво го свързваш –
приказка, книга, разказ на някой близък?
Един ден, бил съм някъде трето или четвърто отделение, баща ми донесе няколко
книги у дома, една от които много ме впечатли, беше голям формат, с черно-бели
илюстрации. На корицата имаше момиченце, което мъкнеше огромно ведро. Тогава
е започнало вероятно голямото ми пътуване в сериозната литература. След
"Клетниците" дойдоха "Робинзон Крузо", "Дон Кихот", всичко това, разбира се, в
адаптирани издания, "Ян Бибиян на луната" и какво ли още не.

Първото съзряване – с какво го свързваш повече – с разбирането за
несправедливост и заставането на страната на правдата, с първото усещане
за собствена отговорност или с нещо друго?
Вече споменах, че по време на една от екскурзиите се случи нещо, което ми показа,
че в тоя свят има и несправедливости. Случаят е куриозен, дори преди време се
опитах да напиша хумористичен разказ, но нещо не се получи. Изобщо аз не мога
да пиша проза. Сега, понеже боравим с по-суха материя, мога да го изложа
схематично, без да се опасявам за резултата. Беше във Видин или в някой друг
крайдунавски град, не помня точно, но реката е заседнала в паметта ми Бог знае
защо. Едва ли съм искал да се давя във връзка със случая, но има нещо... При тия
екскурзии обикновено отсядахме и нощувахме в някое училище, най-често в
гимнастическия салон. Момчетата на една страна, момичетата на другата. Една
сутрин, преди да тръгнем да обикаляме историческите забележителности и
постиженията на социалистическото строителство, ни строиха пред парадния вход
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и др. Милков, който обикновено беше водач на групите, с един невероятно мек за
него глас попита: "Деца, има ли някой от вас химически молив?" Като си помислих
наивно, че и аз най-сетне ще мога да бъда полезен с нещо, се изпънах и казах: "Аз!"
И тутакси осъзнах, че съм направил голяма грешка, но вече беше късно.
Помрачнелият като градоносен облак Милков – приятел на баща ми, което не му
пречеше да се отнася с мен и при други поводи доста сурово – ме приведе в поза,
доста сполучливо описана от Валери Петров като "едното ухо силно притиснато
към рамото", каза на останалите, че са свободни и ме повлече през парадния вход
към фоайето на училището. "Как можа да направиш това!" – съскаше Милков и под
одобрителните, а може би и насърчителни погледи на две политбюра – това на БКП
и онова на КПСС – продължи да ме тегли към дъното на коридора, където висеше
маслена картина, безспорно опус на местния учител по рисуване, изобразяваща
гимнастичка с лента или топка, забравил съм вече, но с доста изразително трико,
това го помня много добре. "Ти ли нарисува това?" – не спираше уважаваният от
всички ни учител по физика и аз, макар да бях в поза, която те кара да виждаш
вертикалните линии по-скоро като хоризонтални, успях да забележа, че на чатала
на въпросната гимнастичка се мъдрят рунтавите сталинови мустаци, надраскани
доста енергично с лилав химически молив. Ако някой в този момент е можел да
надникне зад шкафа, където е прашасвал портретът на вожда и учителя на
народите, той непременно е щял да види бяло петно под носа му, досущ като в
абсурдна гоголевска повест, останало след мистериозното преселение на
вождиския символ на друго не по-малко важно място от човешкото (в случая
женското) тяло. А ако е бил и по-метафорично настроен като моя приятел Димитър
Миланов, е щял да каже: сякаш е кацнала огромна бяла пеперуда, за да скрие
прогнилите му от тютюна зъби... Но какво можех да кажа аз, за свое оправдание.
Престъплението беше на лице – посегателство върху чатала на една родна
гимнастичка, бъдеща шампионка, а може би вече и настояща. Оръдието на
престъплението – химически молив – също. Брилянтната операция по разкриването
на престъплението не можеше да буди никакви съмнения. Оставаше наказанието.
Вече съм забравил какво е било. Но не съм забравил и едва ли ще забравя, че това
беше една несправедливост към мен, може би не първата, но най-бруталната
дотогава. Защото не аз бях дорисувал даскалското творение. Някой друг е бил
повече впечатлен от физиката на гимнастичката, но учителят по физика вече не се
интересуваше от подробности.
Моята вина в случая беше, че бях притежател на молив, и то от ония, дето ги
плюнчат и пишат с тях доноси. Излиза, че аз бях написал най-несправедливия
донос срещу самия себе си. Откъде да знам тогава, че тепърва ще има да патя от
всичко, що е годно да пише.

Кога се появиха първите ти социални вълнения и с какво бяха свързани те?
В Университета. В края на първи курс. Нещо се пречупи в мен и аз разбрах, че вече
нямам нищо общо с ревностните комсомолци. Не мога да кажа каква е била
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конкретната причина. Почти като в любовта – видимо няма причина, а изведнъж
разбираш, че всичко е свършено. Слава богу, че мозъкът ми не беше още промит.
Иначе сега нямаше да се занимаваме с тази анкета. Вероятно друг щеше да я прави
и което е още по-лошото – с друг човек. Ако правилно си ме разбрал.

Имало ли е случай да си изпатиш по-сериозно от случая с гимнастичката, без
да си бил виновен?
Помня един такъв случай, който в известен смисъл се оказа съдбовен за мен. В
лесничейското училище във Велингард, било е 1962 г., месец май или юни, бяхме
изведени край града да залесяваме. Обядът не дойде и ме изпратиха до пансиона,
където беше и столовата, да взема в една бака храна за групата и да я донеса. Което
и направих. Отидох, намерих домакина, казах му заръката, получих баката и се
върнах. Какво беше учудването на всички, когато отворихме баката и видяхме, че
вътре има само бучки разлигавено сирене с шаващи тук-таме бели червейчета.
Скандалът беше невероятен, къде съм гледал, не съм ли видял какво ми дават и
така натататък. Върнаха ме обратно, да сменя храната. Може би ще запиташ защо
бяха избрали точно мен за тази отговорна мисия. Вероятно не съм залесявал твърде
усърдно, та са решили поне някаква друга полза да принеса със своето присъствие
на бригадата. Знам ли. Междувременно часовникът цъкаше, когато пристигнах
обратно в града домакинът беше турил катанеца и аз намерих, че е безсмислено да
се връщам, тъй като ставаше вече време за вечеря. И така наказаха ме, намалиха ми
поведението. И слава богу, защото аз напуснах и се върнах в Кюстендил. Както е
казано, всяко зло за добро. Кой беше виновният в случая – домакинът, че си беше
позволил да сложи развалена храна за едни все още деца, или аз, че не съм го
гледал в ръцете какви ги върши! Никой не наказа домакина на стола, а и нямаше
как – там всички бяха я партизани, я техни ятаци. Много се гордееха с техния наймлад партизанин – покойния генерал Семерджиев. Един негови племенник –
Величко – учеше в нашия курс. Беше доста възпитано и начетено момче. Веднъж го
вдигат по дивечознание, имахме такъв предмет – за дивите животни и птици.
Трябваше да говори за кукувицата. Той точно за тоя ден не чел. На нали е
интелигентно момче, почва както при другите птици, уроците бяха еднотипни:
големина, горе-долу я налучква, окраската, също, стигна до гнездото, описа го,
започна с яйцата – по колко снася, колко време и как ги мъти. Тук учителят смигна
на класа и го остави да се вихри. Величко разказва как мъжката и женската се
сменят да мътят, как сдъвкват храната и я дават в човките на малките и така
тататък. Голям смях падна после. Не му писа нищо, каза му, че е много хубаво да
има човек обща култура и да е находчив, но ако не чете, може да се насади на пачи
яйца. Ала шило в торба стои ли? И аз тутакси се обадих: "Да, ама, от много четене,
може и да изкука!" Класът избухна в смях, а учителят само се усмихна леко. Както
виждаш, страстта ми към каламбурите не е от вчера. Макар да съзнавам, че
понякога ефектният каламбур е за сметка било на истината, било на добрия тон. И
се старая да не прекалявам.
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А случай, с който да се гордееш, че си постъпил правилно и си понесъл
справедливо (или несправедливо) наказание?
Не бих казал, че съм се гордеел, но съм бил – и съм – напълно убеден, че съм
постъпил правилно в горния случай. Представяш ли си, ако трябваше да се връщам
отново, тоя път с празни ръце, и да обяснявам, че не съм виновен, че видите ли, аз
съм си свършил работата, но другите и така нататък... Човек трябва да има и чест.
Сега дори се учудвам, че на тая възраст съм имал и идеята, и смелостта да го
направя. Но вероятно характерът, колкото и да се формира и калява, си е и
даденост. Мухльо едва ли се става, мухльото се ражда мухльо.

Как схващаше наказанието – като неизбежно противодействие на Аз-а ти
или като несправедливост и неразбиране от по-възрастните?
Тогава вероятно съм си мислил, че винаги съм невинна жертва. Говоря за
наказанията от страна на майка ми и баща ми. От днешна гледна точка обаче едва
ли е било несправедливост и неразбиране от страна на възрастните. По-скоро тъкмо
обратното. Бях доста буен и много шамари са изиграли положителната си роля.
Когато в трети клас пропуших и това се разчу, бях много изумен, че не последва
никакъв пердах, какъвто аз безспорно очаквах. Искам да отворя скоба, да разкажа
как стана. В час по не знам какво си излизам с разрешение на учителката, да отида
до тоалетната, която беше на двора. Наблизо някой, току-що минал, е хвърлил едър
съблазнително димящ фас. Как да не го вземеш? Вземам го аз, слагам отвътре
зембелека и сладко-сладко пафкам. В интерес на истината, бая ми горчеше.
Прибирам се аз, ни фас пафкал, ни фас мирисал. Но нещо отвътре ме гложди, не ми
дава мира. Нямаше да бъда аз, да си затрая. Пък и нали споделената радост е
двойна радост. Тихо пошушвам на тоя до мене, Емо се казваше: "Емо, ти пушил ли
си някога?" Оня тутакси скочи, сякаш бе седнал на габърче, и боде въздуха с два
пръста: "Моля, другарко, Кирчо е пушил!"...
По-нататък какво да разказвам. Каква е била беседата, която майка ми проведе с
мен, вече не помня, но истина е, че аз повече цигара в устата не сложих и така е до
днес. Баща ми не знам дали изобщо разбра за този ми подвиг. Мисля си обаче за
въпросния Емо и за всички Емовци в живота ми. И за това какво нещо е един голям
мерзавец? Ами просто един пораснал малък мерзавец.

Имаше ли някакво детско желание в теб да помагаш на другите, да ги
измъкнеш като с магическа пръчка от неволята, в която са изпаднали?
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В романтичен план – сигурно да, като реминисценции от прочетеното в книгите, от
филмите. Но ако се замисли човек сега, в каква ли неволя е можело да изпадне едно
дете на тая възраст. Ако е имало нещо наистина сериозно, ние едва ли сме щели да
го разберем. Нищо конкретно не си спомням да съм предприемал, защото не съм
имал и подходящи поводи. Макар и не съвсем. На два пъти – в отделенията и в
прогимназията – родители на наши съученици ги вкарваха в затвора, за стопански
престъпления, разбира се, по-просто казано – за кражби. И в двата случая
учителите ни предупреждаваха най-строго никой да не си позволява да закача
другарчетата ни на тая тема. И тя за нас беше нещо като табу. Сигурно и у нас все
още е важала сталиновата максима "Сын за отца не отвечает". Когато не са
политически затворници бащите, разбира се. Един ден – бил съм във второ или
трето отделение – бащата на Здравко, така се наричаше момчето, един наистина
здравеняк, винаги имаше стотинки в джоба, добре облечен, с кожена ушанка,
нашите бяха от някаква козинява материя, дращеха ни по вратовете, а неговата,
единствена в целия клас – мека, от кожа, та веднъж баща му двама милиционери го
прекараха по съседната улица "Бузлуджа", която стигаше чак до края на града,
където беше затворът. Вероятно са го водили към съда. Човекът носеше таке и
беше наметнат със съкото си, понеже ръцете му бяха на гъба, сигурно с белезници.
Останах много очуден, че не го виждам с окървавена, превързана глава и
подбутван от прикладите на стражата. Бяха ни натъпкали в училище главите, а и
филмите отгоре на това, с такива образи на арестанти – партизани, ятаци,
политзатворници – все народни закрилници. Сам разбираш, че в случая нямаше как
да се хвърля срещу милиционерите и да освободя бащата на моя съученик. Макар
че нямах никакво основание на обичам милиционерите – един ми беше взел ските
на същата тая улица, пързалял съм се на непозволено място. Зарадвал е синчето си,
какво друго да си помисли човек.
А иначе какви други неволи и несгоди – обрали те на топчета, взели ти ластика поголемите гамени...

Мечтата – помниш ли първата си мечта, за какво беше тя и имаше ли в
съзнанието ти някаква времева граница за реализацията й?
Този въпрос като че ли го засегнахме, когато говорихме за влеченията, за това
какво иска да стане едно дете. Но ако имаш предвид мечтата като нещо вече
осъзнато, като поставена и следвана цел, разговорът е вече друг. Ще бъда пределно
откровен. Когато в Университета започнах да пиша сериозно, или по-точно е да се
каже, когато сериозно се захванах с писане, имаше момент, в който ясно съзнавах,
някакъв вътрешен глас ми го подсказваше, че мога много повече от това, което
правя, бях недоволен, че все още не се получава това, за което имах и усещането,
че мога да го направя, и волята да го направя. Било е към 1966 г. Към края на 1968
г. вече бях стъпил на пътя, по който вървя и до сега. Да приемем, че това е била
първата ми мечта – да намеря себе си в поезията. Срокове обаче аз не съм си
поставял. Станало е тогава, когато е трябвало да стане.
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Имаше ли цвят мечтата ти?
Аз, който съм толкова зле с обонянието, мисля, че първата ми мечта имаше мирис –
на дъжд, на озон. А от тук до цвета не е далече – мокро зелено, като каваците в
реката на моето детство. Последната ми, за сега, надявам се, поема се казва
"Green". Питали са ме, защо съм сложил това заглавие, какво съм искал да кажа.
Убий ме – не мога и аз да си го обясня защо. Може би пак нещо свързано с
мечтите...
II. УЧЕНИЕ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

Носил си униформа в средното училище. Фуражката ти беше ли със счупена
козирка, за да я слагаш в джоба?
Завършил съм кюстендилската гимназия, преди това съм учил в лесничейско
училище в Банско и във Велинград. В Кюстендил вече бяха въведени куртките тип
сако, лека либерализация, но преди това бях с куртка тип сталинка, с петлици,
колан с катарама, само дето нямаше акселбанти. Шинела до земята почти, веднъж
се купуваше, трябваше да ти изкара до края на гимназията. Но аз така я бях скъсил,
че изглеждаше фрапантно. За фуражката се подразбира. Козирката се нагряваше на
свещ и се огъваше, докато двата й края се допрат, след което се оставяше така да
изстине. Сложена на главата, тя добиваше някаква що-годе нормална форма,
свалена – отново ставаше на луканкова подкова и се пъхаше лесно в джоба.
Панталоните, които продаваха към униформите, бяха толкова широки, че им
казвахме "сорок пять". За последен път употребих шивашките си умения в 11 клас.
Стесних си панталона в колената, стана чудесен чарлстон, тъкмо беше излязъл на
мода. На втория ден ме изгониха от час. Всичко това е било някакъв дребен бунт
срещу потъпкването на индивидуалното у теб, срещу стремежа да те обезличават
постоянно. Преди на няколко пъти ме пита за някакви мечти. Ето сега си спомням,
че във Велинград си мечтаех за... кафяви обуща и бежов панталон. Досещаш се
защо кафяви и защо бежов... Униформата има някакъв смисъл, но само доколкото
показва, че си част от дадена общност, което искаш да изтъкнеш. Ако училищата
имат някакви индивидуални, модерни униформи, бих носил и сега. Мефистофел
обаче не приема замяна на разкрепостено творчество дори срещу строга
гимназиална униформа. Нас общо взето ни държаха строго по съвсем други
причини. На вратата проверяваха и тежко ти, ако нямаш едно или друго, но който
си беше "забравил" фуражката или баретата, му хвърляха отгоре, момичетата си
пускаха отпред максимално полите, добре, че вървяхме плътно един зад друг,
иначе учителите нямаше да пропуснат доста интересни гледки. Макар че
ученичките, повечето бъдещи лелки, едва ли са били с идеални крака. След години,
по време на срещи на випуска, ме поразяваше един факт – тия, които са те карали
"да милваш в сладка треска най-дивните места" (въображаемо разбира се, както го
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е правил и Рембо) все по-трудно можеше да ни впечатлят, за разлика от други, на
които почти не сме обръщали внимание – това ме кара да мисля, че истинската
жена разцъфва значително по-късно. В десети или единайсети клас излезе по
екраните "Д-р" на Нушич. Още първия ден салоните бяха пълни с гимназисти,
наложи директорката да чете заповед, че се забранява гледането на тоя филм.
Спомням си още дългокракия танц върху масата, значи съм бил сред първите
зрители.

Усети ли някаква разлика, когато премина от детската към "по-сериозна"
възраст?
Някакъв стремеж да пораснеш час по-скоро, това бръснене всеки ден, брадата ти да
става все по-гъста. Несправедлив е животът; когато момичетата са толкова хубави,
ти си още малък, когато станеш истински мъж, твоите връстнички са загубили чара
си и трябва да се насочваш към по-млади, те с години стават все по-млади и
рискуваш един ден да станеш смешен. Общо взето до там води тоя стремеж да
растеш, тук нямам предвид вече само възрастово. Това да направиш, онова да
постигнеш и пясъкът изтекъл, дойде ли ред да се обърне часовника, почва да тече
вече вечността, но на теб ти е все тая. Тебе просто те няма. Освен ако не оставиш
някакъв спомен за себе си. Което също не е кой знае каква утеха. Дано да се лъжа.
В какво ли не съм се лъгал, защо не и тука.

Доскоро мразените момичета в "мъжките" детски игри – коя от тях си
спомняш като първо усещане за промяна на отношението ти към жената?
Никога не съм мразил момичетата. Ако съм им дърпал плитките, то е било от
любов. Още във второ или трето отделение вече си имах обект на въжделенията.
Беше от София, живееше при баба си и учеше в нашия клас. Пълна отличничка.
Първа по краснопис. Вуйчо й беше книговезец, тетрадките й – подвързани
образцово. Бяха по-особени, ние пишехме на някакви обикновени, а тя на 80 гр.
хром-мат, както ти би се изразил сега. После ме преместиха в друго училище, а и тя
си замина за София. След десетилетия я срещнах у един колега белетрист. Оказа се,
че му е балдъза. Поговорихме си за ония години. Разбра се, че съм обичал тайно. Тя
не знаеше нищо за моята страст. А и как да разбере, беше толкова отдадена на
ученето. Накрая завършила медицина в чужбина и си довела от там мъж. Тоя
чужденец изглежда също е имал изискан вкус и усет към красивото. Не си ли
забелязал, че с чужденците аз като че ли намирам повече допирни точки в областта
на възвишените неща. Знам, че искаш да ме питаш коя е? Но както тайно съм
обичал, аз така тайно мога да пазя и спомена. Как го беше казал Мюсе: "Аз ще
умра, но свойта мила// не ще издам..."
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Има ли някаква случка в този преход между 10 и 15 години, която трайно да
свързваш със своето съзряване, с по-различен поглед върху нещата, които
допреди това са ти били "ясни"?
Не знам доколко на тая възраст нещата могат да ти бъдат "ясни" , че да започнеш
да съзряваш. Като че ли точно тогава нещата започват да ти се "изясняват". Тоест,
започваш да не приемаш нищо от възрастните, решаваш по всички въпроси да
имаш свое мнение. Най-често грешно, разбира се. Имаш един по-различен поглед
за нещата през тоя период, но това не е във връзка с някакво омъдряване, по-скоро
първоначални натрупвания на самонадеяност, на нетърпимост към общовалидното.
Желание да се изтъкнеш, да се наложиш. И много по-късно вече осъзнаваш, че
нещата са ти били "ясни". От гледна точка на възрастния постъпките на
петнайсетгодишните не винаги са правилни, но това "репчене", "емчене" е крайно
необходимо, ако искаш да израснеш като самостоятелна личност. Човек се учи от
собствените грешки и трябва да има правото да ги направи. Моето съзряване през
това време свързвам не с някакво ранно "омъдряване", а по-скоро с индивидуалния
бунт. Без да съм го желаел, бяха ме записали да уча в Банско. Какви са били
мотивите, мога да се досещам – гората, като стана лесничей, цял живот ще бъда на
чист въздух, а не в някоя задушна кантора. Родителите ми, на които вече им бяха
починали две деца, много държаха на здравето ми, като малък бях доста кекав. Пък
щом искам много да рисувам, какво ми пречи – в планината пейзажи дал Бог! А и
по някоя кола с дръвца се е привиждала на майка ми. Сигурно са студували някога,
защото първата й грижа беше да набави отоплението за през зимата. Докато уча, ще
живея в пансион, ще се изградят у мен полезни навици, ще се науча на дисциплина.
Само че на мен това не ми харесваше, а като поживях в пансион – решението беше
взето окончателно, ще бягам. И аз на няколко пъти се връщах в Кюстендил за ужас
на моите родители. Извън всичко друго това е било и опасно в прекия смисъл на
думата. Банско не е на един хвърлей място. През есента на 1961 г. съм бил едва на
14! Вече не дете, но не и голям човек. Тогава акселерацията не беше чак такова
чудо, моето поколение израсна по един сравнително класически начин. Пътувал
съм с "рейсове" – примитивни претъпкани автобуси, сменял съм ги с влакове,
нощувал съм по гарови чакални, в дъжд, в лапавица. Една нощ ме приюти в
колибата си някакъв пъдар или кантонер край Дупница. Още е в паметта ми тая
картина: вървим през кално поле. Ситна ръмка, вятърът я издува като мокър
брезент. Движим се като водолази по дъното на море – шинелата овлъгнала тежи
като скафандър, обущата натегнали от полепналата глина. Като ято рибки в
далечината проблясват светлинки, не знаеш влак ли преминава, село ли някакво е.
Някъде вият кучета... Ами връщанията обратно, "по етапен ред". Веднъж бях
увлякъл в своето бягство още един ученик – син на милиционерски офицер от
Кюстендил. Натовари ни баща му на милиционерската джипка, с която караха
арестанти, и обратно. Нощно пътуване през Предела. Шофьорът и бащата отпред,
ние в подскачащия тенекиен кауш, само един вентилатор на покрива пърполеше и
набиваше студен въздух. Някой сръчен белетрист би написал сума ти работи.
Какъв Хайтов е умрял в мен, като напуснах пустото лесничейско училище! Но се
наложих. Едва ли е било само инат, по-скоро осъзнаване, че нещата свързани с
тебе, не могат да бъдат решавани без самия теб. Мисля, че баща ми разбра това,
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това беше първият му и последен опит да ми наложи свое виждане по жизнено
важни въпроси.

В тези години човек обикновено изпитва желание да се равнява по своите
любими учители – имаше ли такива и с какво те привличаха, на какво от
тяхното поведение подражаваше?
Имало е учители, които са ме впечатлявали, и не само мене, но да им подражавам
чак, едва ли.
Денчо Митев по история, така увлекателно разказваше за Великата френска
революция, че мисля, мнозина не сме си учили уроците, направо ги запомняхме в
клас. Робеспиер, Дантон, Камил Демулен, тогава така се произнасяше, бяха пред
нас като живи. За Шарлота Корде да не говорим, как се промъква с ножа и
намушква Марат. Тази пролет в "Мюзе д'Орсе" имаше една малко морбидна
експозиция – посмъртни маски на велики личности. Всичките бяха там. Никой вече
не се питаше кой срещу кого е бил, за какво се е борил. Срещу всичките е била
смъртта и ги е победила до един. И се питам понякога, и ние сега за какво ламтим,
за какво се трепем. Животът е някаква нелепа корида, в която хората са това, което
са – обречени животни, нищо повече. Излезеш ли на арената на живота, жив няма
да я напуснеш...
Гошката (Георги) Димитров ни преподаваше философия, тогава се наричаше
"основи на комунизма", беше успял така да скъси разстоянието между нас, че го
чувствахме по-скоро наш приятел и не вървеше точно в неговия час да се явиш
неподготвен. Имаше и други интересни учители, преподаваха с въображение,
влагаха много от себе си.
Умленски ми беше по български и литература, повече беше граматик, занимаваше
се с диалектология, имаше публикации в специализираните списания, работеше в
сътрудничество с проф. Стойков. При други обстоятелства е можел вероятно да
стане асистент, да направи университетска кариера. От него помня много неща. На
една от класните ни работи беше нарисувал на всички в тетрадката по едно теле –
да запомним, че не се пише инТЕЛЕгентен, както сме си мислили тогава.
Обясняваше тънката разлика между поетичен и поетически, нещо, което мнозина,
вкючително и журналисти, и дори изкушени в писането, бъркат.
Райчо Николов-Магмата беше също интересен тип, с нетърпение чакахме урока за
вулканичната дейност, но той – без да му трепне мускулче на лицето, повтори
десетки пъти думата магма и никой не се реши да се ухили. Говорейки монотонно,
сякаш беше заучил урока механично, той успяваше да сугестира класа. Може би си
беше разказал по-бързо урока за магмата, бяха останали няколко свободни минути
и той се "поотпусна", като ни каза да не си въобразяваме много, че ние сме
измислили лудориите – спомни си как като ученик бил много силен по химия,
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учителката го ползвала като асистент при опитите, самият той се занимавал с опити
и веднъж в желанието да направи фойерверки, едва не запалил училището. Може
би нарочно беше избрал точно в часа за магмата да ни изясни тия неща. Вероятно и
други лудории е вършил, но педагогическият му такт не му позволяваше да навлезе
в повече подробности. Беше много сериозен човек и ни учудваше, че може да е
толкова суетен – природата се беше показала несправедлива към него, както
впрочем и към десетки други мъже по света, но той не искаше да се примири и
носеше прическа "дълбок заем", вземаше коса някъде откъм тила и я разпределяше
по голите полета на накърненото си мъжко честолюбие. По-късно такава
непримиримост срещнах само у един наш тих лирик и у един литературен критик,
който се провали като политик, но се утешаваше с титлата политолог, ако тази
дума може да значи нещо. Макар че последният клекна и престана поне в тая
област да е смешен. Нашият учител не даваше признаци да е с лирична душа, че да
залага на такива подробности, но кой може да знае какво му е на човека в душата.
Мен той ме впечатляваше и с друго. Носеше винаги обуща, правени по поръчка –
само черни, с гьонена подметка, скърцащи и винаги лъснати до блясък. Зимно
време – цели, пролет и есен – половинки, а през лятото – сандали, но само един
единствен модел и аз имах чувството, че през март-април изрязва горнището на
обущата, а настъпят ли горещините, им пробива и дупки.
Другият Николов-Малата, много добър математик, беше останал стар ерген и
обичаше да дава вечерни дежурства – виждахме го с приятели вечер на стъргалото,
при разминаването ни стрелваше с по някоя шега, но беше изключено някой да
остане след вечерния час навън. Често хвърляше по нас тебешира, ако много
говорехме, поглеждаше с очила спуснати на върха на носа и размахваше пергела:
"Да не дойда!" После продължаваше с теоремата. Дълго след като завършеха,
продължаваше да се интересува от учениците, при случайна среща питаше за тоя,
за оня, повечето помнеше по име. Мисля, че беше един тъжен, раним човек, който
си слагаше в час маската на суров възпитател. И с него имах приключение.
Веднъж, като по чудо, си бях решил задачите на класното и въпреки това ми беше
писал пет. Това много ме разстрои, чувствах се ощетен, смятах, че не ми е писал
шест, защото знае, че по принцип съм слаб по математика и може би е сметнал, че
съм преписал. В къщи вдигах много пара, та баща ми като го срещнал веднъж, го
попитал защо се е получило така, а той му казал да отида у тях, щял да ми обясни
защо. Отидох, като наивно си мислех, че ще го поставя в неудобно положение, но
той взе от лавицата едни тетрадки голям формат с мушамяна подвързия, разтвори
ги и ми рече: "Това са ми тетрадките от студентските години, още ги ползвам,
разгледай ги добре". Наистина, бяха великолепно изписани страници, с равен
окръглен почерк, цифрите нанизани една под друга, няма петънце, няма зачертано.
"Ха сега да видим твоята работа – рече Малата. – Задрасквано, небрежно
нахвърляни думи и цифри, малък хаос. Ето затова не съм ти писал шест –
продължи Николов, нищо че са ти верни задачите. – От теб математик няма да
стане, няма какво да си правим илюзии, но трябва да се научиш каквото и да
правиш, да го правиш както трябва, литературата също изисква прегледност, не
може един поет да е мърляч"... Сега като си помисля какъв болезнен
перфекционист съм в неща, които за другите може би изглеждат малозначителни,
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си спомням за моя учител, който може и да не ме научи на математика, но един
малък урок по естетика ми даде.

Най-смешните:
а) Най-смешният учител?
Във всеки учител е имало и по нещо смешно, и слава богу – били са нормални,
естествени хора. Имаше един математик, на мен не ми е преподавал, но беше в
нашата гимназия, "Кир Завойо" му беше прякорът; казваха, че като му се
изпречела локва не минавал в страни, ами стигал до нея, със ситни съпки я
обхождал и продължавал по правата – и така до гимназията, локва след локва.
Някакъв пенсионер дойде по едно време да замества по химия – "Олга
Шепешинская" му викахме, мисля, че си дойде с прякора, защото никой от нас
тогава не знаеше коя е тая Олга... Смешно старче общо взето. На учителките обаче
не сме слагали прякори. Не помня учителка с прякор. А и не е имало в прякорите
желание за обида, по-скоро някаква експресия. Самите ние си имахме прякори.
Асен Милчев беше Дуси, Дусата, аз бях Кеди, Иван Туняко, Цуката, Гопи, Скибата,
някои съм ги забравил. Преди време с Асен решихме да си разменим имейлите –
оказа се, че неговият е Dusi@..., а моят Kedi@..., на непосветените обяснявам, че
Кеди идва от Кадийски-едитьор, но моите съученици не можеш ги излъга с
френски номера. Апропо, Асен беше много добър по френски, най-добрият.
Мислехме, че е софиянче момче, поради някаква си причина изпратен да учи в
Кюстендил. Веднъж беше дошла майка му, една изискана дама, елегантна, дотогава
не бяхме виждали такава. Чак след години разбрах, че е внук на кюстендилския
търговец Суичмезов, който беше спасил заедно с депутата Пешев евреите от
депортиране. Но комунистите не се впечатляваха много от това и преследваха
фамилията.
б) Най-смешната ситуация в средното училище?
Не си спомням нещо конкретно. Но задължителния ритуал в последния учебен ден
го изпълнихме и ние. Учителите един по един ги носим на ръце и шествието
обикаля училищния двор. Подхвърляме ги. И номера с карфичката отдолу. Малко
отмъщение за минали несгоди.

По наше време имаше една разпространена теория, че човек се изгражда до 18
години, от там нататък надгражда или руши. Върни се към "Аз"-а си от това
време – кое е положително и отрицателно от днешната ти гледна точка?
Към 18 годишна възраст аз вече се бях изградил като личност, в общи линии,
базата беше налице, оставаше да се заема с надстройката, както се изразяват
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марксистите. Но преди това трябваше да разруша нещо много важно, което би ми
пречило в по-нататъшното ми развитие. Както ти казах, още в първи курс на
Университета аз се простих с безпочвения си идеализъм и с напомпания
ентусиазъм. Нямаше никога да римувам "последната си риза" с "комунизъм". Не
бих казал, че това е било плод на някаква осъзната преоценка, на омъдряване, поскоро интуитивно е станало, говорил ми е моят вътрешен, моят истински глас.
Всичко е станало както е трябвало да стане и най-важното – както е можело да
стане. От днешна гледна точка нещата са едно, но тогава сме били обградени от
реалност, която вече и на нас, живелите в нея, започва да ни се струва абсурдна, без
да говорим за поколенията, които си нямат понятие от това, което е трябвало да
понесем. Това малко, от днешна гледна точка, което сме успели да направим, си е
чист подвиг, ако се замислим добре. Тогава не бяха на мода такива: "През деня
неуморно изграждам,// през нощта без пощада руша", тогава се изискваше бодър
глас: "Корпус 206 е готов!"

Къде стоеше литературата в този период от живота ти?!
До постъпването ми в Университета литературата за мен стоеше в учебната
програма. Макар че в първи курс в лесничейското училище във Велинград при
едно класно за Константин Кирил-Философ съм показал вероятно някакви данни,
защото преподавателят ме накара да го прочета пред целия клас (колко до болка
познато звучи, нали, бъдещият гений е открит още на училищната скамейка и е
поощрен от далновиден учител). Нищо по-особено обаче не последва, защото аз
продължих да се интересувам повече от живопис, нежели от литература. За кратко
ми остана прякора Филото, от философ, и това беше. Все по това време – и все така
случайно – открих Аполинер, преводите на Ханчев в сп. "Септември", впечатлиха
ме много и за дълго. В единайсти клас, когато правех вече първите си стъпки,
открих съветската поезия (в Кюстендил имаше руска книжарница), предимно
третостепенни и четвъртостепенни поети. Справедливостта изисква да кажа, че там
се предлагаха понякога и великолепни книги. Още пазя "Мъртви души" на Гогол с
илюстрации от неговата епоха. Тогава залягах над руския и прочетох безсмъртната
поема в оригинал. Ами томчето на Блок в прекрасната и в полиграфско отношение
поредица "Сокровища лирической поэзии". Много издания на Блок съм имал след
това, но реша ли да преведа нещо от него, посягам именно към това издание. Или
Бодлер – в същата поредица. По-късно открих Георги Михайлов.
Аз изобщо преди да видя жив български поет, видях съветски – някаква делегация
беше дошла от Брянск или от другаде и водеха поет – Анатолий Поперечний. Беше
се напил и на тържествената вечер в читалището чете нескончаемо и с патос.
Водачът на делегацията беше не по-малко пиян и говори не по-малко патетично.
Може да се каже – партийният работник говори с вдъхновението на истински поет,
а поетът – като партиен функционер, за братската дружба, за светлите далнини на
комунизма. Както знаеш, вече владеех добре руски и може да се каже, че не ми
убягнаха никакви нюанси. Разбира се, имаше и стихотворение за Кюстендил;
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преведено веднага от местния корифей в поезията, а за мен и нещо като учител,
Христо Осоговски, то излезе в следващия брой на в-к "Звезда", където той
работеше като редактор и завеждаше поезията. Първи братовчед на Георги
Струмски, те си бяха поделили братски местната топонимия, но на терена на
поезията нещата далеч не стояха така. Струмски вече беше проспериращ млад поет
с неговата "Балада за главния редактор" или "...за обущаря", не помня, докато
Осоговски щурмуваше – пристъп след пристъп, разбирай ръкопис след ръкопис –
военното издателство, където накрая успя да се вмъкне с цикъл стихове в
колективния сборник "В строя". По-късно издаде и книги, но никога не постигна
нито признанието, нито "върховете" в творчеството на сина на своята стрина. Не че
не беше склонен и той да пише за пионерски отряди и дружини. Първото ми
печатано стихотворение, а защо да не кажем и първите ми текстове въобще – две
дописки из училищния живот – излязоха основно редактирани от тоя Пиндар на не
едно пауталийско събитие и аз се надявам, че и по-нататък ще стане реч за него.
Иначе първите живи български поети, които имах щастието да видя, бяха Георги
Струмски и Слав Хр. Караславов, дошли на четене в гимназията, и Стефан
Поптонев и Дончо Лазаров, гости на литературния кръжок в града, в който аз вече
членувах. В гимназията Милети Николов, преподавател и поет, а понастоящем и
дописник на в-к "Български писател" за Кюстендил и околностите, представи пред
учениците скъпите гости от София, а след рецитала им представи и на тях една от
нашите съученички, от по-долните класове, девети или десети, поетеса, пишеща
доста прилично и може би вече публикувала в "Родна реч". Можех ли аз да се
надявам на подобен шанс – аз, който бях още пред първо стихотворение, така да се
каже, след като с подобна чест не беше удостоен дори Пенчика (Пенчо Пенев),
който беше всепризнат гимназиален творец и ме потискаше от една страна с
подчертания интерес на ученичките към неговото творчество и от друга – със
смайващите си метафори ("навън, в мастиления мрак" ми се струваше връх, към
който аз само можех да отправям благородно завистлив поглед, но не и да тръгна
някога да го изкачвам).
Баща ми също засилваше моите терзания: "Ето, Пенчика ще стане адвокат – когато
последният записа право, а аз отказах да кандидатствам за тази специалност – и
при това е поет". Баща ми смяташе, че първо трябва да имаш солидна професия,
пък после, ако искаш, се занимавай с каквото си щеш изкуство. Чак сега, като
гледам толкова писатели, останали извън борда на живота, неспособни да
припечелят дори за насъщния, разбирам колко е бил прав. Какво изкуство може да
прави човек, когато няма какво да яде. Може би вече го казах някъде, баща ми
много държеше да стана адвокат, обичаше я тази професия, докато един ден не
загуби някакво дело и не отсече: "Мошеници, само гледат да ти вземат парите!" "И
Орловски ли?" – питах го ехидно. "И Орловски!" – отвръщаше той, като
зачертаваше с лека ръка и старо приятелство, и някакво далечно роднинство. Каква
пощада можеше да има за човека, загубил най-важното дело – това на баща ми.
Но да се върнем на литературата. Първият истински поет, с когото се запознах,
беше Биньо Иванов. Било е 1965 година, февруари или март. Бях тръгнал вече в
градския кръжок. Засякохме се при Осоговски, в редакцията на в-к "Звезда", тогава
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май все още се казваше "Кюстендилско дело" или знаме или Бог знае какво.
Помещаваше се в една от малкото прилични по това време сгради до пазара.
Осоговски ме представи като млад надежден поет-абитурент, макар че аз все още
почти нищо не бях написал, нещо, което да мине поне за нормално, все някакви
опити, все недовършени, не можех да се понасям по това време. Някои от
пишещите кръжочници ми се струваха направо класици. Мечта беше за мен да
почна да пиша като когото и да било, само и само да си видя името в печата.
Всъщност под дописките вече го бях видял, но можеше ли да става и дума за
сравнение между дописник и поет. Колкото принизяващо и почти обидно беше
едното, толкова възвишено и гордо звучеше другото. Как е могъл Горки да се
заблуди така. Поет – това звучи гордо! Но имаше още цели три месеца до първите
публикации – едно стихотворение за абитурентската вечер, за раздялата със
съучениците – в творбата, за по-поетично "разлъка" (по внушение на Осоговски), и
още едно за втори юни. В бял стих и дори в свободен, но не че съм бил нещо като
модернист, ами поради невъзможност да овладея прозодията. Всъщност тая
некадърност един и двама ли ги е издигала в очите на околните до ранг на първи
модернисти. Радостта ми от публикациите обаче трая кратко. През лятото понесох
няколко удара – бяха ме скъсали на приемния по български език, там където се
смятах за сравнително силен. После ме скъсаха и на приемния в Художествената
академия. Разколебан в творческите си възможности, бях пропуснал да създам
стихотворение за 9 септември, чието напечатване вече не ми мърдаше... Но да не
изпреварвам събитията. Външно се преструвах, че не бързам да публикувам
(спомни си Катаев пред Бунин), но вътрешно аз си знам какво ми е било. И ето в
такова смутно за душата ми време аз се запознах с Биньо Иванов. Оставихме
Осоговски да се бъхти над някакви шпалти, а ние излязохме навън. Откъм пазара се
носеше мирис на осланено зеле и на покълнали картофи. По Осоговската планина
имаше бели петна, които чакаха пролетта като поредния географски изследовател.
Но беше още рано за изчезването им от картата. Беше сумрачно, влажно, канеше се
да завали и за да изпреварим суграшицата се вмъкнахме в шкембеджийницата до
джамията. Няколко каруцари в ъгъла до бумтящата печка ядяха свински крачета и
уши и пиеха мътна шльоковица, от всичките тия главоболни изпарения въздухът
беше направо лепкав. Взехме си по едно двойно шкембе, Биньо си поръча и ракия,
аз лимонада, не че не пиех вече, но правех все пак някакъв избор, а избор в случая
нямаше. Биньо извади от вътрешния си джоб някакви листа, изписани на машина, и
ми каза: "Виж го, върнаха ми го". Беше някакъв фейлетон за потрошения мост на
Банска река при фабриката, където той вече работеше като счетоводител или
плановик, така и до последно не разбрах какво. Когато по-късно, при идванията си
в Кюстендил, ходех да го виждам във фабриката, той излизаше със синя престилка
и ходехме да ядем в стола, където имаше два натюрморта – единият с разрязана
диня и другият с фруктиера, пълна с грозде. "Е, тия натюрморти са като
съвременната поезия, все ми развалят апетита, колко пъти казвах на домакина да ги
махне – подхващаше Биньо. – Не можело, водели му се на отчет. То и
съвременната поезия сигурно я водят на отчет, та да ни развалят вкуса"... Казах му,
че не виждам защо е трябвало да му свалят фейлетона за моста. Защото
стройрайонът бил първенец в соцсъревнованието на града, а мостът бил в неговия
обсег, та затова. И какви били тия коли, дето профучавали край моста и седящите
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вътре не виждали нищо встрани, защото гледали все напред... И така нататък. От
сегашна гледна точка – наивна дързост, но тогава – направо храброст.

Кое беше по-важно в тия години – любовта, поезията, приключенията,
мечтите?...
Мечтите, вероятно. Любовта и поезията, истинските, дойдоха по-късно. А
приключенията предстоят. И най-главното приключение, заради което, уви, идваме
на тоя свят, се надявам да е още много, много далече.

Какъв ученик беше, ако трябва да се самооцениш днес?
Добър ученик, с повече възможности, отколкото желание за реализация. Сега съм
като че ли много по-амбициозен, но сега няма къде да се разпиляваш – пътят е
избран, хванал си го вече, целта постоянно ти се струва аха достигната, нещо като
сламата пред мордата на магарето, щеш не щеш вървиш. Макар че, ако трябва да
бъда искрен, а и ти ме познаваш и го знаеш добре, моята амбициозност е в
конкретното действие, някакъв проект, начинание. Не мирясвам, докато не го
направя. Това е някаква стръв за работа, работохолизъм. Да покажа, че го мога подобре, най-добре. Иначе не се вземам много насериозно или поне си позволявам да
говоря така пред другите. Човек, който има, може да си позволи лукса да каже, че
няма. Но я го питай оня, който действително няма, и знае много добре, че няма, ще
го каже ли...

А какъв беше в очите на родителите си?
Родителите ми много рано се убедиха, че не съм направил грешен избор в живота.
За кои родители вестта за материалната обезпеченост на детето им не е един от
най-сладките звукове, които са чували. За майка ми това си беше предсказанието на
една стара циганка: "Не мой ногу да го бийш туй дите, ма, ша дойде ден да са
гордейш с него. Дай сега един лев, че да са не развали магията!" Сигурно съм
подтичвал край майка ми с ухо в ръката й след поредната беля, а циганките знаят
какво иска една майка да чуе, за да даде после цял лев за няма нищо. Още повече,
че майка ми, барабар с баща ми, бяха дали и много повече на две циганки преди
време и то пред очите ми. Дано стане дума по-наттък, да разкажа за тая комична
случка. Ярко ми се е врязала в съзнанието. Така че втурне ли се циганка насреща
ми да ми гледа, направо я гоня... Не знам дали баща ми до края на дните си осъзна
какво представлявам като поет, но като преводач той определено ме ценеше, може
би защото чрез преводите аз свързвах името си с утвърдени в световната
литература имена и не му бяха нужни никакви други гаранции за успеха, или пък
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защото преводът се заплащаше къде-къде по-добре от оригиналната поезия. Пред
приятели и познати казваше с някаква особена гордост: "Сина ми е преводчик".
Преводач не му се е струвало достатъчно експресивно и затова предпочиташе да
преиначи руското "переводчик", вероятно е галело повече слуха му. По-автентично
му е звучало някак си. Не си спомням да ме е питал какво пиша или дали въобще
пиша, но се интересуваше кой автор превеждам. Още преди да се утвърдя като
поет, аз вече бях изявен преводач на поезия. Това беше област доста доходоносна и
където аз можех да работя сравнително необезпокояван. Тия, които ме мачкаха,
там бяха безсилни, нито знаеха езици, нито владееха прозодията като хората,
можеха да правят само "марксистки" преводи, но и за това явно не са имали
достатъчно воля. За един такъв "марксистки" превод ще разкажа някъде понататък. Още студент, аз вече работех за "Народна култура". Блага Димитрова
много ми помогна, като ми възложи да преведа цяла книга от Солоухин. По-късно
също бях сред предпочитаните от нея преводачи. Поде ме Христо Радевски, който
водеше библиотека "Съветски поети". Георги Богданов пръв ме насочи към
преводите, по-точно е да се каже – поощри усърдията ми в тая област, не че беше
преводач или държеше на това изкуство, може би най-малко на него държеше,
беше поет, белетрист, драматург, кинаджия. Но в търсенето на сравнително честни
начини за припечелване на някой лев, беше надушил, че в Радиото вече работи
Банчо (Христо Банковски) и имат нужда от преводачи на поезия, които да работят
добре и сравнително бързо, там сроковете не бяха като другаде дълги, а за забавяне
и дума не можеше да става, едно радиопредаване не търпеше отлагане. Започна
Банковски да ни дава преводи, Гьоро Богданов бързо се отказа, насочи се към
драматургията, но аз, който от драма хабер си нямах, продължих да упорствам в
преводните стихотворения. Правел съм ги не лошо, щом ги пускаха и ми даваха
нови. Ако ги искаха за четвъртък, аз ги носех в сряда. Праматаров, стар приятел на
баща ми, в чиято вила в Панчарево поживях една година от ранна пролет до късна
есен, ми беше казал: "Залудо работи, залудо не стой! Работи две-три години за
името си, после то цял живот ще работи за тебе". Май излезе прав. Но и аз вече бях
започнал да се вслушвам в съветите на по-възрастните. В Университета имахме
нещо като кръжок или кръг, решихме да поканим Радевски на творческа среща, да
му покажем свои преводи, да ги обсъдим, да "купим" нещо от него. По това време
Радевски беше в почти пълна изолация, не може една такава среща, особено със
студенти, да не го е зарадвала. Беше суров човек, може и да е имал грехове, не съм
бил свидетел, но и да ги е имал, най-малкото аз ще му бъда съдник. Безспорно беше
едно – беше личност, ярка личност, начетен, за разлика от десетките мижитурки и
шушумиги, които се подвизаваха в литературата и заемаха понякога много високи
постове. Проведохме вечерта, аз представих няколко превода на стихотворения от
Николай Ушаков, поет с много стегнат стих, с ясна мисъл, пластичен и обагрен.
Сред тях имаше и едно за някакъв войник, който излиза невредим от всякакви
сражения и перипетии, за да се предаде накрая и да попадне в ръцете на някаква
закръглена мома; леко хумористично, леко носталгично, с гъвкав стих. Помня,
имаше такива редове:

"За какво е боят, щом би
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оцелял след всичко той,
двеста самолета бомби
хвърлиха над него с вой..."
и така нататък.

Това много хареса на Радевски и на сбогуване, почти като в повестта на Катаев за
Бунин той ме дръпна настрана и ми каза: "Обадете ми се, донесете още работи, да
поприказваме" – и ми пъхна визитната си картичка. Така започнах да ходя у
Радевски, така излезе томчето с избрани стихове от Ушаков, по-късно и от Вадим
Шефнер. По това време той все още редактираше библиотека "Съветски поети",
негово дело, нещо като продължение на прочутата му антология на съветската
поезия отпреди войната, но в издателството не ходеше, приемаше сътрудниците у
дома си. Черпеше ме с троянска ракия във филигранни чашки, пийваше по малко,
така му били предписали лекарите. Макар и на години, имаше спортна фигура,
винаги се носеше спортно облечен. Имаше и пейзажна, и философска лирика, но
съдбата беше пожелала всички да го запомнят с това "Води ме, Партийо, води ме!"
Макар че тоя, който водеше тогава партията, никак да не му беше по сърце. Не
пропускаше случай да не произнесе гневна филипика срещу него, наричайки го
направо простак, дурак и не знам какъв. Когато се отвори възможност да постъпя
на работа в Радиото, поискаха ми препоръка от партиен член със стаж отпреди 9
септември. Аз, изключваният от комсомола само преди една година, чиято
единствена утеха беше, че не могат да ми припишат поне този грях, че съм роден
преди девети, сега трябваше да давам гаранции за себе си и за през този период.
Единственият такъв партиен член, когото познавах, беше Радевски. Престраших се
и му поднесох проблема си. От една дума се съгласи и когато отидох да взема
написаното (някакъв формуляр) ми каза: "Големи дураци са някои хора, но аз
написах каквото трябваше. Дано го разберат. Привет!" С тази дума те посрещаше, с
нея те изпращаше. Не беше трудно да се долови римското Vale! В цялата му
стегната стойка, в побелялата ниско остригана коса имаше нещо римско –
пълководец, останал без армия, когото преторианците на цезаря са пощадили по
погрешка. Когато след смъртта му Гранитски издаде спомените му и аз ги
прочетох, разбрах защо ме е харесал на времето и ми е помогнал: видял е може би в
мене непритворния човек, нелицеприятния човек, онзи, който с риск да си навлече
ядове и бели, ще каже истината, ще отстоява това, в което е убеден, найелементарни човешки качества, но толкова дефицитни сред гилдията на пишещите
у нас. Никого не беше пощадил той в своите спомени, ни някогашни, ни сегашни
величия, и това обяснява защо анкетата с него, която направи Йордан Василев, стоя
с десетилетия в чекмеджетата на социалистическите блюстители на литературното
подхалимство, както би се изразил сам Радевски.
Много се отплеснах пак, като че ли. Ще ме попиташ защо говоря толкова за
Радевски, след като между нас като творци няма почти нищо общо. Защото е от
малкото български писатели, които реално са ми помогнали (пръстите на една ръка
ми стигат да ги изброя) и защото го е направил без да съм "негов човек". Защото е
разбрал, че съм "човек на себе си". Ето затова.
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Как те възприемаха съучениците ти в гимназията – кой беше ти за тях и кои
бяха те за теб?
Вероятно са ме възприемали като лек ексцентрик. Изгониха ни веднъж да се
подстрижем по-прилично, всички до един. Не помня дали в гимназията ходехме с
коса или е било последната година, месеци преди абитурентския бал, та са ни
разрешили да си пуснем коса, но ни изгониха, защото смятаха, че сме прекалили с
дължината. Всички бяхме недоволни, някои мрънкаха повече, други по-малко, но
само аз предложих да отидем и да се острижем нула номер, в знак на протест. И
какво си мислиш – че някой се съгласи? Всички се подстригаха прилично. Накрая и
аз. Сега си представи какво съм бил аз за тях и те за мен.

Страдал ли си някога от грешни, според теб, оценки на учителите?
Правилното е погрешни, не чете ли тия дни в "Труд" езиковата бележка на
Брезински; преподавал ни е май, голям чешит беше, то може би и затова рубриката
му е добра, от такава скучна материя успява да направи хубаво четиво. Но на
въпроса. Чак да съм страдал, не вярвам. Но съм бил неприятно изненадан. Чоглаво
ми е било. По математика – разбирам, писаха ми зорлем тройка, толкова бях слаб.
Даже съм им благодарен, можеха и цвайка да ми врътнат на матурата и пак нямаше
да имат угризения. Но по физика, в 9 клас – шест, в 10 клас – шест, в 11 първия
срок – шест, втория – пет, пет за годината и в дипломата 5 и нещо. И дипломата ми
5, 47. Много добър. А иначе щях да имам малко над пет и петдесет. Т. е. отличен. И
майка ми и баща ми щяха да могат да се хвалят: "Нашият завърши с отличие". А то
какво. Даже стана конфуз при раздаването на дипломите. Директорката Брусарска
изреждаше в низходящ ред, приближаваше и към мене: "Еди кой си – отличен, пет
и петдесет и три. Еди кой си – отличен, пет и петдесет и едно, Кирил Кадийски –
отличен, пет и...а... Много добър пет и четиридесет и седем. Как можа – стрелна ме
с укор, – за три стотни да се изложиш?"... И така нататък. Не разбирах как е
възможно чак пък толкова да съм занемарил физиката, нещо повече – бях изявил
желание Стоянов да ме изпита да си повиша петицата, не намери време. А Милети
намери. По български трябваше да се явя доброволно да ме изпита за шестица.
Тогава вече ми преподаваше Милети Николов, за него споменах, мисля, по-нагоре.
"Ела – вика – утре в три пред джамията, ще те изпитам." Мислех си, че живее
наблизо, та оттам ще отидем у тях. Отивам в уречения час и гледам вече Гюрича
чака (един дънгалак, най-високият в класа), какво има, питам го; ами и аз за
повишение, Милети каза,че ще ни изпитва с тебе. Ето ти го идва и Милети: "Хайде,
момчета, че няма време". И ни води отсреща в мебелния магазин, а там жена му
избира някакъв бюфет от талашит, тогава бяха вече на мода, хората си изхвърляха
великолепни стари мебели, рушаха старинни камини, само и само да си сложат
талашитен бюфет или спалня. Натоварихме ние с Гюрича бюфета, метнахме се в
пикапа, да крепим модерната покупка, криво-ляво стигнахме, качихме го с
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шофьора, и той взе участие, макар че него нямаше да го изпитват за повишение,
явно се включи в групата заради повишение на бакшиша. Седнахме в хола и
започна изпитването, какво съм отговарял не помня, но Гюрича взе да запецва по
някое време, Милети се заоблива в червени вълни – от една страна момчето си е
изработило оценката, но от друга не е за шест. По едно време го пита: "А бе ти, за
колко се явяваш?" "Ами за четворка" – мънка нашият. Милети отрони дълбока
въздишка: "Защо ми губиш времето, бе, момче, ами не кажеш веднага, аз четворка
на тебе и така ще ти пиша, мислех, че за нещо повече си се занапъвал". И отиде
Милети до стария бюфет и извади някакво павурче с миниатюрни чашки, наля и
рече: "Хайде, след седмица вече сте в цивилизацията, да полеем бюфета, жена ми
душата ми извади с тоя бюфет"... Поет беше човекът.
Ето, на тебе оставям да прецениш коя от двете оценки, моята по физика или тая на
съученика ми по български е била погрешна. Моята си беше направо грешна.

Къде стоеше в йерархията на преподавателите си – например на учителя си
по български език и литература?
Шест ми писа Милети Николов – а може би тайно да си е мислил, че съм негов
ученик и в поезията.

Как прие пионерската си връзка?
Нищо не помня от приемането ми в организацията. Помня, че някои си пишеха с
непознати другарчета от СССР и от там им изпращаха съветски връзки, бяха малко
по-светли, към алено отиваха, за разлика от нашите, които имаха цвят на
прокиснало вино. Явно кръвта на съветските герои е била по-ярка. Който имаше
такава връзка, много се фукаше. Аз обаче и по това време не съм обичал многомного епистоларния жанр. Връзката ми беше с изръфани краища, омачкана, често
съжителстваше с топчета и кайсиеви костилки из джобовете ми. Не го казвам
обаче, за да се изкарам, че по тоя начин съм протестирал против комунистическия
режим. Просто така си беше.

Как прие "записването" в ДКМС?
Нямаше "записване", а тържествено приемане. Помня самото приемане. Стана в
един килимарски цех, сред трудовия колектив, някакви лелки, или поне тогава са
ми се стрували такива; когато си на 13-14 – и трийсетгодишните ти се струват едва
ли не старци. Приемаше ни моят братовчед Никола Кадийски, тогава комсомолски
активист. Много закъсня братовчедът за церемонията и с това съм запомнил
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събитието. И ми задаваше много сериозно въпроси. Щастлив бях, че съм в първата
група. Щото имаше и други, които не бяха още много достойни за червената
книжка. Разбира се, накрая ги приемаха всички, но друго си беше да си сред
първите. Виж, в Съюза на българските писатели не само че не ме приеха с първите,
ами не ме приеха и с последните. Мен изобщо не ме приеха. Може би по-нататък
ще поговорим и за това. Аз доста късно разбрах, че има първи и първи.

Първите идеологически спорове в гимназията?
Идеологически спорове, в смисъла, който им придаваме днес, в гимназията не е
имало. С кого? Ако се е спорело за нещо, то вероятно не е било за или против
комунизма, има си хас, а дали "за", или "по-за" и "най-за". Спорили сме, разбира се
– подробности около убийството на Кенеди, много се говореше за процеса на ИванАсен, шпионина, следеше се Олимпиадата в Токио, 1964 или 1965, не помня точно
годината, едни са държали на едни отбори, други – на противника, кой ще вземе
повече медали и т.н. И вероятно е имало лек идеологически оттенък. Играехме
туист, комсомолските активисти дори, повечето от тях играеха туист, доста
объркано беше. Ами "Бийтълсите"...

Желанието "да избягаш" срещу желанието "да останеш"?
"Бягствата" дойдоха по-късно, вече в Университета, както ти казах, бяха свързани в
началото с неосъзнати разочарования, а по-късно с осъзнаване на много неща.
"Бягствата" продължават. И като си помисли човек, че всичките тия "бягства" са
само и единствено с една цел – "да останеш". Малко засукано звучи, но помисли
какво значи един човешки живот: безсмислени понякога усилия, но винаги с
желанието, макар и не съвсем ясно формулирано, да се остави следа в тоя свят. На
един от тротоарите пред училище "Проф. Марин Дринов" в Кюстендил, където бях
учил до трето отделение, десетилетия се мъдреше издрасканото с пирон върху
пресния цимент "Кеди". Значи можеш да оставиш следа. Но при последното ми
отиване видях, че са подменили тротоарната настилка. И "Кеди" вече го нямаше.
Значи времето работи срещу нас. Горчива истина, но това е.
Явно човек трябва по-яко да "драска" и то върху неща, които никой няма да дръзне
да подменя.

Първите сериозни несъгласия с "установеното"?
Мисля, че беше пансионът в Банско. Като мини-модел на един по-голям и поужасен пансион, социалистическия начин на живот. Разбира се, и тук нещата не са
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еднозначни. В "пансиона" има и много удобства, да не мислиш за едно, да не се
нуждаеш от друго. Тая носталгия все още у мнозина по миналото не е нищо друго
освен жал по безвъзвратно изгубения "пансион". Но за различно устроения ум, за
човека, който потенциално носи стремеж към другото, към "другостта", както биха
се изразили нашите постмодернисти, пансионът в кавички си е самият затвор без
кавички. Така че моите първи "бунтове" са били против усилията или по-точно
насилията да бъдеш вкаран в кокошарника, или гълъбарника, ако така ти звучи попоетично.
Първите решения за път, различен от "начертания"?
Желанието да уча в кюстендилската гимназия, а не в лесничейско училище, да
следвам филология, а не право, да превеждам поезия и да си осигуря относителна
независимост, за да мога да правя в поезията това, което смятам за правилно,
вместо да сложа поезията в услуга на битовите си проблеми, което изяде главата на
десетки, и някои не лишени от дарба, пишещи събратя. Мисля, че това са първите
ми самостоятелни решения, правилни, както ги потвърждава времето.

Първите вълнения, че си Някой, който има въздействие и влияние върху
другите?
Че съм някой, който може да въздейства и да оказва влияние, усетих по-късно, вече
в кабинета "Димчо Дебелянов". Бяха ме избрали току що, и то единодушно, за
председател. Художественият ръководител Георги Черняков, бивш офицер,
съкратен по женевската конвенция и записан за студент по българска филология,
"млад критик", както се титулуваше сам, макар да беше на солидна възраст според
тогавашните ни представи, щатен служител на ЦК на ДКМС, реши, че ще е от
полза да каним понякога и утвърдени автори на нашите сбирки. До тук нищо лошо.
Ние имахме нужда не само да четем утвърдените и признатите майстори, но и да
им покажем своите опити. Когато чух обаче първото име – Евстати Бурнаски –
направо се сбърках. Аргументите, че завежда поезията във военното издателство, а
някои наши колеги като Иван Бориславов имат ръкописи там, готвени за сборника
"В строя", ми се видяха направо кощунствени. Някакъв идеализъм все още ми беше
останал към тоя момент. Аз си въобразявах, че ще се срещаме с Геров, с Валери
Петров, а защо не и с Далчев, книгата му "Стихотворения" ни беше поразила,
наскоро беше излязло и второ, почти луксозно издание, мислех, че ще ни се даде
възможност да "откраднем" нещо от занаята, а то какво било. Второто име – Матей
Шопкин – с довода, че е референт в Съюза на писателите и че ние трябва да
мислим в перспектива, за своята бъдност на съюзни членове, вече ме накара да
взема окончателното решение – ако тия работи ще стават, то нека е без мене. На
втората седмица след избирането ми за председател си подадох оставката, като
изложих накратко аргументите си. Не се прие. Взех пак думата и дръпнах една реч,
какво съм говорил, не помня, но оставката ми беше приета с пълно единодушие.
Тогава бях впечатлен не толкова от себе си, колкото от възможността едно мнение
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да се променя и вниманието да се пренасочва. Тази си дарба използвах още
няколко пъти в живота си, при решителни за мен моменти, но никога не си
позволих да манипулирам слушателите. Стигаше ми да предотвратя някоя
несправедливост.
Разбира се, срещите с Бурнаски и Шопкин се състояха, цикълът на Бориславов
влезе "В строя", така той пръв от всички нас дебютира с "книга". Далеч съм от
мисълта, че стиховете му не са имали качества да влязат там, където им е било
мястото, но все пак, все пак... На срещата с Матей Шопкин деликатно, доколкото
съм бил способен на това в ония години, изтъкнах, че патриотичната поезия е нещо
много сериозно, за да може с нея да си служим толкова често... и така нататък. В
поредния брой на "Литературен фронт" обаче излезе анонимна бележка за
въпросната среща, вероятно писана от самия Шопкин, в която се казваше, че
студентът Кирил Кадийски се е обявил против патриотичната поезия. Оттогава,
мисля, тръгнаха някои мои несгоди при утвърждаването ми като поет. Което сега
обаче възприемам като рядък шанс, шанса да остана далече от официалната поезия,
тая Цирцея, която превърна мнозина в свине. Битката на референта със студента
завърши преди десетина години.

Холдън Колфийлд, Заг или Великият Гетсби?
Този въпрос ще те помля да ми го зададеш малко по-късно. Веднага бих ти казал,
че и аз съм имал своите илюзии и крушения, но те са били повлияни не толкова от
литературата, колкото от опитите на реалността да ми бъде промит мозъка. Слава
богу, успях да се съхраня. Иначе Гетсби най-много ме беше впечатлил с гардероба
си. Колко много ризи. Като не можех да го стигна с ризите, опитах с вратовръзките.
Знаеш, че имам огромни количества и рядко можеш да ме видиш без вратовръзка.
Само не ми казвай, че докато аз съм колекционирал вратовръзки, повечето от
нашите "приятели" са си създавали връзки. Всеки с интересите си. Днес никой не
се интересува, а пък утре още по-малко, какъв си бил на тоя или оня в
литературата, защото нито тоя, нито оня го има. В литературата.

Възможностите на Пътя – предлагания, възможния за избор и избрания?
В бумагите си намерих едно интервю, непубликувано и до сега, което съм
направил преди повече от десетилетие с Ален Боске. Там съм му задал горе-долу
същия въпрос. Той отговаря, цитирам по памет, че смисъл и значение имат само
станалите неща, другите или не са били добре предлагани, или не е било възможно
да бъдат избрани. Така че лесничей не станах, адвокат също. Да говорим за
литературата, за поезията.
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Можеше ли нещо друго – обстоятелство, личност, пример да променят
живота ти на 18 години?
Можеше, и още как! Тъкмо ме бяха скъсали на приемния изпит по литература. Кой
знае какво е щяло да стане с мен, по какъв път съм щял да тръгна (не значи
непременно лош, но в никакъв случай по-добър, или поне не този), ако баща ми, в
повечето случаи инертен и слабо заинтересован от моето учение, не беше решил
изведнъж, че не трябва да си оставя коня в реката. Този епизод от живота ми трябва
да бъде разказан, защото е показателен в много отношения. В ония години аз все
още наивно си мислех, че животът е самата справедливост и смятах, че наистина
съм се представил много слабо и напълно заслужено съм получил двойка. Има
моменти, в които човек е склонен да се самоподценява, а когато получи
потвърждение и от другаде за това, ситуацията може да стане взривоопасна. Слава
богу, че съм издържал на напрежението тогава и че по-късно не само престанах да
се самоподценявам, но и започнах да не обръщам внимание, или поне много, на
това, че ме подценяват. Но да се върнем при коня в реката.
Един ден, когато аз сигурно вече съм се бил примирил със съдбата си, баща ми
среща свои познати, които се връщат от София, където са били, за да подадат
молба за преразглеждане на работата на сина им (или дъщеря им), не помня вече, с
цел повишаване на оценката, тъй като не им достигал бал. На мене бал – дал Бог;
дори с тая проклета двойка, ми стигаше, за да вляза, и това вероятно ще да е
накарало баща ми да се почувства още по-ощетен и да вземе първия влак за
столицата. От гарата – в Софийския университет. Докато разглежда табелките по
вратите, за да открие така необходимата му канцелария, чува да го зове по име
глас, който не се е докосвал до ушите му от десетилетия. Негов съученик, който не
само че не му е събрат по злощастие, залутан из лабиринтите на народнопросветния Минотавър, но държи в ръка, така да се каже, нишката на Ариадна:
началник на техническата канцелария или нещо подобно. Излишно е да казвам, че
пътят до тавана, където се съхраняват кандидат-студентските работи, е взет на един
дъх, по три-четири стъпала наведнъж. Червеното мастило по моя опус е повече от
оскъдно – на първа страница една две едри запетаи, толкова подобни на
недовършена двойка, каквато в пълния си графичен облик обаче се мъдри на
последната страница, следвана от подпис доста известен в академичните среди, за
да бъде коментиран дори след десетилетия. Но както би се изразил някой
афористичен ум: щастливата случайност е винаги необходимо, но крайно
недостатъчно условие дори за случайно щастие. Изобщо щастието никога не е
случайно нещо. Само ректорът имал право да разрешава преразглеждане на
кандидатска работа. Но нима осъденият на смърт няма да подпише молба за
помилване, само защото шансовете са минимални. И баща ми не се поколебава да
извърши първата си фалшификация в живота: подписва ме под зовяща към
справедливост молба, без дори да знае като как точно се подписвам. И откъде да
знае – да не би да му се е налагало да ми поднася някога ученическия си бележник
за подпис. Виж аз знаех как се подписва той и дори по едно време се бях така
обиграл, че навярно съм щял бая да узоря някой графолог.
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На другия ден баща ми се върна частично успокоен, като се надяваше, че ректорът
ще се отнесе с разбиране към молбата ми. Разбира се, баща ми не беше толкова
наивен да смята, че ще получим положителен отговор по пощата. По пощата
обикновено идват, и то с обратна разписка, неприятните известия. Така че, минала
не минала седмица, той отново се качи на влака за София. Има поговорка, че едно
нещастие не идва никога само. Това е така, вероятно защото нещастията по света са
много повече от щастливите моменти и защото песимистът, тъжният човек е
повече склонен към размисли и обобщения. Ако щастливите хора имаха време да
осмислят преживяното, те вероятно щяха да стигнат и до не по-малко верния,
макар и доста рядък все пак извод, че и щастието понякога не идва съвсем само.
Ще пропусна подробности и перипетии в повествованието, за да направим
читателя направо свидетел на хепиеда: в кабинета на ректора се оказва, че такъв е
акад. Косев и там се срещат – втора съдбовна случайност за една седмица –
любимият професор с любимия студент от времето на анархистката младост.
Докато се пие кафето и се нижат спомените, секретарката е донесла моя шедьовър
и още на първата страница академикът, един безспорно мъдър човек, отсича: "Как
така двойка, че аз виждам тук стил, достоен за чиста тройка". Чиновниците се
оказват по-непретенциозни към моята стилистика и затова и по-благосклонни –
окончателно се спират на 3,25. Макар че на мен и 2,75 ми вършеше същата работа.
Наскоро, ровейки из бумагите на покойния ми баща, открих писмото, с което ми се
съобщава за повишаването на оценката ми. Грижливо подлепено и пазено
ревностно до последния момент, то говори по безспорен начин, че баща ми е
смятал този свой успех едва ли не за едно от най-важните постижения в живота си.
И сигурно е бил прав. Всичко, което съм сега, е плод и на неговото твърдо решение
да се пребори със съдбата. По-нагоре някъде ме беше питал за първите ми критици.
Сега виждам, че пръв мой литературен критик е всъщност големият български
учен-историк, акад. Димитър Косев. По-справедлива оценка не съм получавал. Не
мисля, че не съм я заслужил. Винаги, когато съм си спомнял този епизод от живота
ми, съм се питал – не е ли наистина всичко една игра на случайността, и тая моя
двойка не е ли от това, че същата заран проверяващата профескорка може би е
имала киселини или я е боляло глава и не й е било до четене изобщо, и някой
лапсус направо я е вбесил и ми е врътнала цафарата. И как така съученикът на
баща ми след няколко десетилетия се оказва на най-подходящото място и точно в
нужното време, как именно акад. Косев се случва ректор тогава, а не някой друг –
академици дал Бог в България. И само тогава ли случайността ми е помагала? Знам,
че ще кажеш – Бог дава, но в кошара не вкарва. Че съдбата помага на тия, които са
направили достатъчно, за да може тя да се намеси и така нататък. Но има все пак
нещо извън логиката.

Следваше ли нечий пример – житейски или литературен, в този период?
В този период – не. И в живота, и в литературата всичко е било хаотично,
неосмислено докрай, че да се следва каквато и да било линия на поведение. Мятал
съм се от крайност в крайност. Не обичам анкетите и мемоарите на български
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писатели, защото там всички се представят от една по-сетнешна позиция,
спестяват, преиначават, а някои направо и лъжат, без да се смущават, че има
свидетели все пак. Но защо са ти свидетели, ако ще лъжеш самия себе си. Сега бих
могъл да премълча, кой може да го знае, а и ако го е знаел, да го помни, че в първи
курс например съм харесвал Слав Хр. Караславов. Не е престижно някак си, но е
самата истина. ПҐ отива да кажа, че съм се впечатлявал от Славчо Красински, но
пък да премълча, че имаше време, когато откровено му подражавах – 5-6
стихотворения, не повече, но защо да не го скрия. Изобщо мога да си съчинявам
каквото си искам. Мога да кажа, че адски съм харесвал Фотев, но истината е, че
първото, което прочетох от него в някакъв вестник, вероятно "Пулс", беше
"Бюстове стари" и изобщо не ме впечатли. Дори ме подразни. Някак си твърде
средношколски ми прозвуча. По-късно, чак със "Сантиментални посвещения"
Фотев ми прикова вниманието. Как да премълча, че има прехвалени поети, които
не ми говорят нищо особено, но са имунизирани по своеобразен начин, ползват се с
някаква обществена защита и всеки опит да кажеш нещо по-различно от
битуващото мнение, ще мине в най-добрия случай за черна завист.

Сериозното и несериозното, реалността и "играта" в този период?
Напоследък си открих в архивите ранни стихотворения, които тогава не съм можел
да публикувам поради понятни причини, а сега го намирам за излишно. Всичко с
времето си. Но знае ли човек. Скабрьозни работи, каквито е пишел всеки поет.
Своеобразна "опозиция" на реалността. "Игра" без никакви илюзии, че ще
спечелиш и без страха, че ще загубиш. Чудя се, че днес постмодернистите залагат
на такива неща. Те си въобразяват, че са открили Америка, но това не е така. По
палубите на поетическите "Санта Мария", "Пинта" и другите там каравели все още
могат да се видят следи и от нашите бълвочи. И досега при случайни срещи мои
състуденти и състудентки ми цитират стихове, повечето от които вече съм
забравил, разбира се, и които всеки постмодернист сега би публикувал начаса.
Стига да ги имаше в тефтерите си, или по-скоро на твърдия си диск. Ние тогава
нямахме твърди дискове, имахме други твърди работи и ги ползвахме по
предназначение, вместо да ги съзерцаваме и да се удивяваме, че се втвърдяват.

Първите по-сериозни писатели, които са ти повлияли?
Далчев, на първо място. Когато излезе книгата му след толкова години наложено
мълчание, лично аз бях шокиран – от това, че поезията може да бъде и не такава,
каквато са ни я преподавали в училище. Разбира се, Фурнаджиев, Разцветников, но
те се изучаваха доста тенденциозно. От Далчев разбрах нещо много важно, че зад
тази налагаща се предметност, стигаща до свалянето на поезията до уличната,
хайде да не кажем прах, но реалност, до тротоарите, водостоците, проядените от
влагата врати, стълбища, мазилки, има нещо много по-важно – смисълът от
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битието или неговото безсмислие, напразните най-често опити да го променим.
Това не разбраха така наречените "далчевисти", или "тихи лирици" начело с Иван
Цанев, който все пак си остава за предпочитане на фона на останалите. А може би
нямаха и интелектуален потенциал и скоро бяха употребени официално, да
легитимират усилията на властта да освежи ситуацията, без да я променя. Имаше
уж нещо по-различно от налаганото с десетилетия, но то беше беззъбо и затова
незастрашаващо никого, освен самите автори, обричайки ги на вегетиране.
Имах щастливата възможност да гостувам на няколко пъти на Далчев към края на
живота му – веднъж в старата квартира на Солунска и после в писателския блок. А
и няколко пъти се засичахме на колелото на бившия площад "Йорданка Николова",
където той правеше смяна на трамвая, за към Дървеница, а аз живеех още на "Янко
Софийски"... Не скрих от него това си наблюдение за далчевистите и той ми
припомни един свой фрагмент за оригиналността на една поезия и за това какво
става после при подражателите й. При едно от посещенията ми той ми прочете,
разбира се, в края на нашите разговори, току-що написаното си стихотворение,
мисля най-хубавото от последния му период, за старите къщи, из които бродят
духовете на бившите им собственици. Блазня се от мисълта, че съм един от
първите, които са се докоснали до това наистина забележително стихотворение.
"Далчевистите – усмихна се по-скоро с очите си, скрити зад дебелите стъкла,
Далчев – тук ще видят месечината, скърцащите стълби и разни подробности, но
това стихотворение изобщо не е за тия неща, а за морала, по-скоро за загубата му у
някои наши съвременници." Аз предложих на вниманието му едно мое
стихотворение – за Париж, и един превод от Бодлер – "Мъченицата". В "Париж"
имаше такъв стих: "Над керемидената жар на стария Париж". "В Париж – забеляза
Далчев, – покривите са предимно от ламарина, но сутрин или по залез биха могли
да изглеждат и като жар. По-важно в една творба обаче е другото,
психологическата достоверност. И Дядо Вазов е изпотъпкал с конете на татарите
кукуруза на селяните, макар че по това време в Европа още не е имало кукуруз.
Ами лермонтовата лъвица – продължи той, – с тая космата грива на гърба. Само
лъвовете имат грива. Това се казва грешката на гения." От него, мисля, чух за
първи път, че "Залезът на боговете" е всъщност грешка на преводача. Но каква
грешка – гениална!
Години наред след това при многобройните си посещения в Париж съм се взирал в
панорамата на града, да търся островчета и от керемидени покриви, като че ли това
е най-важното за една поетическа достоверност. За да се убедя, че най-точно
Париж е видян от Максимилиан Волошин: "В дождь Париж расцветает// точно
серая роза..." Тая сива, бисерна роза ухае и на дъжд, и на димящ асфалт, и на
нажежена ламарина...
На другия ден ме срещна Димитър Светлин, те бяха приятели, това се знае от
всички, на него е посветено стихотворението за мълчанието, и от това, което ми
разказа, останах с впечатлението, че Далчев му е предал доста неща от нашия
разговор. Това не можеше да не ме поласкае още един път. Казал му, че при Бодлер
съм си изработил свой език и съм далече от сецесионовите наноси на Михайлов.
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Едно такова виждане на Далчев не можеше да не ми прозвучи като изключително
висока оценка. Тогава или при друго посещение го изненадах с две мои находки
при антикварите – оригиналните издания на "Париж" и "Ангелът на Шартър". Каза
ми, че през годините му се е разпиляла немалка част от архива, имал един
екземпляр от "Ангела...", а за "Париж" не бил сигурен. Предложих му да вземе
"Париж", но той възрази енергично. В никакъв случай – това си било моя находка и
съм имал право да я притежавам. При последното ми посещение ми чете откъси и
финала на статията си за прилагателното у Яворов, която наскоро след това излезе
в "Септември". Завършекът беше много ефектен – как от патерица Яворов е успял
да превърне прилагателното в жезъл. После дойде влизането му в болницата.
Положението му се влошаваше, а дъщеря му Мария ми каза веднъж как докторите
лъжели постоянно по телефона Джагаров, че състоянието на краката му се
подобрява. Не след дълго си отиде. Съдбата не позволи да видим с патерици този,
който беше носил до този момент жезъла на модерната българска поезия. И накрая
опелото в църквата "Свети Седмочисленици", кучешки студ, огромно шествие,
което искаше да се прости с любимия поет. Никой от тия, които официално
трябваше да го изпратят, не посмя да влезе в църквата. Наложи се за творческия
път на поета да говори свещеникът. Цяла кохорта партийно-литературни величия
чакаше край прясно изровения гроб во главе с Георги Йорданов и зъзнеше,
наказана за своето безбожие. Дали няма така да им тракат зъбите и в ада? Но какво
ги е интересувало това, след като си бяха построили рай тук, на земята. Поезията на
Далчев не беше ги научила "да живеят като всички хора"...
Влияел съм се, колкото и странно да ти прозвучи, от Разцветников. Това не е
влияние в областта на темите или изразните средства. А в чувството за пластика. За
сочност. За възможността да се използва богатата палитра на българския език,
независимо дали става дума за природни картини, градска действителност или
душевни терзания. Харесвал съм и ранния Фурнаджиев. И продължавам да ги
харесвам. Вутимски, Геров. Ранният Богомил Райнов е много добър поет, не бива
да си затваряме очите, макар да е пропилял целия си живот, за да заличи спомена за
този период от своето творчество. Никаква утеха не е, че е увлекателноразказвателен и може да обайва някои читатели. Изкуството е, покрай всичко
друго, и висок морал.
Истинското ми творческо приятелство обаче беше с Иван Давидков, особено през
последните години, времето на боледуването му. Той е писателят, направил наймного за мен. Но за него ни предстои да говорим, нека да дойдем до сериозните
проблеми на поезията.

Сериозните заявки на "Аз"-а – първи усещания – в какво?
Значително по-късно дойдоха сериозните усещания. Знаеш, че първите ми добри
стихове – неосъществената стихосбирка "Лампа" – все пак си остават при
изобразителното начало. Дори тогава си бях изработил една защитна реакция, при
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опитите да ми вменят липса на значимост в творбите ми: "Ами аз толкова мога."
По-късно в Переделкино Катаев ми обясни защо е измислил течението "мовизъм" –
лошо писане. За да не му досаждат разни критици със своите критики, той
предварително, доброволно, така да се каже, обявява, че пише лошо. По-късно,
1976 г., помниш го този драматичен за мене период, операцията, докосването до
отвъдното, всичко някак си от там тръгна, и философски мотиви, и пластично
напрежение, и силно, до натрапчивост, присъствие на "Аз-а". Усещането за
смъртта. Много рано разбрах колко е прав Славейков с неговото "живот и смърт
живеят в братска слога"... Оставаше това изконно съчетание "живот и смърт" да се
осмисли по собствен начин, да се пречупи през собствената призма, а не да се гледа
в чуждо огледало. Това за призмата или огледалото ти най-добре си го усетил в
моето творчество.

Имаше ли "гръб" през тези най-важни години на съзряване?
Малко на брой, но качествени хора са ми помогнали, когато е трябвало. Вече
говорих за това. За други ще стане реч тепърва. Не съм го забравил и се старая и аз
да дам нещо на по-младите, когато искат моята помощ. Иначе "гръб" имаха
предимно някои мекотели "писатели" и доста от тях с пълзене достигнаха до
"върховете". За разлика от тях обаче орелът може да лети и над върховете. За това
не се изисква "гръб", а крила.

От Кюстендил как изглеждаше София през тези години?
Един малък Париж. Първите ми усещания са за двата реда тополи по бул. "Христо
Ботев" – от гарата покрай прочутия "Майчин дом" към пл. "Възраждане". Вече ги
изсякоха. В София по времето, когато дойдох за по-дълго – вече близо четиридесет
години – все още имаше нещо от оня град, който бях виждал на репродукции на
картини от Никола Петров – Лъвов мост, да вземем, Паметника на царосвободител, тия червени трамваи, с решетки между двата вагона, с външна
платформа; или Никола Танев – зимните булеварди с Попа.

С какво свързваше големия град – реализация, успех, пари, жени, разврат,
анонимност или...?
Наред с това, което казах току-що, не ме напускаше и едно друго усещане, до болка
познато. София беше и един голям Кюстендил. Обикновено отсядахме у бай
Георги, братовчед на баща ми, и жена му, леля Гина, в една от преките на "Георги
Димитров" – и някога, и днес "Мария Луиза" – "Симеон" най-вероятно. В кухнята
им в чугунената мивка имаше консервена кутия с пробито дъно, тъй като от крана
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постоянно капеше, на балкона им, от който се виждаше Женския пазар, висяха
низи със сушени чушки, в нозете щайга с кромид. Във въздуха се носеше мирис на
грозде, на сини сливи, натежали пчели или оси се блъскаха в стъклата на
прозорците. В спалнята, където ни слагаха да спим, миришеше на босилек, гореше
денонощно кандило, поизбелял вече креп покриваше портрета на сина им Джеки,
когото милиционерите бяха прибрали с джипката си един ден и му бяха върнали
само дрехите, без каквото и да е обяснение. Къде гниеха костите му никой не
знаеше. Освен класовата омраза у блюстителите на новия ред е имало и някаква
духовна извратеност: връщайки дрехите на жертвата, те лишават близките и от найелементарното човешко право – плахата надежда, че може би синът им е някъде, че
може би е още жив... Така че в такава обстановка какви успехи, какви пари, какви
жени. За разврат да не говорим. Макар че за едно провинциално момче, за първи
път съблякло жена, коланът и жартиерите, които се носеха тогава, и копринените
чорапи, особено ако са били черни, са вече достатъчен повод за всякакви фантазии.
Само на стотина метра от това провинциално захолустие бяха Халите и наскоро
построеният ЦУМ, където за пръв път бях видял продавачките да носят ботушки и
ми се бяха сторили неземни красавици. Виж, анонимност наистина имаше, или
поне съм си мислил, че има. Никой не ти обръщаше внимание. Пък и кой ли тогава
е можел да се интересува от персоната на един млад поет, чието творчество е само
недоизбистрени все още проекти.

Най-трайният ти спомен от завършването на средното училище?
Имам различни по значимост спомени и затова са се съхранили в паметта ми
различно – някои по-ярко, други вече са поизбледнели. Нещо обаче, което да е
било толкова ярко, че да си го спомням постоянно, не мога да посоча. Тъй като
завършването ми на гимназията съвпада с първата ми стихотворна публикация,
помня го този момент, по-скоро като любопитна подробност – беше в окръжния
вестник, в броя от 24 май 1965 г., в деня на абитуриентската вечер, на последната
страница, цялата запълнена с поезия, със зелено мастило, това си го спомням много
отчетливо, иначе от стихотворението помня само първите четири стиха и нищо
повече. А бе, изобщо зелено стихотворение. Доста яко беше редактирано, но не с
цел да бъда цензуриран, или да ми се прикачат чужди идеи, пази боже, просто
поради художествената немощ на автора. Не ми се лъже, както прави това един
наш мастит стихопроизводител, твърдейки, че последният куплет на дебютното му
стихотворение, където се говорело как другарят Червенков водел народа към
възход, бил дописан уж от редактора. Евтини номера. Кой ще тръгне да упреква
Евтим Евтимов сега, че като младеж бил написал такъв куплет. Като че ли без тоя
куплет стихотворението му е било нещо съвсем друго.

Най-силният спомен от началото на зрелостта?
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Към края на втори курс някъде, вече ти казах, че се бях страшно разочаровал и от
комсомол, и от всякаква идеология, изпаднах в някаква стресова ситуация. Бяха ми
свалили цикъл стихове от вестничето на Университета, най-вече заради
стихотворението "Лудата жена", шпалтата дълго се подмяташе из архивите ми. От
сегашна гледна точка стихотворението беше слабо, а останалите не ще да се били
по-добри. Вестникът се печаташе в сутерена на Ректората, имаше някакъв
началник, който според мен се занимаваше с материалната част, машините,
хартията, та той – вероятно е бил и ченгето – взема мократа коректура и право във
Факултетния ли, във Вузовския ли комитет, донася, така да се каже, и от там
веднага нареждат цикълът да се свали, слагат набързо други, не мои, разбира се,
стихове. Тогава, с някакви остатъци от идеализъм все пак, аз бях шокиран, че
никой не ме е извикал, че не са ме подкрепили колегите, които са в комсомолското
ръководство. Реших, че ще напускам ДКМС, трябвало е да почакам, после на два
пъти те щяха сами да ме изключват, но за това по-нататък. Реших за начало да
приключа с членската книжка. Всичко беше още на ниво "Тодор Живков
нелегален" – той се крие, но полицията не го търси. И на мен са ми свалили
стиховете, но никой не ме е викал, нито да ми иска обяснение, нито да ме мъмри.
Да си скъсам книжката ми се стори крайно кощунствено, все пак не бива да се
забравя, че аз към момента съм само силно разочарован от идеята, но не съм й още
чак такъв върл противник. Още край мене е някаква розовееща мъгла. Довчерашен
активист съм, все пак, макар и втородивизионен. Реших да отлепя снимката и за да
засвидетелствам по някакъв начин този акт – да я подаря за спомен на моя
тогавашен приятел, младия поет Захари Кръстев от Перник. Той я взе със смесени
чувства и я сложи в портфейла си. И слава богу. Защото, както ще се убедиш, това
се оказа от полза. Дали от мене е излязло, или той се беше разприказвал, и едното,
и другото не мога да твърдя със сигурност, но се разчу за този ми акт. Викат ме в
комсомола, мисля си обнадежден, че ще е за стиховете, ще мога да се защитя
"идейно и художествено". Нищо подобно. Имаше един Зарчев – той по-късно се
занимаваше, вече в Ботевския районен комитет, с изключването ни на цяла група
от Кабинета "Димчо Дебелянов", но затова после.
Само да не забравя, в самата зора на демокрацията проф. Димо Димов ме беше
поканил на кръгла маса, или нещо подобно, за раздържавяването на културата, та
на същата тая маса – същият тоя Зарчев; вече бях поулегнал, а и в поканата ме бяха
титулували "г-н", за първи път в живота ми, да беше в по-младите ми години, не
гарантирам как щях да постъпя...
Но да не се отклонявам. Вика ме Зарчев и от вратата ме пита: "Ти плащаш ли си
членския внос?" "Плащам го" – отговарям аз и това си беше самата истина. "Донеси
си книжката да видя, че си си плащал." Навън със Захари се двоумим – дали не
искат да ми намерят цаката и да ме изключат за неплатен членски внос. Макар че
едва ли, ако това им е целта, има толкова поводи да ме изключат. Нещо друго ще
да е. Вади Захари Кръстев снимката ми и отиваме до книжарницата за лепило. На
другия ден я представям на Зарчев, огледа я той и вика: "Добре, плащал си, да си
плащаш редовно и занапред". Просветна ми, искал е да се увери, че книжката ми не
е похабена, че няма проблем, като стар апаратчик – те всичките бяха невероятни
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кариеристи – той не може да не си е давал сметка какво го чака в по-горните
инстанции, ако се окаже, че в поверената му организация назряват разни нередни
неща. Едно демонстративно скъсване на комсомолска книжка можеше да послужи
за лош пример и да се тръгне по нанадолнището. Тогава от такива неща те са се
пазели като дявол от тамян. Шейсет и осма година чукаше на вратата. Не казвам
всичко това, за да се изкарвам някакъв герой. Сега по-скоро го намирам за
инфантилно. Но така беше. Тя и снимката ми беше една такава, на дете на 13
години или там някъде. С бяла ризка (ризата да ми се белее) и червена пионерска
връзка (връзката да ми се ветрее). А аз сигурно съм си въобразявал друго: бели ми
меса по скали, по скали и по орляци, черни ми кърви в земята... и така нататък.
Наивно, наивно. Но съм го направил, защото не съм видял по-адекватен начин да
реагирам на едно посегателство срещу мене.
Тук за мен по-важното е друго. Точно по това време беше дошла в София майка
ми. Реших, че трябва да й кажа. Седнахме на една пейка в градинката между
Университета и Народното събрание. Дълго мълча, за втори път реагира не както
бях очаквал. Първия си спомняш, разказах ти как посрещна вестта за моето
пушене. Така и сега – никакво вайкане, никакви упреци, никакви заплахи. Много се
беше напатила с баща ми навремето, а сега и аз. Очаквах гръмове и мълнии. Само
каза: "Не си малък, прави каквото те акъл учи". Не знам дали в живота съм
постъпвал винаги най-правилно, но тогава разбрах, че моето детство, а може би и
юношество вече е свършило.

Какво прави между изпита в СУ "Климент Охридски" и резултата от него?
Какво те вълнуваше?
Правех пари. В Кюстендил по това време строяха малки три-четириетажни
жилищни блокчета, не бързаха много с привършването им, и понеже бяха
предимно на по-централни улици, на някого му беше хрумнало да компенсират
липсата на ударни темпове в самото строителство с пропагандна агитация за
ударен комунистически труд. Измазваха на фасадата едно каре метър на три метра,
варосваха го и художествените оформители можеха да дойдат. Някакъв наш познат
в Стройрайона беше казал на майка ми да отида да се захвана с тая работа, щели да
ми платят, аз тогава в махалата минавах повече за художник. Що лозунги съм
изписал, що гълъбчета с маслинено клонче в човката съм изрисувал. "На неуморен
комунистически труд за претворяване в дела решенията на Партията!" "Партийните
повели – в реални дела!" "Да изпълним и преизпълним годишния план!" "Всяка
социалистическа тухла – удар по капитализма!" По-безумни неща съм чел само на
страниците на "Работническо дело" от петдесетте години, на изложбата на
"Соцреализма" преди известно време бяха показали факсимилно и в силно
увеличен формат една първа страница на партийния орган, където имаше и
словосъчетания, явно плод на възпален мозък. Та докато чаках резултата – бичех
пари. Провалил се по български, неспособен да изкарам не петица, не четворка,
ами дори и тройка, аз с пълно гърло, като някакъв нов Маяковски, призовавах
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трудовите колективи да изпълняват петгодишния план за три години. И защо не –
толкова добре плащаха. После разбрах, че много от така наречените български
писатели отдавна са прокарали този път и в литературата. Добре, че не тръгнах по
него, а се ограничих да взема само парите от една временна кампания. Помня, че с
полученото си купих един много хубав пуловер в тютюнево и речника на Ожегов,
почти в същия цвят; пуловера отдавна са го изяли молците, но речникът добре ми
служи, докато следвах, и още ми е в библиотеката. Другите пари къде са
хвръкнали, не знам. Но както и да съм ги пропилял, това си бяха пари, получени с
честен труд, срещу подпис във ведомост.

Какви възможности имаше пред теб?
След като се разбра, че съм скъсан в Университета, оставаше Художествената
академия, макар че там шансовете ми бяха малки – вместо да се занимавам
задълбочено и с учители, както правеха всички сериозни кандидати, аз се
занимавах с халтура. Оставаше още една прилична възможност – Учителският
институт в Станке Димитров, там изпитът беше с български и рисуване,
устройваше ме, по рисуване не помня колко съм получил, но имаше талантливи
момчета и момичета, някои не успели да влязат в Академията поради недостиг на
бал. И като си помислиш само, че навсякъде приемаха разни отрочета с
привилегии, възниква въпросът колко ли способни младежи са станали жертва на
тия привилегировани, ако не пълни некадърници, поне посредственици... По
български бях изкарал пет и дори нещо отгоре. Колкото и критериите да са били
провинциални, една чак такава разлика не можеше да не буди вече и у мен
съмнение. Това навярно беше одързостило баща ми да се захване с въпроса за
преразглеждането на оценката ми. И слава богу!

Ако не беше влязъл в СУ, как щеше да се развие животът ти, хипотетично,
разбира се?
Щях да продължа да следвам в Института, после даскал по рисуване, сигурно щях
да участвам в някои Окръжни изложби, после защо не и самостоятелни, като
върхово постижение – някое участие в национална изложба, някой отзив в пресата,
провинциалната, разбира се, дописката сгъната на четири в портфейла, омачкана и
протрита от показване, може би пропиване, провинцията предразполага към това.
А сигурно щях и да пописвам, някой цикъл в сборник, без особена перспектива.
Както каза веднъж моят приятел Николай Панайотов, докато се разхождахме по
"Сен Жермен", може да направиш нещо гениално и на ул. "Раковска", но трябва да
можеш да го покажеш на "Рю Мазарин", само там има значение каква оценка ще
получи то. Вчера получих писмо от моя първи френски издател – Пиер Белфон,
който сега има една от най-престижните галерии на "Рю Генего", пресечка на
въпросната улица. "Истински, голям талант" – такава фраза украсява писмото.
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Досещаш се за кого става въпрос. А онзи ден Ивайла Александрова от "Артефира"
по повод на същата тая книга – "Смъртта на бялата лястовица", излязла във "Фата
моргана", изстреля в истинския ефир: "Вярно е, печатат те във Франция, но някои
от твоите колеги смятат, че това е защото си епигон на френските поети". Милите
"колеги", не на "Раковска", те са си още на улицата на село...
Станало е каквото е трябвало да стане. И ще стане, каквото трябва да стане. И в
литературата, както и в историята, няма ако!

Как се "откачи" от казармата и съжаляваш ли, че не си служил?
Язвата, която ми е наследство от майка ми, се прояви още когато бях на десет
години. Така че към времето, когато трябваше да ходя войник, тя беше вече стара
калозна язва и дори да съм се натискал за казармата, никой нямаше да ме вземе. Не
съжалявам. След всичко в пансиона, какво можеше да се очаква от мене в
казармата?!

Какво е отношението ти към армията, службата, войната и "фуражките"
от онова време?
Не съм имал някакъв конкретен допир с военните, като изключим военните
комисии, където всичко е било проформа. Изкарах двегодишно предвоенно
обучение за професионален шофьор, но това беше в гимназията и работехме с
ДОСО, все пак цивилна организация. По едно време си бях изгубил военната
книжка и трябваше да си вадя нова. В паспорта вече бях с брада, нося снимка с
брада, на гишето някакъв старшина се чуди какво да прави: "Немаме – вика – такъв
случай, в книжката с брада". Взе ножицата – рязна отляво, рязна отдясно, отдолу,
докато не останаха само очите и устата, все едно само с мустаци. И с това се
свърши всичко, престанаха даже да ме викат на комисии.

Някога стояла ли е пред теб дилемата – пълноценност-непълноцинност по
отношение на военната служба?
Не. Не съм бил никога краен като Джойс, да речем, който беше казал: "Защо да
умирам аз за Отечеството, нека един път то да умре за мен", или нещо подобно, и
заминал за Париж. Но не съм имал никога и стихове за сборника "В строя", камо ли
пък за книга във Военното издателство. Войната, може да се каже, съществува в
творчеството ми, но това са по-скоро разсъжденията на един пацифист. На човек,
който осъжда подвизите на Марс. Винаги ми е било странно как е възможно един
поет да пее дитирамби на оръжията. Особено пък в мирно време. Стиховете на

64
Димчо Дебелянов за войната са много по-въздействащи от всичката урапатриотарска поезия, избълвана по онова време и насърчително печатана. Тук не
говоря за онова падение на духа, когато се намериха български поети да напишат
възторжени оди за прослава на съветската армия, нахлула в Чехословакия.

По-малко "мъж" ли се чувстваше пред войнишките теми (спомени) на
съученици и приятели от онова време?
Според мен, войнишките лакърдии, спомените от казармата все пак са за хора, за
които войниклъкът е най-голямото им събитие в живота. С моите съученици, с
които съм се срещал по-късно, сме имали други теми за разговор. Даже на срещите
на гимназията, където се говори какво ли не, с тия, които станаха офицери, няколко
души вече са полковници, ако не са се пенсионирали, с Кирил Гогев, военен съдия
беше или прокурор, сме от един клас, та и с тях сме си спомняли ученически
лудории, нежели епизоди от казармата.

Беше ли наясно с пацифистските движения, с битниците, с призивите
"Прави любов, не война"?
Разбира се. Тази неща се пропагандираха дори официално, макар и доста
предпазливо. От една страна са против войната във Виетнам, но от друга са много
заразителни и току виж, не дай боже, вземат, че избуят у нас против "братската
помощ" в Чехословакия. Битниците, хипарите са чудесни момчета и момичета,
когато се борят срещу гнилия капитализъм, иначе това са си общо взето хулигани.
Не са като нашите – Дийн Рид, Ален мак, Ангола динги. Що естрадни песни се
изпонаписаха. Слава богу, че в тая област претърпях пълен провал. За това ще
стане дума може би по-нататак. Анджела Дейвис – да, само че после пък нещо не се
разви както трябва.

С какво свързваш "Бийтълс", "Ролингстоунс", "Бийч бойс", "Кинкс" и
другите групи от това време?
Не бива да ме надценяваш, аз в областта на музиката куцам. Не съм и музикален.
Не можах да се науча да свиря на нищо. Адски завиждам на Борето Христов –
свири на толкова инструменти, в Израел го слушах, пред еврейската общност с
Ицко Финци импровизираха страхотно... Когато бях дете, всички свиреха, главно
на акордеон. Баща ми реши, че човек да свири на акордеон е някак си просташко, и
пожела аз да свиря на цигулка. Христов, неговият приятел – учител по музика, му
беше казал: "Не бързай с цигулката, да харчиш грешни пари, дай го на солфеж да
видим от това дърво свирка ще стане ли, пък тогава ще му мислим". И излезе прав

65
човекът, сигурно си е спомнял какво нещо е бил баща ми по пеене в гимназията.
Тръгнах аз на солфеж и веднага намразих Христов – неприятен човек беше, попита
ме какво е петолинието, било хоризонтално, само че аз тая дума още не я бях
чувал. Приятно ми беше да рисувам ключа сол, но този ключ, дори и добре
нарисуван, не отваряше заветните двери на музиката. На третия или четвъртия път
баща ми ми даде една банкнота от двайсет и пет лева да си платя уроците, но точно
тогава на гарата стоварваха новобранци и аз се заплеснах по тях. Може би съм
оправдавал отклонението си от правия път с това, че духовата музика по пътя към
казармата също може да ми даде някои полезни неща за моето обучение. Нито за
миг не се поколебах, че трябва да съпроводя колоната до казармения портал, заедно
с моите другарчета по игра на топчета и кайсиеви костилки. И досега обичам да
слушам духова музика, простащина някаква, но фактът си е факт. Откраднаха ли
ми парите или ги бях изтървал неусетно е без значение, важното е, че повече пред
Христов аз не можех да се появя. По-късно и Кьоса (не помня как се казваше) го
намразих – учителя ни по пеене, който не без въздействието на баща ми, правеше
какви ли не опити да ме включи в училищния хор. Не знам какво дърво съм, но
върба определено не съм.
Иначе за съставите – ами предлагаха ни се Мая Кристалинская и Муслим
Магомаев, които стояха на сцената като дървета, как да не слушаш тогава
търкалящи се камъни?

Първият подтик за различност – брадата (външният), а ... вътрешният?
Брада си пуснах за първи път във втори курс, шейсет и шеста година е било, после
я обръснах, не помня да е било насила. Брадичка, колкото можеше да избуи тогава,
без мустаци. Майка ми много мъчително го понесе. В Кюстендил това беше чудо
невиждано. Разни съседки ехидстваха: "Твоят син да не се е запопил?" След това
обаче на два пъти са ме притеснявали и службите. Имаше един полковник
Градинаров, беше се заел да обръсне цяла София. Две ченгета ме прикараха в един
безистен на "Граф Игнатиев", до голямата антикварна книжарница тогава, знаели
са къде да дебнат, общо взето. Взеха ми паспорта и ми връчиха призовка да се явя
при въпросния полковник. Беше някъде зад Съдебната палата, не помня точно
улицата. На последния етаж. Беше безкрайно любезен, обясни ми колко е
неестетично да се носят бради, не било дори хигиенично, как това им създава
проблеми, ето онази нощ в някакъв бар някакъв си тип с брада бил българин, пък
взел да се представя за немец, говорел само немски, та това бая узорило момчетата
му. Като че ли, ако е бил гладко избръснат, е нямало пак да ги узори, но нейсе. На
плахото ми подмятане защо не си вземат момчета с немски и с разни западни
езици, Градинаров, дали поради това, че искаше да се покаже безкрайно откровен с
мене или беше още по-безкрайно глупав, изтърси: "Че те ако знаят езици, при нас
ли ще дойдат". Може би е имал предвид своята служба – за борба с брадите, иначе
не ми се вярва да не са имали супер подготвени кадри. Всякакви опити да му
повлияя, бяха обречени на неуспех. Стигна се дотам да му кажа, че съм поет. След

66
като Ботев не помогна, преминах към Маркс и Енгелс. И това не хвана дикиш.
Накрая, в отчаянието си му посочих Серафим Северняк. Тук за миг заговорихме на
общ език. "Че ти със Серафим Северняк ли ще се сравняваш? – демонстрира
литературни познания Градинаров. – Той е виден писател." "В литературата се
равнявам по Мамин-Сибиряк" – отвърнах аз, но тук отново пътищата ни се
разделиха. Той не разбра какво искам да му кажа. Това Сибиряк обаче не може да
не му е харесало. "Виж сега, има два начина, да те обръснем веднага и да си
платиш услугата или ти сам да се обръснеш. Аз мисля, че второто е за тебе поподходящо. Ти си добро момче и се надявам утре, като се срещнем на улицата, да
те видя опрятен и гладко избръснат." И със замах, издаващ задоволство от добре
свършена работа, ми подписа пропуска. С известна лекота заслизах надолу, защото
на пропуска щяха да ми върнат паспорта и после я се срещнем с полковника, я не.
Но на пропуска един старшина със сталински мустаци, леко тип Мамалев, се
облещи и не искаше да повярва на очите си. Няколко пъти набира някакъв телефон,
докато се убеди, че пропускът ми наистина е подписан, и с голяма неохота ми
върна паспорта. Свикнал е бил очевидно да вижда да слизат по стълбите опрятни и
обръснати до синьо момчета. Когато паспортът беше вече в джоба ми, аз се
приближих съзаклятнически до гишето и тихо, само той да ме чуе, подметнах:
"Има смяна на курса, вече щели да бръснат само мустаците". И му посочих голото
място под носа си. И без да се интересувам от произведения ефект, побързах да
напусна сградата. Не можах да се сдържа, да не си покажа чапкънлъка. Ама и те си
го заслужаваха.
Имах и още един път проблеми с милицията, този път с лош за мене изход. Не мога
да кажа дали е било преди Градинаров да се заеме с изкореняването на бурените,
загрозяващи социалистическата ни градина, или след това. Знам твърдо, че е било
през втората половина на октомври 1971 г., по-точно 18. Беше се родила току-що
първата ни дъщеря Кремена. С Гьоро Богданов и компания бяхме заседнали още от
обед в бирхалето на БИАТ, детето дойде на бял свят вечерта, което събитие
започна да вдига количеството на питиетата и градуса на настроението. Някъде
след полунощ, на някаква софийска улица, тъкмо Владо Даверов произнасяше
станалата впоследствие знаменита фраза: "Те какво си мислят, бе, аз също имам
право да бъда член на тоя съюз" (вероятно не е имал предвид Съюза на пчеларите в
България), неочаквано се отвори някакъв прозорец от по-горните етажи и едно
сбабичосано лице разчекна такава уста, разкриви се в такава гримаса, че не
можахме да разберем на мъж ли е или на жена: "Я стига вие там, бе, хората не
могат да спят от вас!" Ускорихме крачка инстинктивно, защото закономерно бе
след такава реплика да последва и съдържимото на някое нощно гърне, съвсем като
в романите с романтичен сюжет. Предчувствието за нещо лошо не ни беше
излъгало съвсем, защото скоро иззад завоя изскочи кола със син буркан и ние се
оказахме в устата на вълка. Милиционерите не бяха агресивно настроени, но
желанието на Гьоро миролюбиво да изясни случая криеше непредвидими
опасности и трябваше да се намеся незабавно, което най-неочаквано ми изяде
главата, или поне част от нея – брадата. Поискаха ми паспорта, а там се оказа, че не
е отразен, както професионално се изразиха блюстителите на обществения ред,
този особен белег. Имало две възможности, да си извадя паспорт с брада или да я
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обръсна. Тъй като първата процедура не се практикувала, нямало нищо по-лесно от
това утре да отскоча до първата бръснарница, да се приведа в съответен вид и
надвечер да мина при кварталния, приемал от 16 до 18 на "Скобелев", вече съм
забравил номера, за да си получа паспорта. Къде щях да мърдам, без паспорт
първата ми рожба нямаше да може да бъде записана в регистрите, нито жена ми
изписана с детето от прочутия "Майчин дом". Няколко години след този инцидент
вероятно е бил отбелязван лек скок в продажбите на бръснарски ножчета. Кога съм
си пуснал пак брада, не помня, но досега не съм я бръснал. И колко много са вече
хората които не се бръснат. Смело може да се каже: днес вече никой никого за
нищо не го бръсне...
Бради, конски опашки, тесни панталони, червени чорапи – всичко това не са само
приумици, ей така за няма нищо, това си е било бунт, осъзнат бунт, заплащан
понякога много жестоко. Моят братовчед Джеки си е отишъл от тоя свят защото е
бил "суинг", а момичето от квартала на жена ми, позирало за бронзовата фигура в
единия от фонтаните в парка "Заимов", се е разделило с живота, защото са го
нарочили за "зоза". А те не са искали нищо повече от това да живеят не така, както
се е струвало "нормално" за Градинаровци, Гоговци, Газдовци, и тям подобни
нискочели индивиди. Свободата, Санчо...

Любов
ПЪРВАТА ЛЮБОВ

Кога се влюби за пръв път и в кого?
На този въпрос вече ти отговорих. А що се отнася до дамите, в които съм се
влюбвал – мисля, че те са на възраст, която изисква все още да бъдем дискретни.
Само те, ако искат, могат да го оповестят, стига да са разбрали, че съм бил влюбен
в тях, защото, както ти казах, при първото ми влюбване излиза, че съм обичал
тайно. Пък и какво влюбване е било. На една от срещите на випуска ни един мой
приятел ми вика: "Ела да видиш Л."... "Коя Л.?" – недоумявам аз. "Как коя? Твоята
Л. – толкова влюбен беше в нея." Отивам на масата, като я видях, се сетих. Беше се
доста запазила, дори за моя претенциозен вкус. Но другото, другото къде беше?...

Опитай се да пресъздадеш образа на първата си любов от днешна гледна точка
(без да стихоплетстваш!)
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Никога при общуването си с жени не съм употребявал стихове, нито чужди, нито
мои. Най-малко пък мои. Нещо, което не може да се каже за тебе. Да не ти
припомням "Макар и златна, тя е от верига" – не съм го писал аз, нали. Мисля, че
ставаше дума за брачна халка, или нещо такова... Като всеки критик и ти плетеше
рими. Добре, че за разлика от някои, все пак спря на време и се насочи към
преводите. Ако приемем за вярна мисълта на Теофраст, че любовта е болест на
незаетите души, излиза, че младежката душа е доста незаета, тъй като на тая
възраст едва ли има някой, който да е здрав в тоя смисъл. И аз съм преболедувал
много. Първите любови са като ония детски болести, които се изкарват
задължително, за да си създаде организмът имунитет. Тук става дума вече за
имунитет на душата. Така ми се струва. От днешна гледна точка много неща в
живота на човек изглеждат или пълни глупости, или неща, недостойни за голямо
внимание. С първата любов едва ли е така, но дори и да е така, не трябва да го
признаваме. Нека живеем с илюзията, че в живота на човека има и красиви неща.
При първата любов има и един друг интересен момент. Ако не държахме на
дискретност и можехме да видим какво мисли по въпроса и ответната страна,
обектът на въжделенията. Десетилетия след смъртта на Аполинер един негов
изследовател открива чак в Америка Ани Плейдън – дамата, по която така страда
великият поет в своите младини и която го вдъхновява за поемата "Песента на
нещастния влюбен". Оказва се, че тя почти не си спомня за него, макар той вече да
има световна слава. А покрай него и тя.
Добре е да се види и това, дали и ние не сме били обект на нечие внимание. Дълго
не можех да си обясня защо Ф. на танцова забава в пионерски лагер, след като така
хубаво свиреше танго, обърна на румба, нали знаеше, че аз освен танго друго не
мога да танцувам. Дали не е искала да ме раздели с най-хубавото момиче, което бях
поканил. И защо трябваше да ми го напомни след повече от трийсет и кусур години
на друга вечеринка, с танцуващи пенсионери, в далечен Израел. Може би е прав
Есенин: "Мы все в эти годы любили,// но, значит, любили и нас..." Нещо взех много
да цитирам. Но какво да се прави, като нямам собствени любовни стихове. Често са
ме питали – защо? И аз на шега съм отвръщал: защото съм имал много любови,
изживял съм нещата. А писането е компенсация на неизживяното. Видиш ли някой
много да пише за любов, да знаеш – никакъв го няма в любовта.

Какви желания те "изгаряха" в периода на възмъжаването?
Ако са ме "изгаряли", да са ме "изгорили". По-скоро сърбежите на възрастта. Не
бива да приемаме за съдбовни неща, които по принцип са закономерни. Иначе
желания е имало, и то много -- да се покажеш това, което може би не си чак дотам:
смел, красив, умен, богат, и всичкото това накуп, разбира се. Защото някои от нас
бяха смели, други красиви, трети умни, а имаше и богати (шефски деца). Но
идеалният образ предполага многостранност. Може би съм искал да бъда силен.
Физически. Щото тъкмо това не бях. Веднъж ни бяха отвели на бригада, да берем
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череши, може би е било в края на десети клас. Имаше една учителка по
физкултура, гимнастичка някаква, местна шампионка, току-що завършила ВИФ,
хубава, с конска опашка, беше дошла с един ластичен клин, по тениска. Наоколо
череши, череши, но на нас очите ни по-големи от черешите. Изведнъж, както се
беше покачила на една доста ниска череша, няма какво да се лъжем, тя се разписка,
доста театрално, че не може да слезе и извика Цукето, мой приятел още от
отделенията, да й помогнел. Той отиде, взе я на ръце и вместо да я остави на земята
я пренесе през цялото лозе и галантно я изправи на коларския път. Бяхме гледали
доста филми с Фанфан Лалето, искам да кажа с Жерар Филип. Представяш ли си я
тази гледка -- тя с ръце на врата му, а и той мускулесто момче, хубавеляк. Ама леко
заеквал. Ние бяхме направо онемели в тоя момент. Цялата гимназия "изгаряше",
добре, че учениците тогава не пушеха, поне в присъствието на учителите, иначе от
някоя случайно хвърлена угарка можеше да пламне въздухът, целият беше
нажежен.

Приятелства и вражди? Първи мъжки боричкания?
И приятелствата, и враждите тогава при мен, пък и при моите съученици, са били
нещо преходно. Разбира се, има хора, които стават приятели на ученическата
скамейка и си остават такива за цял живот. Но при мен не се получи така. С някои
мои съученици като Дусата и Пенчика (Пенчо Пенев, виден столичен юрист, беше
министър в лукановото правителство, после бива конституционен съдия) се
виждаме от време на време, но всичко това е в рамките на доброто старо
познанство. С Коце Вампиро (д-р Иванов, син на известния кюстендилски лекар др Вампирски), който беше от по-горните класове, се засичаме по софийските
улици, беше депутат от Великото народно събрание, от БСП, каза ми тогава:
"Може да не сме на власт, но ще управляваме поне още десет години". Изсмях му
се, но сега виждам, че и двамата сме сбъркали, аз в скептицизма си, а той – в
годините, те още управляват.
Като сме на тая вълна – да ти кажа и още, с моята съученичка Живка, също
служителка на Ескулап, живо и атрактивно момиче, в зората на демокрацията си
отмъщавахме за нещо, Бог знае кога станало, а може би не станало – разминавахме
се по софийските улици, тя с вдигнат нагоре палец, аз със знака Виктория. Като си
помисля само колко лоша комбинация се получава от тоя проклет палец и
пръстите, славещи победата. Още не мога да разбера кой ли напъха палеца на
Живка между моите два пръста, за да ни покаже и на двамата, че сме се жестоко
лъгали, или, че направо са ни излъгали.
На една от сбирките на випуска, пак в зората на демокрацията, докато танцувахме и
аз мачках в ръце сравнително добре запазените останки на един от обектите на
десетки възмъжаващи гимназиални въжделения, някогашната девица, за която бях
писал стихове, по поръчка на мой приятел, разбира се, не спря да мачка
самочувствието ми на демократ, като ми казваше къде и с колко процента ще

70
спечелят местните избори само след няколко дена. Готова беше да се обзаложим на
каквото поискам, а аз все още можех да искам много и тя можеше още много да
даде и щеше вече да го даде, но само ако загубят, ала те, уви, не загубиха.
Като си помисля, цял живот аз съм бил все на страната на тия, които губят. А може
би в това е голямата ми печалба, кой знае.

ЗА ЖЕНИТЕ, ЛЮБОВТА, СЕКСА И ВДЪХНОВЕНИЕТО

Говориш ми за любовта и увлеченията си почти като срамежлив символист.
А и двамата знаем, че в младостта съвсем не ти беше далечен
хедонистичният призив на Кирил Христов "Жени и вино, вино и жени!". Едва
ли си забравил многобройните ни младежки лудории. Не смяташ ли, че
свободата в любовта и секса беше нашето спонтанно отмъщение за
несвободата във всичко останало?
Вероятно имаш предвид българските символисти, които са били доста чисти хора,
а някои направо девствени. За французите подобно нещо обаче не може да се каже.
Не говоря охотно за тия години и за подвизи, защото знайно е кои обичат да се
хвалят на тая тема – хора със скромни възможности и още по-скромни резултати.
Както, впрочем, е и в поезията. При мен не се срещат много "любовни" мотиви в
техния банален вид, защото – както споменах вече – не се е налагала подобна
компесаторна активност. Това само потвърждава свидетелството ти, че в ония
години повече действахме, ако това не звучи много грубо, отколкото сме говорили
на тия теми. А пък сега да говорим, би било още по-досадно. Но щом си решил да
бъдеш докрай изчерпателен – да, така беше, край нямаха младежките ни лудории.
Истински късмет извадихме – говоря за нашето поколение, – че вече бяха сложили
край на безумието, наречено милиционерски брак – хванат те, че се целуваш с
момиче и те водят в съвета да се разпишете. Доста съдби бяха опропастили борците
срещу битовата разложеност.

Разбирам нежеланието ти да говориш за любовта по-конкретно и уважавам
стремежа ти към дискретност. Но все пак това е анкета и не мога да не те
попитам – има ли в живота ти жена или жени, връзка или връзки, които да са
те вдъхновили за една или друга творба или творби?
Има, разбира се, и мога да ти посоча кои точно пасажи, кои конкретни места са
свързани с една или друга персона. Става въпрос за пасажите – би трябвало да си
голям наивник, за да смяташ, че ще посоча и дамите. Те все още могат да бъдат
обект на ревност.
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Как възприе навремето сексуалната революция? С нещо променило ли се е
отношението ти към секса с годините?
Възприех я като интербригадист в Испания – с романтичното убеждение, че не
бива да оставяме революцията в беда. Отношението ми към секса не се е
променило, но нещо неговото отношение към мен взе да се променя. Но както е
казал поетът: "Аз паднах, друг ще ме смени и толкоз!// Какво тук значи някаква си
личност!" Хайде, нека да завършим тоя въпрос с подобаващата приповдигнатост на
"приятно вспомнить" – Какви самоотвержени борци бяхме в челните редици на
сексуалната революция! Добре звучи, нали? По едно време се мъчех да им обясня
на младите ни постмодернисти защо не им върви писането – защото на техните
години ние бяхме натръшкали половин София и не малка част от провинцията, а те
сега не могат да се оправят помежду си. И вместо да действат – пишат. И затова
писането им такова – като с изтръпнала ръка.

Чумата на миналия век, която шества победоносно и в началото на този,
ощети младите. В нашата младост бяха невъзможни (не само от
технологична гледна точка) понятия като "виртуална любов" и "виртуален
секс", а днес те са реалност. Какво мислиш за това?
По този въпрос не мога да кажа нищо съществено, тъй като не познавам материята.
Мога само да потвърдя, че наистина по наше време тези неща не бяха възможни и
то не само поради технологични причини.

Исторически погледнато, отношенията между мъжа и жената са
претърпели значителни изменения, особено през миналия век. Коя промяна
считаш за най-драстична и неприемлива за теб?
Учудва ме, че след като прословутата еманципация претърпя общо взето провал,
все още се среща своеобразен феминистки екстремизъм. Иначе, не мога да приема
така наречените мъжки момичета и женското писане – при някои мъже.

Семейство

МАША
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Спомням си времето, когато се запозна с бъдещата си съпруга Маша – тогава
ти беше под силното влияние на руската емигрантска литература. Случайно
ли беше това, че на Мария казваха Маша, че беше завършила в Москва, че
обичаше поетите, които ти превеждаше тогава?
Съвсем случайно, ако ме питаш дали не съм търсил някакви паралели, някакви
романтични едва ли не моменти. Знаеш, че не си падам много по романтиката.
Имало е край мене много рускини, ако такава е била целта ми, да го раздавам
романтично. Имаше, разбира се, и нещо, което ме поблазни – че е инженерка, а
това значи и по-далече от някои вманиачени среди. Тя и сега, при все че прописа и
написа няколко великолепни книги, се държи настрана. И това и придава още поголяма стойност.

Беше много влюбен и ентусиазиран във връзката си с Маша. Най-хубавият
спомен с нея от времето преди да се ожените?
Едва ли най-хубавият, но може би най-яркият. Онзи ден Огнян Бранков и Зоя,
минавайки случайно, се отбиха у нас и си припомнихме как аз на тавана в Подуене
съм готвил и съм ги поканил на обед. Бях се изпедепцал в специалитета "варено
пиле". Бях купил за случая нова тенджера, нови чинии и прибори. Не можех да
поканя бъдещата си съпруга и приятелите и да сервирам с вилици, които са били
завирани в чия ли не пиянска уста, помниш какво вървище беше, кой ли не
замръкна в тая квартира и не осъмна там. Мисля, че не беше никак лошо моето
"пилешко варено", правех го с едри картофи, с цели глави кромид, моркови и
задължително цяло пакетче масло. Накрая – магданоз. Обаче трийсет и кусур
години вече Маша не ми позволи повече да запаша кухненската престилка. Точно
от това време имам и друг любопитен спомен. Срещам един ден Гьоро Богданов и
Отчето (Ицо Троански), отиват да пият, или да си допият, в барчето на театъра,
тогава се казваше още "Трудов фронт", и ме пъдят, не ме щат с тях. После питам
Троански какво има, а той ми отвръща: "Абе ти се жениш, а ние отивахме да
ближем раните си, защото се развеждахме, не беше удобно някак си". Както би се
изразил Шекспир, още не бяха изстинали гозбите от сватбата, те започваха запоя за
развода. Добре, че ме отмина тая чаша.

Как се спряхте на кумовете си – Блага Димитрова и Йордан Василев и каква е
връзката ви с тях сега?
Блага беше редакторка на първата ми книга с преводите на Солоухин, после ми
възлагаше и други преводи; по това време, мисля, работех над преводи на стихове
за нейната антология "Виетнамска поезия", наскоро я преглеждах тая книга, с
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много вкус е направена, с много такт при балансирането между класика и
съвременност, между революционен патос – все пак тогава бушуваше войната във
Виетнам – и лирически откровения. Блага умее много добре да подрежда книгите
си, никога те не са сбор от написаното. Понеже съм издател на едни от найхубавите й книги през последните десетина години, ще ти кажа, че поправя и
прекроява до последния момент, на последни коректури, докато не получи
търсения ефект. Поемата й "Транзит" я готвехме за самиздатско издание, но
събитията ни изпревариха – заедно с "Баража" на Владимир Василев, мисля, че
това са първите две книги, пуснати от частно издателство. Подготвили сме книга с
нейните най-ранни стихове; някои от студентските й работи са известни, но има и
много, които читателите ще видят за първи път.
Тогава те с Йордан се съгласиха на драго сърце да ни кумуват. Сватбата я
направихме в "Ропотамо", Ханка много се радваше, беше цялата в бяло, с Ивайло
бяха шафери. Кога изтече това време?.. Кръстихме децата сравнително късно, бяха
вече бая големи, Кремена специално. Ти беше на кръщенето – стана в църквата в
Горна Баня, после отчето говори на Блага за нейната поезия, оказа се, че и той
пишел. Кой тогава е можел да предположи, че един ден и майка ми, и баща ми ще
легнат в горнобанските гробища. Толкова наблизо и до Иван Давидков, и до бай
Иван – баща ти. Напоследък, ровейки из разни стари снимки, попаднах на цяла
серия от Кюстендил, правена от Йордан. Ходихме тогава в родния ми град, при
моите родители. Помня, голям дъжд се изля, не можаха да видят кой знае какво от
града, но в кюстендилската гимназия Йордан намери нещо за Багряна, където тя е
учителствала на младини. Те тогава пишеха книгата си за нея. Директорът на
гимназията Масларски, приятел на баща ми от ученическите години, не само
отвори специално за тая цел училището, но и ровиха в мазето, в архивите, за да
открият каквото трябваше. На сватбата на Кремена кръстниците й бяха на лично
място на масата. С Йордан, разбира се, сме били и на други маси, и най-вече на
зеленото сукно. От колко ли години не сме играли?

Някой би казал – такава любов, а само едно посвещение на Маша –
стихотворението "Дом". Но тъкмо в него се оглежда може би най-хубавото
време в твоя живот, преживяно в малката мансарда на старата къща в
квартал "Лозенец". Спомняш ли си за него?

Писано е още на тавана в Подуене, но цялото е едно предчувствие за това, което ни
е очаквало в мансардата в Лозенец. Трябва да кажем няколко думи и за тая къща, тя
има някаква особена аура, това е бившата къща на Любомир Тенев, там са се
събирали писатели още преди войната, там, по спомените на очевидци, е ходил и
Вутимски, има една снимка, правена в двора, публикувана е, от там я знам, на
която заедно с домакина са още и проф. Георги Цанев, Веселин Андреев, във
военна униформа, моят преподавател от университета по литературознание Емил
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Стефанов и не помня още кой. Годините, прекарани от мене там, са от найплодотворните ми, може би не защото съм написал много неща, а защото там
изкристализира поетиката ми, там се оформи и моят почерк.
Колкото до посвещенията – не е съвсем така. На Маша беше посветена и руската
ми поема без заглавие, която се разпадна на отделни стихотворения, по-нататък
може би ще говорим за това, и посвещението също отпадна. Но за сметка на това
пък цялата антология "От Вийон до Виан" е посветена на нея.

Маша винаги е била първият ти читател, много често мой критически
опонент, разбирай – твой яростен защитник, а нерядко и добросъвестен
критик. Без нейната любов и без нейната съпричастност към работата ти,
ти не би бил същият. Мислил ли си какво й дължиш в това отношение?
Тази жена е с чувство за мисия. Радвам се, че няма нищо общо с така наречените
писателски жени от близкото минало. Но пък и аз нямам нищо общо с така
наречените писатели от близкото минало, а може би и от още по-близкото
настояще. Напоследък много ме заболя, като прочетох в едно интервю на известен
наш писател, и то добър писател, че не можел да пише, защото вече бил зле със
зрението, а да диктува не можел, защото... жена му го ревнувала от писането.
Представих си как по цели дни е принуден да си говорят глупости, защото какво
друго може да говори жена, която е в състояние да ревнува мъжа си от писането
му. Но вината си е изцяло негова.

Повечето от приятелите ни бяха изненадани, когато Маша им подари една
тънка стихосбирка с автор Мария Меранзова и някои помислиха, че това е
спонтанен акт на женско честолюбие и опит за съревнование, но не се оказаха
прави. Последваха нови стихосбирки, в които няма и следа от подражание
нито на твоя стил, нито на твоите теми или идеи. Промени ли се нещо в
общуването ви, след като и тя заяви своето творческо присъствие?
Тя има право да се чувства ощетена от мен, защото докато тя намира време за всяка
моя работа и внимание, на което малцина от пишещите могат да се радват, аз много
рядко надничам в нейните съчинения, оправдавайки се с това, че им отдавам
дължимото, като ги издавам. И въпреки това никога не се е показвала ощетена,
което говори за рядко благородство.
Като си помисля само, че познава по-голямата част от творчеството ми в детайли и
остава далече от моите търсения, теми и художествени похвати, се убеждавам още
повече в нейната самобитност. Аз съм в състояние да преценя кога една поезия е
голяма, но много по-приятно ми е да чувам от другите, че поезията на Мария
Меранзова е нещо впечатляващо.
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След 30 години брак, как оценяваш съвместния си живот с Маша?
Като рядък шанс.

КРЕМЕНА И ВЕНЕТА

Имате две дъщери – не страдаш ли, че нямате и син, който да продължи
името ти?
Има много начини да бъде продължено едно име. Явно Бог така е решил за мене –
не чрез синове и внуци да стане това.

Спомням си как коментирахме защо първата ти дъщеря е кръстена Кремена –
заради трите К-та – Кремена Кирилова Кадийска. Имаше ли нещо вярно в
това?
Три К е наша родова емблема. Баща ми е Крум Котев Кадийски. Аз съм Кирил
Крумов Кадийски. Същото е и с Кремена. Или поне беше, защото тя вече носи
друго име. Името го предложи майката на Зоя Бранкова, с която бяхме съседи в
Лозенец. Вероятно сме мислели, ако детето е момче, да го кръстим Крум. При
момиче явно най-близкият вариант е Кремена.

Никога няма да забравя раждането на Венета. Ти беше във Варшава, Маша
всеки момент трябваше да роди и ти ми звънеше през час-два, за да разбереш
какво е детето и как ще го кръсти Маша. При поредното ти обаждане те
поздравих с второто момиченце и с прекрасното му име Венета. Ти звучеше
малко объркан по телефона, но аз си мислех, че е от щастието, че ставаш за
втори път баща. Оказа се, че съм грешил, защото изненадващо за мен звънна
още веднъж с най-странния въпрос, който съм чувал през живота си: "Жеков,
защо момиче и защо Венета?" За 20 години съм чувал какви ли не версии от
теб за реакцията ти, кажи ми сега истината по този въпрос.
Мога само да кажа, че във Варшава бях по това време при Вера Деянова, която
специализираше там някакви радио-науки, една компания от българи, поляци,
всякакви чужденци и дори латиноамериканци. Разбира се, че пиехме и чакахме
събитието. Вероятно съм бил силно развълнуван, очаквахме момче, нали знаеш,
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който има момиче, очаква момче и обратното. Вероятно "защо момиче" е трябвало
да прозвучи като: "Как така момиче, бе, Жеков, не можа ли момче?" А "защо
Венета?" – вероятно съм искал да попитам какво точно е имала предвид жена ми,
кръщавайки го така. Емоционално натоварен съм бил, още повече, че чакахме
детето да се роди, като се върна, малко по-късно. Това, което със сигурност мога да
кажа, е че нито за миг не съм съжалявал, че се е родило момиче.

И двете ти дъщери не поеха по твоя път – никоя от тях и не посегна към
белия лист. Дали защото и пред тях си поставил твърде високо "летвата"?
Едва ли съм ги възпирал аз. Кремена в гимназията пишеше миниатюри, дори има
публикации в "Родна реч", но явно това са били особености на възрастта. И все пак
наследи нещо от мен – филологията. Венета обаче не е имала тия проблеми.
Завърши нещо много далече от литературата, дори мисля нещо противопоказно на
поезията – финанси. Бакалавър е, сега учи за магистър.

Вече си дядо – имаш две внучета и пак момичета – Велика и Мария. Някои
приятели се шегуваха, че първото е кръстено на теб, защото си Велик. Би ли
искал някое от тях да поеме по твоя път?
И двете деца са кръстени на бабите си. Рисуват, танцуват като всички деца. Скоро
ще тръгнат на училище. Искам да си играят повече и да учат, колкото могат. И да
си поемат по своя път. По моя път аз вече съм минал, дано да извървя както
подобава и това, което ми е отредено. Нито по него, нито по който и да е чужд път,
не трябва да вървят. Когато писателството беше и престижно, а и добре платено,
най-вече добре платено, помниш какви напъни бяха децата, че и внуците дори да се
вкарат в тоя път. И резултатите не закъсняха. Не че се бяха увеличили
бездарниците – нарасна броят на посредствените. А това е по-страшният вариант.
Разбира се, ако някому е писано да се занимава с писане – нищо не може да го спре.
Шило в торба не стои. Мен да не би баща ми и майка ми да са ме карали да пиша,
по-скоро баща ми гледаше как да ме предпази от тоя избор, защото е съзнавал, че е
в известен смисъл игра на рулетка: ако успееш, добре, но не успееш ли – тежко ти.
Виждаш на какъв хал са неуспелите писатели. Пък и така наречените успели, ако
трябва да кажем истината. Но играта продължава. Rien ne va plus, mesdames et
messieurs!

ОФЕЛИЯ
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Вече разказа защо си кръстен Кирил. Но сестра ти носи името на известната
Шекспирова героиня – дали защото родителите ти са били изкушени от
литературата или така се е казвала някоя сродница или близка?
Името наистина се среща доста рядко. В Кюстендил имах една съученичка с това
име, а и една учителка в гимназията се казваше така – само два случая и то от
различни поколения, което говори, че едва ли е било мода, както се навъдиха покъсно разни Дилайли и тям подобни. По това време се продаваха картички на
известни артисти – запомнил съм Симона Синьоре от жените и от мъжете Лорънс
Оливие. Вероятно са се въртели и филми с негово участие, между които и
"Хамлет". Нямам спомен. Помня само, че когато сестра ми се роди, баща ми си
беше нахвърлял на едно листче няколко имена и се консултираше със свои колеги
и близки, така че Офелия може да е събрало най-много гласове. Би могло
Христина, например, на баба ми Ристена или на другата баба – Румяна, макар
никой да не го произнасяше така, за нас тя си беше винаги баба Румена. Вероятно
някакво желание за различие, стремеж "да се случи другостта", както биха се
изразили някои съвременни литератори. Мисля, че има някаква предопределеност в
името, макар че, общо взето, човекът прави името, а не обратното, името – човека.

Сестра ти пишеше не лошо навремето, май имаше и публикации – отказа ли
се или просто с времето това отшумя?
Имаше не малко впечатляващи публикации в "Родна реч". И досега помня един
неин образ за селцето, сгушено в планинските гънки като диви ягоди в сянката на
листата. Преди десетина години издадох нейна книга със стихове – "В огледалото".
Наскоро я разгръщах пак и за сетен път се убедих, че много важно нещо при
реализацията – а това не се отнася само за литературата – е борбеността. Просто
има натури, явно по-чувствителни и деликатни, които не могат да се блъскат
понякога с лакти и на всяка цена да участват в едно състезание, където личните
качества са смятани едва ли не за недостатък пред арогантната агресивност на
груповщината. Наскоро една друга кюстендилска поетеса, Антоанета Богоева,
която също навремето издадох, ми изпрати последната си книга и виждам, че вътре
има самородни късчета злато, макар и оваляни понякога в тинест пясък. И тя по
времето на режима не можа да издаде книга, защото – според думите на една нейна
посестрима, и преди, и сега радваща се на озвученост по-голяма от качествата на
опусите си – не била твърде... атрактивна. Използвам "атрактивна", защото
кавалерското ми чувство не ми позволява да цитирам доста грозната дума,
употребена от въпросната съгражданка, която наистина минаваше за хубавка,
когато това беше от решаващо значение и за печатането, и за официалното
признаване. У нас няма сериозна литературна критика, която да огледа процесите,
да анализира и миналото, и днешното състояние на поезията, да направи своите
прогнози. Да постави нещата на мястото им. Истина е, че само времето ще постави
нещата на тяхното място, но нещата, които са му известни. Много талантливи хора
у нас, за жалост, не успяват да покажат това, на което са способни, т. е. да влязат в
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полезрението на времето. Спомняш си, навярно, колко обещаващи момчета и
момичета имаше в кабинета "Димчо Дебелянов", но някои не успяха дори да
дебютират.

Имал ли си някога чувството, че с нещо си й попречил да се реализира и тя в
литературата – с оценка или недооценка, с напътствия или
незаинтересованост?
Вероятно съм й пречил – при целия негативизъм към мене, тя е била в много понеизгодни условия от хора, които нямат "бремето", наречено Кирил Кадийски. Но
това не бива и да се преувеличава, най-малкото пък да се абсолютизира. Всичко е
въпрос на стечение на обстоятелствата понякога – представи си и друга една
възможност: евентуални нейни успехи биха могли да бъдат и плод на
противопоставянето й на мен самия. И до днес не са малко привържениците на
тезата, че Пенчо Славейков не е никакъв поет, защото поетът в семейството се
казвал Петко Рачов. Всичко е много сложно. Нещата винаги стават така както е
трябвало да станат.

Какво в миналото ви, преди още всеки да поеме по собствения си път, си
спомняш най-отчетливо?
В литературен план си спомням една доста забавна от днешна гледна точка
история, но тогава в състояние да осакати нечия съдба. В десети или единайсти
клас тя беше написала една миниатюра – "Монолог на поничката" или нещо
подобно. Не знам как беше станала достояние на преподавателското тяло, вероятно
пак някакво вътрешно предателство. От името на една недоядена, забравена под
чина поничка се критикуваха, най-грубо казано, някои порядки в училището и това
се беше сторило чудовищно на даскалите и на директора, който отгоре на всичко
беше и приятел на баща ми, иначе добър човек, но в случая поставен между чука и
наковалнята. Стигна се дотам, че щяха да й намаляват поведението или бог знае
още какво наказание. Тогава тя вече сътрудничеше на "Родна реч" и веднъж в
Клуба на журналистите разказах за тия перипетии на Гришата Ленков и Стефан
Михалков. Посъветваха ме тя да изпрати въпросната миниатюра заедно с други
работи до списанието. Което и стана. После й написаха писмо, мисля, че Яръмов
му беше авторът, колко хубави са й работите, особено това за поничката, и че в
някои от бъдещите броеве ще ги поместят. Показано в Кюстендилската гимназия,
това писмо предизвика гърмове и мълнии, но нали носеше клеймото на ЦК на
ДКМС, примириха се и я оставиха на мира. Това го споменавам, не защото
конкретно има някакво значение за литературата. То ни връща обаче към един
модел, при това доста добре отработен, който действаше тогава на много по-високо
ниво. Нерядко публикации на провинциални автори, или театрални постановки,
докарали до бяс местните величия, имаха подобна съдба – една рецензия в
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централния печат преобръщаше хода на нещата, утвърждавайки за пореден път
принципа "разделяй и владей". Особено когато е трябвало на някого да му се
дръпнат напомнящо юздите. А и да се покаже на автора, че ако е послушко, може
да бъде изваден барабар с магарето си от калта. Защото Партията е справедлива и
винаги знае как стоят нещата. И мнозина са се хващали на тая въдица. И са били
манипулирани, кои за по-дълго, а някои – завинаги. Като ученик в гимназията си
спомням подвизите на Велин Георгиев: партийната върхушка в града го гони и
преследва, но Васил Колевски го хвали в централния печат, правят го пътуващ
кореспондент на Радио София – не е било нищо повече от това да го пращат туктам в командировка, като мнозина други, да напише някой очерк я за знатен герой,
я за майка-героиня, но тогава в кюстендилското ни съзнание, особено на
непосветените, звучеше главозамайващо: "кореспондент на Радио София". Остава и
досега висящ въпросът, кой на кого беше помогнал: Васил Колевски на поета или
той на Колевски и на идеологията, така ревностно обслужвана и до днес от
соцреалист № 1 на българската литература. Нещо като "болен здрав носи". И
понеже стана реч за Велин, да кажем и още нещо. Преди две-три години ме среща и
ми се сопва защо не го поздравявам, след като му бил звъннал бай Николай (имаше
предвид Хайтов) и му казал по повод поредната му книга: "Браво, Велине! Закопал
си ги колегите си до кръста в земята!". Какво ми оставаше, освен да му отвърна, че
първо "бай му Николай" не разбира кой знае какво от поезия и че второ – задачата
на поета е не да закопава хората в земята, а да ги извисява, доколкото му е
възможно, при условие, че те са под него... Велин изсумтя и отмина явно
недоволен.
А беше време, когато с него сме имали общи неща. Едно от които е най-зверското
ми напиване (две-три за целия ми живот). Трябва да признаем, че навремето Велин
много носеше на пиене. Една августовска привечер аз – младият поет-студент и той
– кюстендилският "дисидент", ако отново употребим неуместно тая изтъркана от
злоупотреба дума, заседнахме в кафенето на "Пауталия". Като в прочутия сонет на
Рембо и в нашите халби догаряше залезът, само че не "жълт и студен", а блудкаво
горещ. Някъде към полунощ аз вече се нуждаех от помощ. И нямаше кой да ми я
даде. Биньо Иванов не беше с нас. Вероятно се беше усамотил някъде и пишеше
свооето прочуто стихотворение за Ян Палах. Защото рано призори на същия този
толкова злополучно приключил не само за мене ден съветските войски,
подпомогнати от братските армии и водени от интернационалния си дълг, се бяха
отзовали на поканата на група работници от завода "Шкода", за да спасяват
социализма в Чехословакия и танковете им бяха нахлули в Прага. За какво беше
пил през този ден Велин Георгиев, не мога да кажа. Аз навярно съм пиел, за да
видя дали в един критичен за мене момент някой ще ми се притече на помощ.
Никой. И така вече десетилетия...
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III. НАВЛИЗАНЕ В ЛИТЕРАТУРАТА

Творческо формиране

През 1965 год. завършваш гимназия и започваш следването си в СУ "Св.
Климент Охридски". С какъв "багаж" дойде в столицата и с какви амбиции?
Дойдох с един прилично овладян руски език. Повечето от студентите по руска
филология бяха завършили руските езикови гимназии. Такива като мен се брояха
на пръсти. Фактът, че не ме скъсаха (както по български) говори, че не съм бил зле.
Един епизод помня от кандидат-студентския изпит. Преди да започне изпитът към
мен се приближи едно високо симпатично момче и се представи, каза, че е от
Бургас и ме попита може ли да седне зад мен. Казах му, че не съм завършил руска
гимназия и може би няма да съм на нивото на другите. "Ясно!" – каза и седна
някъде другаде. После не го видях. Чак на другата година се появи, първия път го
бяха скъсали по руски. Довери ми, че бил поет и се казвал Тома Бинчев. И че в
Бургас били големите поети. Сприятелихме се, но той общо взето странеше от
нашите компании. Демонстрираше някакъв лек аристократизъм, гледаше да е поблизо до науките си, отколкото до плебса, какъвто в неговите очи бяха безспорно
повечето от нас, които тогава киснехме в "Грозд" и "Дълбок зимник". И може би
беше прав. Един от малцината, с които вече трийсет и пет години, не съм влизал в
конфликти и поддържаме напълно коректни отношения. И до днес ми припомня
понякога тоя епизод с кандидат-студентстването. Като видял да си предавам
сравнително бързо бумагите, си рекъл – ясно, и тоя го скъсаха. Ако не се бях
самоподценил тогава, може би Томата нямаше да се откаже да седне зад мене и
щеше и той да излезе сравнително бързо от залата. И още същата година да започне
да влиза в нея, вече като студент. Сега като си помисля, това е един добър урок.
Сред толкова самонадеян свят човек никога не трябва да се самоподценява. Ако
иска да вижда другите зад себе си.
Иначе, за амбициите – може би неосъзнат стремеж към изява на това, което съм
носил в себе си, което ме е измъчвало, без все още да ми даде ясен знак как точно
да постъпя, как да го изкажа. Вече говорихме за възможността да се отдам на
живописта. Казах, гледайки на нещата от днешен ъгъл, разбира се, че сигурно съм
щял да бъда един среден художник. Но представи си и другата възможност, която
не е за подценяване: ярък и самобитен художник, – добре звучи, нали! – който пази
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из папките си някогашни стихове (нищо особено, както е в повечето случаи при
художниците), а може би и още пописва. Цигулката на Енгър виси на стената на
всеки творец. Напоследък излезе едно томче на Херман Хесе. Да се чудиш как
може такъв голям писател да пише такива спаружени стихове.

Защо избра специалността руска филология? Кога започна да учиш руски език
и защо?
Право, както искаше баща ми, категорично отказах да кандидатствам. Не мога дори
да ти кажа защо, нещо като неосъзнат бунт срещу желанието да ти го наложат.
Може би, ако баща ми не беше така настоявал, съм щял да се съглася да
кандидатствам и дори да съм влязъл. Но едва ли съм щял да изтрая. Българска
филология ми се е струвало твърде елементарно – вероятно, не знам. Все пак
всички в България говорят български (както в Германия – немски, в пиесата на
Маяковски), какво толкова ще научиш. Руската филология ме е привличала с
възможността да си усъвършенствам руския, вече се бях запалил по него, да
пребивавам в един друг духовен свят. При мен като че ли всичко става случайно и
без особени усилия, а може би е някакво предопределение. Така и с руския. Нашата
учителка по руски Лиляна Тишкова беше много фина, деликатна жена. Беше
женена за един белогвардеец Тишков, художник. Веднъж в час по руски донесе
огромна репродукция на Репиновите бурлаци. Едва ли е имало специално такъв
урок, по-скоро може би се е споменавало нещо я за передвижниците, я за Репин, но
тя беше решила да разноообрази материята. Разбира се, по това време аз бях вече
напреднал в изобразителното изкуство, показвах знания, които не може да не са я
впечатлили. Извън това ми каза, че руският ми вървял (какво ми е вървяло, не знам,
сигурно съм знаел по-добре падежите) и не било лошо да започна да се занимавам
по-задълбочено с него. Препоръча ми кои книги да търся в градската библиотека.
Покани ме на гости у тях, запозна ме с мъжа си, говорихме много за живопис,
пихме чай от чаши с подстаканници, тогава за първи път видях такива неща и,
което е странно – те ми подариха от личната си библиотека не руска книга, не
руски или руско български речник, а тритомния речник на българския език на БАН.
Колко му трябва на едно впечатлително момче – за мен вече не беше потребно да
овладявам падежите, а особените, трудните форми, изключенията, навлизах в
детайлите, така да се каже.
Тук трябва да разкажа още нещо за моята учителка Лиляна Тишкова. Веднъж беше
дошла някаква делегация от Брянск (побратимен град с Кюстендил) и ние с
удивление видяхме Тишкова на трибуната, сред партийните величия. Честваше се
някаква годишнина на Станке Димитров-Марек, дали от рождението, дали от
самолетната катастрофа край Брянск, където той беше загинал с другите
парашутисти, не помня. Бяха довели от СССР и вдовицата му Регина Кашер, която
беше доста популярна в Кюстендил, поради някогашната си битност на съпруга на
комунистически лидер от международен мащаб. Изведнъж из града се разнесе, че
Лиляна Тишкова, съпругата на белогвардейския емигрант, който се оказа и някакъв
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руски благородник с титла, е родна дъщеря на Станке Димитров. Никой от нас, пък
и повечето в града, не знаеше тази подробност. За истинската съпруга и за родната
дъщеря до тоя момент никой не беше чувал нищо. С този си произход обаче и със
способностите си кой знае каква ли кариера е можела да направи, но тя беше
предпочела да остане да живее в подножието на Хисарлъка, където къщата им
приличаше на някакво последно, все още неразрушено дворянско гнездо. Може би
не беше простила на баща си, който в името на идеи, които малко интересуват едно
дете, ги беше изоставил с майка й и, неразведен, се беше оженил за една съветска
гражданка. Или го бяха оженили. Както и впоследствие убили, вероятно.
След този случай Тишкова ни стана още по-симпатична. Нейното ненатрапливо
присъствие в гимназиалния живот вероятно е дало и други резултати, но за мен
лично тя е от малцината, които са направили много, изключително много. Дано
това, което аз съм постигнал в областта на превода от руски да е моята
благодарност към нея.
Както споменах някъде, Асен Милчев-Дусата беше най-добрият в цялата гимназия
по френски, скоро аз бях най-добрият по руски. Вече редовно си купувах книги от
руската книжарница в Кюстендил.

Кога и защо започна да четеш повече книги на руски език, отколкото на
родния?
По това време. Не бих казал, че повече съм чел на руски. Вече в Университета
четях повече като че ли на руски, и това беше естествено, но в никакъв случай не
съм изоставял и българската литература. Руският език ми помогна освен да навляза
в една обширна духовна територия, каквато е самата руска литература, също и да
се запозная със световни автори, които или все още ги нямаше на български
(Кафка, например, излезе първо на руски), или не бяха представени така подробно
у нас. А имаше и забранени плодове. Дореволюционни книги, емигрантска
литература. Кой от моето поколение, а и само от него ли, е чел преди мене
Манделщам. Теменужка Иванова, мисля, не съм сигурен за второто й име, толкова
години минаха вече, ни водеше упражненията в Университета и тя ми даде
Манделщам в машинопис, беше го донесла тайно от Унгария, преписах го на
машина в две колонки на страница, за да се пести място, още го имам някъде из
архивите си. "Доктор Живаго" също – трябваше за две-три нощи да го изгълтам,
едно томче на оризова хартия, малък формат, вероятно, за да се пренася по-лесно.
По-нататък явно ще говорим много пъти за Пастернак, подсети ме – в аферата
Пастернак има замесени и българи, "Галимар" публикува пълния архив на едно от
най-злокобните литературни преследвания. В сравнение с него процесите срещу
"Мадам Бовари" и "Цветята на злото" са жалки театрални фарсове. Та и там сме се
забъркали, както при Солженицин. Тая провинциална комплексираност, да се
буташ и там, където не ти е работа. Гуляшки срещу Пастернак – каква мизерия на
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духа! Помниш как нашите провалиха кандидатурата на Багряна за Нобелова
награда.

Кои бяха любимите ти български автори? Кого препрочиташе?
Мисля, че вече казах за Далчев, през 1966 г. излезе книгата му. Тогава открих и
Кирил Христов. В общата читалня на Университетската библиотека имаше първото
издание на стихотворенията му с предговора на Иван Вазов. Тая пожълтяла
гериптова хартия, с леко оръфани краища, кожената подвързия, все още Кирил
Христов го свързвам с тая книга, макар по-късно многотомника с предговора на
Кръстю Куюмджиев да беше едно ново откритие за мен. Тия "рибарски лодки –
леки пеперуди", това "дерат се ризите на планините". Или това, което биха чули и
глухите: "... и праскат глухо мокрите платна". От него за първи път разбрах, че
думите, освен че означават нещо, и самите те са нещо. Любовта ми към Кирил
Христов и до днес не е преминала, а може би и някои лоши черти на моя характер
ме сродяват с него. Тоя неизкореним недостатък да казваш винаги каквото мислиш.
Но как да премълча, че Радой Ралин, който уж минава за почитател на Кирил
Христов, успя да му направи най-мечешката услуга: събра стиховете му по един
абсолютно даскалски начин, подреди ги по цикли – любов, природа, родина, не
знам си какво, и там иначе великолепни стихотворения, поставени едно до друго,
започват да се бият, да бледнеят. Едно куче като не знае как да лае, само вкарва
вълка в кошарата. Румен Скорчев пък, безспорен художник, който направи
великолепно издание на Октавио Пас, загрижен повече за своята пластичност,
нежели за звученето на Кирил Христов, снабди книгата с илюстрации, чиято
сетивност се бие с тази на поета. И от изданието остава да се радваме само на
хубавата хартия и на не лошото полиграфско изпълнение.
"Тютюн" на Димов, разбира се. Това е една от първите книги, за които имам
спомен, бил съм някъде в първо или второ отделение, беше току-що излязла,
защото някой в махалата си я беше купил и хората си я предаваха от ръка на ръка.
Помня я, с твърди корици, някакъв бананов цвят, и картинка – разярен стражар на
кон бие с нагайка скупчени хора, вероятно демонстранти. Тогава не съм можел да
знам, че тече една от най-зловещите дискусии в българската литература, но отзвуци
от тия дебати несъмнено са достигнали и до Кюстендил (все пак "Работническо
дело" е това) и хората може би и затова са я чели с такъв интерес. Не искам някой
да остане с погрешното впечатление, че Кирил Кадийски във второ отделение е чел
"Тютюн", това стана по-късно, имам само визуален спомен, както и от "Стършел" и
от "Червено и черно". Много от нещата по това време са ме впечатлявали откъм
повърхностната им страна, или, ако трябва да бъдем по-точни – откъм външната
страна. Преди известно време Йордан Каменов направи една интересна публикация
относно разправата с "Тютюн". И какво излиза – поетите (Радевски, Фурнаджиев)
подкрепят книгата, а белетристите или поне тия, които тогава минават за големи
белетристи, я отричат. И нещо да се е променило през последния половин век.
Българският писател да е станал по-малко завистлив, по-малко злобен и
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отмъстителен? Да е станал с една йота по-европеец? Преди "Тютюн", още като
гимназист, четох "Осъдени души". Можеш да си представиш каква е била Фани
Хорн в очите на един провинциален гимназист и какво е било в душата му, пък и в
пъпчивата му плът, щом е запомнил сцената, когато тя за една доза морфин се
разсъблича гола, докато остане само по... не помня вече по какво...
Талев също беше сред четените от мене автори. "Самуил" още в гимназията, ако не
и в прогимназията съм го чел. Тези чунове, скорини (ботуши), тези редки думи в
българския език – любовта ми към тях идва от там, от нашите класици. Добре, че
превеждах много и различни автори, та съм успял много нещо да вложа от това,
което ми се е искало. Когато работиш в един стилистичен пласт, това неминуемо
води до повторения и до износване. "Енеида" на Котляревски ми дойде добре
дошла. Къде ще римуваш иначе "негли – тегли", "първи – етърви"... В лириката не
върви.
Когато започнах да събирам теченията на "Златорог", ранните разкази на Емилиян
Станев ме впечатляваха. Но него съм го чел още в отделенията. Петдесет и седма
година започна да излиза сп. "Картинна галерия". Първата годишнина вероятно не
е била добре разпродадена, помня, в училището дойде емисар на списанието и
носеше цели папки с по дванайсет книжки и отделно в пликове по шест – половин
годишнина. Който искаше, можеше да си купи. Не ще и дума, че на другия ден аз
притежавах цялата първа годишнина. Великолепни книжки в полиграфическо
отношение. Имаше, разбира се, и идейни работи – например, пионерите, които
правят стентабло на Поптошеви, наскоро на изложбата на Соцреализма беше
показана и тая картина, професионално пипната работа, но пустата тема, пък и не
може в двайсти век да рисуваш като передвижниците. Но в по-голямата си част
нещата бяха сериозни. Там за първи път разбрах кой е Рембрандт, Гойя, Морис
Утрило. Може нещо да ми се наслагва от по-късни годишнини, вече бях ревностен
читател на това списание. Та там имаше представяне на Емилиян Станев. Колко
странно – излизаше, че освен писателите в читанките и христоматиите, имало и
други писатели. Но явно тия в христоматиите са пҐ писатели, иначе как да си
обясним защо толкова голям му е дертът на бай Йосиф Петров да влезе в
учебниците. Намира, че не можело Вапцаров да го има, а него – не. Разбира се,
няма как да си го обясним, докато някой не му обясни, че поезията е едно, а
развлеченията с римушки съвсем друго. Иначе, орден за граждански заслуги
напълно би подхождал на ревера на бай Йосиф, до изисканата му папийонка.
Напълно си го е заслужил – за граждански заслуги, обаче...
Говорех за Емилиян Станев. "Крадецът на праскови" е шедьовър, който заслужава
Нобел не по-малко от "Старецът и морето"... Но явно не може да си и голям творец,
и авджия в дружинката на малкия тиранин. Колко български таланти са се
похабили или са се обезличили поради тая пуста страст към царедворщината. Все
да са на софрата. И после се чудим защо след падането на режима в нито едно
писателско чекмедже не се откри текст. Ами защото българският писател никога не
е мислил първо какъв текст ще напише, пък после къде ще го публикува и дали
въобще ще го публикува, ами винаги е знаел къде ще го публикува, т. е. осребри и
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го е пишел така, че среброто да е по възможност повечко. Ето затова нямаме златни
страници в съвременната българската литература. Или поне в тази през последните
пет-шест десетилетия.

През 1965 вече зад гърба ти са първите поетически опити – бяха ли нечие
подражание или просто първи изблици на визии, въображение и талант?
Ако са били изблик на талант, сега щяхме да ги четем с удоволствие, а не да се
мъчим да не си спомняме за тях. Талантът е даденост, може да се развива, да се
обогатява, но него или го има по рождение, или го няма. Така че – да приемем
априори, че го е имало. Но какво въображение, какви изблици на визии по това
време. Подражания, може би. И лошото не е в това, че са подражания, а в това на
кого се подражава. Сега, като отворя книгите на тия, които евентуално са ме
съблазнявали да тръгна по техния път, виждам, че там няма нищо, абсолютно
нищо. Е, как искаш да има някакъв живец в подражанието, след като "образецът" е
запъртък. Българската поезия от онова време си е все още проскубана кокошка, на
която никога не е скачал петел.
Когато имаш талант, но вече действащ, работещ талант, не е изключено да се
повлияеш и от по-семпла работа, във всички случаи обаче ти ще направиш нещо
стойностно, нещо пълно с твоя енергия, с твои визии вече. В световната поезия има
примери, когато второстепенни и дори третостепенни творци са провокирали нечия
творческа енергия и са спомагали за раждането на шедьоври. Доскоро в пресата се
раздухваше историята как Умберто Еко се възползвал за "Името на розата" от
повест на някакъв кипърски грък отпреди няколко десетилетия. Ако тази повест е
имала качествата на Ековия роман, щеше да има и нейната съдба. Всичко тук опира
до таланта. По това време аз не съм бил още в състояние дори да се влияя градивно.
Да не забравяме, че някои направиха име на добри поети, дори на големи поети,
кой следвайки Вальехо, и то не самия Вальехо, а преводите на Далчев и Муратов,
кой моите преводи на Верлен и другите прокълнати. Както и да е. Та, след като сме
приели, че при мене е имало талант, не остава нищо друго освен да кажем, че това е
било някаква буца злато, цялата в кал и отронки пръст.

Вече си прочел Аполинер в превод на Ханчев и явно ти е направил неотразимо
впечатление. Едва ли съзнателно си му подражавал, но сега – от дистанцията
на времето – сигурно виждаш нещо от Аполинер, което по "индукция" се е
отразило на поетическите ти визии и разбиране за света.
Влияние на Аполинер вероятно съм изпитал по-късно, когато съм бил вече в
състояние да се влияя творчески, т. е. да вземам онова, което може да стане
органично мое. Наистина в гимназията бях чел преводите на Ханчев, силно ме бяха
впечатлили стиховете за куция селянин и вола в мъглата, за моста "Мирабо", но
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едно влияние тогава би било невъзможно, без да е открито епигонство, пак ще
повторя, за творческо влияние е още рано. А влиянието от другите, посредствените
съвременни поети, е напълно възможно, защото те със своята безличност ти
гарантират и липсата на каквито и да е следи от влияние. Някаква своеобразна
анонимност. Т. е. ти си толкова безпомощен като творец, че не можеш без чужда
помощ, но пък и тази помощ е толкова слаба и безлична, че никой не я възприема
като намеса. Запазваш някаква независимост, не защото си силен, а защото тия
край теб са безсилни да те покорят. Така че шанс е, че не съм се влияел от
Аполинер по това време, може би съм щял да направя и не лоши работи, но те са
щели да бъдат видимо подражателни, епигонски опуси. А това не знам дали е подобрият вариант. Имаше край мене хора, които попаднали под чуждо влияние,
например на Валери Петров, нито можаха да се откъснат от неговата орбита, нито
да разберат защо самият той не ги харесва особено.

Кои бяха чуждите автори, оказвали ти тогава най-силно въздействие?
В самото начало не съм изпитвал влияние от чужди автори. Бях чел още в 11 клас
Бодлер, на руски, вече споменах за това издание. Също и Блок. Но както е било и
при Аполинер, за което говорих преди малко, така и при Бодлер нещата бяха
останали само при първоначалното силно впечатляване и нищо повече. Този автор
ме заплени изцяло малко по-късно. У Биньо Иванов ми попадна екземпляр от
"Прокълнати поети" на Георги Михайлов, от ония, за които пише, че са част от
тиража под името разкошни. Тези преводи на прокълнатите и най-вече на Бодлер
ме провокираха да се захвана с френския език. Трябваше да си набавя екземпляр от
"Цветя на злато". Имаше книжарница за чужда литература "Виктор Юго", в това
число и на френска, срещу руската църква, но там продаваха предимно речници и
от поетите Елюар, Арагон, да кажем, от прозаиците Ромен Ролан, Анри Барбюс или
Горки на френски и така нататък. За съчиненията на Ленин на чужди езици се
разбира от само себе си. Имаше един антиквар Лисичков, той нямаше магазинче,
нито сергия, но се движеше из писателските среди и – както прочутият
Чапрашиков вносни чорапи и вратовръзки – предлагаше редки книги и списания.
Та поръчах му аз да ми намери "Цветя на злото" и той каза, че въпросът ми ще се
уреди скоро. Когато ми донесе книгата, това беше едно добре запазено издание,
полулукс, със заглавия, отпечатани в червено, цялата в курсив, по-голям формат от
обикновения. Взе ми една сума доста разорителна за бюджета на студент, но по
това време аз вече бях започнал да припечелвам, така че се справих някак си. По
едно време бях натрупал към четиридесет различни издания на тази книга и не
само на френски, но после почнах да ги подарявам и сега имам няколко, които ми
трябват при работата. Напразни останаха усилията на Лисичков обаче да ми
пробута "Toi et moi" на Пол Жералди. Вече бях скъсал с периода, в който общувах
с посредствени поети, па макар и френски. Все по това време открих и другите
прокълнати, най-вече Рембо и Верлен. Не беше случайно, че първите трима
френски поети, които публикувах в отделно томче, бяха именно те.
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Леополд Стаф ме беше впечатлил много, намерих му съчиненията в пет тома в
Полския център. Разбрах, че трябва да се захвана с полски. Най-трудни ми бяха в
началото някои безкрайни съчетания от букви за един само звук, но в другото
руският много ми помогна. Ходих и един месец в Полша – Варшава и Краков,
докато работех над Стаф.
Новата проза на Катаев ми повлия определено, в смисъл фрагментарното писане,
потока на съзнанието, показването на нещата, а не казването, т. е. назоваването и
при това дефиниране – тяхното осакатяване. После преведох "Елмазен мой венец",
срещах се с автора в Переделкино, но за това по-късно. Разбира се, от всичко, което
човек чете, се влияе, било за да направи нещо, било за да не направи. Лошите
писатели, ако имаш нещастието да им отделиш време, също ти се отблагодаряват,
учат те какво не трябва да правиш, така че никое четене не е безполезно.

Кога за пръв път разбра, че писането се превръща в съдба за теб, че животът
ти по-нататък ще се определя от словото?
След цикъла за Бунин, след проблемите, които имах. Но въпреки това никога
самото писане не съм го свеждал до занаят (извън занаята на творчеството), не съм
го имал за начин за препитание. Тия, които бяха "професионални" писатели, сега ги
виждаш на какъв хал са, щом махнаха хранилката, се видя, че текстовете им за
нищо не ги бива. Нито са истинска литература, нито стават за продажба. Само Ицо
Калчев си тури пердето и се захвана с вулгарния роман. Там той е професионалист.
Повечето му събратя и това не могат като хората. За да излезеш на улицата, трябва
и фасон да имаш, и в леглото да не си дърво. А Ицо явно е гъвкав.
Цял живот съм се препитавал чрез словото, но това е друго – преводи,
книгоиздаване. Пак там, но малко по-встрани.

С годините непрекъснато нараства взискателността ти към поетическия
текст. Вероятно на това се дължи отказът ти от доста ранни творби, за
които днес имаш или бегъл спомен, или се запомнил само образ или внушение,
което по-късно си използвал в по-зряла творба. Има доста такива примери в
поезията ти, но ми се иска да коментираш някой от тях, който си запомнил.
Отказът ми от тия творби не е плод на повишена взискателност, а защото те не
отговарят на критериите ми и при най-елементарна придирчивост. Въпросът е в
това, че аз се отказах от един изцяло погрешен път, по който бях поел или по-точно
имаше опасност да поема; отказах се от това да "казвам", т. е. да поучавам,
независимо по какъв начин – дали по-лирично, или по-директно. Почти цялата
студентска поезия през тоя период се развиваше в това русло – стихотворението с
поанта. Не беше чудно, че и тия, които бяха вече стъпили на професионалното
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поприще, пишеха същите банални, едноизмерни стихотворения, а някои
продължават да ги пишат и до днес. Няма по-печална гледка от това, да виждаш
как 60-65 годишен поет пише, както е пишел в началото на 60-те години и е чел в
65 аудитория. Стихотворения, в които става дума точно за това, за което самият
автор ти говори. "Поезията" в някои от тия опуси е само звънкият ритъм и точните
рими. Махни ги и ще видиш, че няма нищо. Пръв за тия неща ми отвори очите
Георги Богданов, с когото бяхме приятели и дори по едно време живеехме заедно,
макар че това беше истински ад. Той живееше всеки ден като за последно, вероятно
някакво смътно предчувствие, че ще си отиде рано. Той беше узрял за идеята, че
това, което става около нас, говоря в поезията, не струва пукнат грош и че ако
искаме да направим нещо ново, трябва да кажем на старото веднъж завинаги
сбогом. Така измисли прочутата "пространствена поезия", която нито веднъж не
можа по-смислено да обясни, но на практика налучквахме нещата. Когато
публикувах първия си по-успешен цикъл през 68 г. във в-к "Софийски
университет", той ми каза: "Хекзаметър" – ето това е пространствената поезия". И
не защото има просторни пейзажи в него, а защото има пространства между
нещата, които читателят може сам да си ги запълва. Ако от днешна дата трябва да
обяснявам и оценявам откритието му, това е поезия, в която читателят е съавтор.
Така че след "Хекзаметър" и "Покрайнина" (предната година бях написал "Не е
далече от света, не е далече тук...") аз вече нямах нито желанието, нито правото да
пиша по друг начин. В същия този цикъл имаше едно стихотворение за дрозда.
Напълно прилично, мнозина с Петъралипиевска нагласа биха му се радвали може
би, но и то по-късно отпадна. Ето, чуй го:

Изкълван е последният грозд,
а гората е хладна и мътна.
Мисълта на самотния дрозд
става все по-дълбока и мъдра.
Сред мъглата, сред пушека сив,
през прозореца с думи нечути
тъй безкористен, тъй мълчалив
на търпение той ще ме учи.

Нищо не му липсва на това стихотворение. Дори има нещо в повече – и именно
това "в повече" го прави непригодно като модерна поезия. Дидактиката. Какво
значение има на какво ще те учи дрозда. И дали въобще ще те учи. Важното е каква
поука ще успееш да извлечеш ти самият от света край тебе, когато видиш, че
дроздът съществува, или вече го няма. Разбира се, със задна дата, с едно по-късно
разбиране за допустимо и недопустимо, нещата могат да се променят. Пастернак е
пренаписал голяма част от ранните си стихотворения. Но струва ли си точно това
да прави човек, когато има още толкова ненаписани стихотворения? Иначе би
звучало не така натрапливо:

Сред мъглите, сред здрача студен
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ще будувам и аз, да го зърна
как кълве като беден студент
зимно слънце – съсухрено зърно.

Що се отнася до използуването на отделни фрагменти от такива изоставени
стихотворения, там нещата стоят по-иначе. Тук не става дума за пренаписване, а за
използване на структурите на колажа. В моите ранни поеми имам такива моменти.
Мисля, че ти казах за едно такова, забравено вече от мен стихотворение, което
Биньо беше харесал. Това, което ти си спомняш, "Писмо до баща ми", от него е
фрагментът със стария балтон и новия шал в същата поема, леко модифициран. Не
бива да мислиш, че това е от някакво скъперничество, сакън да не остане нещо
неупотребено. Просто там тия фрагменти си вършат работата. Изходните
стихотворения обикновено са два типа. От ранния, дидактичен период, които като
цяло стоят извън изкуството, и неща, които не са ме задоволявали напълно,
съпоставени с ония творби, на които държа. Било защото фрагментите са се
натрупали – много за пространството, което съм им отредил, било защото са се
оказали твърде далечни, за да се съчетаят все пак. У много автори се срещат едни и
същи текстове в отделни творби, на две и дори повече места, вероятно защото
вършат определена работа, която друг текст не би могъл да свърши. Имам и стари
стихове, които едва ли някога ще използвам, не само че стилистиката им е друга,
при повечето проблемът, който ги е родил, вече не ме занимава. Пък и повечето
такива стихотворения съм ги забравил. Случва се колежки и колеги от ония години,
като се срещнем, да ми припомнят по някой стих. А и някои стихове сами се
обаждат. Ходили сме на риба, знаеш, има такива шарани, всички уж са мъртви,
хвърлиш ги в кофата у дома да ги миеш и някой току се извърне и се разшава. Но
тиганът вече е сложен.

През 1966 година правиш първите си стъпки в превода на поезия. Какво беше
усещането ти – за навлизане в чужда "светая-святих", в школа по поетическо
майсторство или в талвега на "признанието"?
В школата на поетическото майсторство навлязох малко по-късно. След като се
запознах с Григор Ленков, с Любен Прангов, който малко робуваше, а и
продължава според мен, на теорията, със Стоян Бакърджиев, който пък падаше
малко самоук. С Гришата обаче сме имали дълги разговори по чисто
"занаятчийската" страна на поетическия превод. Знаеш, че в превода има голяма
доза занаят, както е при художниците, при музикантите. Мисля, че тоя занаят
умира, наскоро четох една анонимна бележка във в-к "Сега", но по всичко личи, че
е на Бойко Ламбовски, който говори по тоя въпрос. И тук не става въпрос за
някакви нови големи постижения, а за едно най-обикновено възпроизводство.
Наистина сме вече в червената книга на изчезващите поетически видове. Иначе
кандидати за поети – бол. Но някой да ти преведе сонет от Петрарка, никакви ги
няма. Нещо повече, почват да ти садят на корена ряпа, своето невежество го
издигат до ранг на принцип и от тая позиция ти си вече извън правилата. Йордан
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Евтимов беше започнал да ръси наляво и надясно, че Кирил Кадийски не бил
превел добре Рембо, защото Рембо бил стихиен поет, а пък той го превел с точни
рими, демек зализал го, трябвало с неточни, това било отивало на такъв тип поезия.
Добре, че не е искал да е и без рими, това сигурно би изглеждало още по-стихийно
във ветровитата му глава. А и откъде да знае Данчо, след като пише я за Бодрияр, я
за Фуко, а може би и за самия Ролан Барт, само по преводи на техни опуси и то
преводи, публикувани в "Литературен вестник". Ето сега е моментът, мисля, да
кажа и за така наречения "марксически" превод, бях го загатнал преди. Димитър
Дублев, ярък партиен поет от бригадирското поколение, но с модернистки уклон,
тъй като не владее добре прозодията и нескопосните си стихове представя за бели и
свободни (същата работа е и при бате ти Лъчко Еленков, и той стана модернист по
тая точно причина), та Дублев носи в "Народна култура" превод на "Фауст" от
Гьоте, моментът е удобен, предишният преводач е избягал на Запад,
невъзвръщенец , преводът му не може да се печата в никакъв случай, така че
теренът е свободен. Ама че имало превод на Балабанов – карай да върви. Пък и
нали там е казано "където пеят// в надвара братските кълба", защо и кълбовидният
соц-бард да не се включи. Кълбовидните глави на редакторите обаче стават
пипонести и те се хващат за тях, след като вече са изтървали на пода преводното
творение. Оказва се, че то не само е без рими, но и без ритъм, и без каквото и да
било, което що-годе да загатне за оригинала. Ръкописът е върнат, както му е реда,
но и както му е реда преводачът изпраща огромна жалба до ЦК на БКП, Комитета
по печата, Комитета за партиен и държавен контрол и къде що има комитет, в
която жалба твърди, че преводът му е върнат, защото е "марксистки". А той е
"марксистки", защото когато бил писал Гьоте римата и ритъмът били
задължителни, а сега сме в епохата на социалистическата демокрация, тези неща
(римата и ритъмът) са отживелица и че ако самият Гьоте бил живял днес, той
непременно щял да напише "Фауст" без рими и ритъм... и т. н. Малко длъжко
стана, но, за да привършим, трябва да кажем, че Рембо дори и да би се родил днес,
едва ли щеше да се казва Йордан Евтимов, защото щеше кой знае до кога да си
остане пред първо стихотворение, по сполучливия израз на Владо Трендафилов.
Както виждаш, вестта за смъртта на марксизма е наистина леко преувеличена.
Но да се върнем на занаята при превода. Руснаците имаха две школи – едната
разцъфтяваше предимно в гюлистана на преводната поезия от езиците на
съветските народи и тия на страните от братския социалистически лагер. Тук
преводачът имаше пълна свобода и от него се изискваше да предаде не толкова
това, което е казал авторът, а това, което е необходимо за предстоящата
публикация. Истински късмет беше, ако превежданият поет можеше да познае за
кое негово стихотворение става дума. Другата школа обаче беше нещо сериозно,
водеха се дискусии, държеше се сметка, за детайли, за нюанси, за скрити внушения,
издаваха се специални годишни сборници "Мастерство перевода". Правеха се
паралели между отделни преводачи на едно и също нещо, например МаршакПастернак при сонетите на Шекспир. Около тия проблеми се въртяха и нашите
разговори с Григор, било докато се разхождахме по софийските улици, винаги все
пак запътени за някъде, било в кръчма или кафене. Много често, превеждайки едно
стихотворение, особено когато ставаше дума за прочута творба, ние изчитахме не
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малко страници литература около него, проучвахме съществуващи преводи,
преводи на други езици. За тия неща пише доста подробно Свинтила. През 1977 г.
той публикува пет статии, посветени на проблемите на поетическия превод – една
обзорна и по една, посветени на Григор Ленков, на Александър Шурбанов, на
Любен Любенов (Прангов) и на моя милост. Добре е тия неща да ги знаят младите
момчета, поне да се предпазят от някои смехотворни ситуации. Едно време много
препятствия имаше пред нас, но имаше и джентълментство помежду ни. Помня
Григор Ленков как се радваше на моите преводи на Бодлер и прокълнатите. Всички
минаха с цикли през "Родна реч", където той беше зам. главен редактор и всъщност
вършеше цялата работа. Стоян Бакърджиев беше този, който ми внушаваше в
"Бамбука", че трябва да направя "Цветята на злото" изцяло, сам едва ли бих се
навил на такава авантюра. След първоначалния устрем по едно време взех нещо да
се бавя, това не убягна от него и той веднъж ме заплаши – или го прави или ще
взема аз да го направя. По-голяма заплаха за мен, пък и за Бодлер, защо да не си го
признаем, не можеше да има и аз натиснах педалите. Все пак на бай Стоян
принадлежи стиха "Писаро с гордо чело над очите" от някакъв перуански сонет за
конквистадорите. И любимата му римна конструкция при сонетите – на "ава".
Смяташе я за изключително богата, защото имаше глагол, съществително и
прилагателно. "Минава – слава – величава". И неизменнното "тогава" или "такава",
според случая. Любимата конструкция пък на Пенчо Симов беше на "ето". И пак
"богата": глагол, съществително, прилагателно. "Небето – се въззе то – прието" и
"където", "което", но най-често "ето". Глумяхме се с Гришата над тия им похвати,
но винаги незлобливо, с приятелско чувство. От тях съм научил не малко неща и
трябва ясно да се каже, че и Пенчо Симов, и Стоян Бакърджиев са етапни имена от
историята на българския поетически превод. Поколения читатели дължат на тях
удоволствието да проникнат в примамливите светове на чуждата поезия, а редица
поети и възможността да "купят" нещо от там. Ами Свинтила – преводите му на
сонетите на Шекспир са ненадминати и до днес. "Четирите квартета" на Елиът бяха
пробив навремето в преводаческата практика. С чувство за мисия беше и Драгомир
Петров – неговите осем съвременни италиански поети изиграха значителна роля в
развитието на българската поезия. Като поет го подценяваха, един критик, който
едва ли беше виждал толкова книги през живота си, колкото Драго беше прочел,
написа рецензия "Плодовете на епигонското лирикоподобие" или нещо от тоя род
за книгата му "Кладенци", а тя междувременно беше преведена на френски и
издадена в една прочута поредица, като Сегерс го сравняваше с поети от ранга на
Рилке и Милош. Лично съм държал в ръцете си книгата и съм чел това писмо. Така
че нещата са ми ясни и пет пари не давам, че някой си аутсайдер от Дивдядово,
Шуменско, бил казал на мой приятел: "Нали знаеш все пак, че стиховете на Кирчо
са слабички". Слабичка му е фантазията, за да разбере той някои неща, той тия
разговори ги води в "Ганковото кафене".
Говориш за талвег на признанието. Тогава, пък и сега не е по-различно,
признанието идваше от периферията. Инженери, лекари, юристи, професори. Един
хлебар имах по едно време за почитател. Наскоро един таксиджия ми призна,
докато ме возеше, че на младини пишел научно-фантастични разкази и ми бил
почитател. Не можеше да не му повярвам, защото подробностите в разказа му
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издаваха автентичност. Веднъж, докато един поет от Смолян (сещаш се за кого
става дума, но да не го споменаваме, чак пък такава чест), та докато за пореден път
тоя Орфей на помаклъка ме оплювал, нашият човек кипнал и му казал: "Христо,
качи се на масата!" "Защо?" – облещил очи оня в недоумение. "Ами да цунеш гъза
на Киро Кадийски." Такива ми бяха почитателите, такива са и сега. Не толкова, че
да напълнят зала на НДК, но много предани. Не писатели. В талвега тогава бяха
други. Сега в талвега пак са други. Други са най-отгоре. И така ще бъде докрай.
Както е казал селският философ с безбрежна славянска душа: "Говно не тонет!" Но
хайде и ние да не затъваме много в подробности.
Нека да ти разкажа за първия ми публикуван превод, понеже доста се отклонихме
от въпроса, а ти ме питаш за началото на преводаческата ми дейност. Първият ми
публикуван превод е и първият ми превод въобще. В "Пулс" бяха обявили конкурс
за превод на няколко стихотворения. На Сергей Орлов за войника, който е загинал
на война и лежи в земята като в мавзолей. "Балада за точката" от Вознесенски.
Едно на Светлов. На Мартинов и не помня още от кого. Преведох това на Орлов, че
беше най-кратко, три куплета, и още едно или две, за повече не ми стигнаха нито
силите, нито търпението. Изпратих ги. В няколко броя публикуваха преводи на
участниците в конкурса, след което той приключи. Разбира се, не бях сред
наградените, но името ми се споменаваше (това е първото споменаване на името
ми в критически контекст) сред успешно представилите се. И беше публикуван и
моят превод на Орловото стихотворение. Заключителният стих как будто в
мавзолей участниците в конкурса бяха превели приблизително по еднакъв начин:
тъй както в мавзолей или подобно в мавзолей. Моят превод звучеше така: Лежи
той в черната земя// и тя е мавзолей. По-късно при разговорите ни с Григор
Ленков върху тънки хватки от занаята, той не пропускаше да подчертае, че няма
нищо лошо в това, че съм променил смисъла, тъкмо обратното – било е за подобро. От констатацията, от сравняването на земята с мавзолей се беше стигнало до
нейното сакрализиране, тя е мавзолей, защото е приютила тялото на мъртвия герой.
Не искам да смяташ, че това съм го мислил тогава, че е плод на мое хрумване или
нещо подобно, просто е станало случайно, както стават най-често хубавите неща.

По-нататък ще говорим много по-разширено и задълбочено за превода като
изкуство, за това какво ти е дал и какво ти е отнел. Но преди това да се
върнем към още крехкото ти поетическо битие през втората половина на 60те години. Първата ми среща с теб се състоя на литературно четене в
претъпканата 65 аудитория на СУ "Климент Охридски", където с други
млади поети от Кабинета "Димчо Дебелянов" ти прочете няколко свои
стихотворения. За разлика от връстниците си, които по правило "мрънкаха"
стиховете си, ти заставаше в импозантна поза и четеше с гръмък глас, така
че да се чува и на последния ред в аудиторията. Спомням си "Балада за глада",
"Писмо до баща ми" и едно еротично стихотворение, чието заглавие съм
забравил. Спомням си също така и бурните аплодисменти, които изпращаха
всяко твое стихотворение. Сега е невъзможно да събереш на едно място
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толкова много жадни за поезия млади хора. Но тогава новата поезия, джазът,
изобразителното изкуство и киното бяха като че ли единственият отдушник
за духа на младите хора. Днес, обръщайки се назад, какво виждаш в 65-та
аудитория, какво ти е дала тя, което времето не е изтрило?
Когато ние се появихме в 65 аудитория, вече слънцето надничаше през западните
прозорци. Това бяха последните две-три сравнително бурни години. Големите
емоции принадлежат на предходниците, но и ние закачихме нещо. После вече
нищо. Пълна тишина. След чешките събития. Магията се повтори още веднъж,
непосредствено след десети ноември, първото свободно литературно четене.
Хората си ходеха по главите, беше немислимо поетите да излизат един след друг да
четат, стояхме на подиума, натъпкани като в лодката на Харон и всеки като че ли
наивно си въобразяваше, че сме пресекли вече реката на забравата. Каква забрава
обаче ги чакаше някои оттук нататък. И тия, дето крещяха най-много, на какво
можеха да се надяват те, след като бяха изтървали златния си обол... Но да се
върнем в 66-67 година. Хората бяха жадни да чуят това, което нямаше как да
прочетат. Тия четения не минаваха безнаказано. Йордан Палежев го изключиха от
университета и му сбъркаха живота. И само на него ли.
Всичките тия стихотворения, които се четяха там, едва ли имат нещо общо с
поезията, в тесния смисъл на думата, по-скоро с някои нейни мимикрии, с
търсенето на начин да се привлече вниманието на публиката. Само в този смисъл
те са успешни. Родени от едно време, те остават погребани под неговите руини. Но
65 аудитория ми е дала чувството за свобода, макар че това чувство в повечето
случаи е било измамно, ченгетата са слухтели на всяка крачка, всичко се е
донасяло. Да не забравяме, че тези четения ставаха след предварително разрешение
от деканата, в известен смисъл те са били и поощрявани, каква по-удобна
възможност на ДС да си провери и жертвите, и самите доносници, доколко добре
си вършат работата. Дълги години съм се питал защо не ме приемаха в Съюза на
писателите, вероятно и тия бурни аплодисменти са си казали думата, не че някой
ми е завиждал за тях, голяма работа, по-скоро това, което ги и предизвиквало и още
по-опасното, че съм човек, който може да предизвика аплодисменти. Тази
аудитория ми е дала също и усещането, че когато искаш да постигнеш нещо, не е
нужно да се съобразяваш толкова със себе си, колкото с тоя, от когото го искаш. И
въпреки че съм проумял тази елементарна истина доста отрано, аз никога не успях
да постигна това просто изкуство – да се съобразявам с другите и най-вече с тия, от
които завися. Орисия.

На нас по-младите, начеващите в писането, тогава ни правеха силно
впечатление стихове, наситени със социално чувство, заредени с недоволство,
с протест – открит или метафорично изразен. Те бяха естествено съзвучни с
несъгласието ни със системата. Помня как завършваше твоето
стихотворение "Писмо до баща ми": "С балтона ще изкарам някак зимата,//
а ти ми изпрати по-къс колан". В сравнение с днешната, тогавашната
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"бедност" изглежда направо охолство, но на младостта никога нищо не й е
достатъчно. А и беше ясно, че протестът срещу глада съдържа подтекста и
за духовния глад. Помня и стихотворението ти "Балада за глада", от което
по-късно ти се отказа изцяло. Но се изкушавам да го "чуя" отново, защото в
онези години публикуването му беше невъзможно и само чрез литературните
четения този тип "протестна поезия" можеше да достигне адресата си.

БАЛАДА ЗА ГЛАДА
Още помня как вечер пред къщи
чаках татко на топлия праг...
От града той пеша се завръща,
побелял от крайпътния прах.
И торбичката малка развързва,
и изважда купешкия хляб.
Гълтах твърдите залъци бързо –
колко силен е детският глад.
Бе домът ми сред житни полета,
а купувахме хляб от града.
Затова са страните ми бледи –
аз все още засищам глада.

Преди 30 години тези стихове предизвикваха буря от ръкопляскания и
одобрение. Всъщност много от твоите връстници пишеха сходни с тези
стихове, в които социалното и емоционалното не отиваха по-далеч от
констатацията или протеста. Няколко години по-късно ние вече си казвахме:
"И какво от това?" Те останаха някъде в миналото със социалния си
сантимент, докато ти има смелостта да се отречеш от "прегрешенията на
младостта" и да продължиш нататък? Всъщност кога за пръв път разбра, че
поезията не е огледало, а призма?
Аз не съм се отрекъл от нищо – просто по-късните ми търсения и най-вече
намирания (нали помниш какво беше казал Пикасо: "аз не търся, аз намирам")
отрекоха стореното дотогава. Какво можех аз да направя? Да печатам и
препечатвам тия стихотворения, или дори да ги пазя в папките си, беше все едно да
държа в стъкленици със спирт някакви зародиши. И без това българската поезия
през последните десетилетия прилича на патолого-анатомична зала, където не само
се пазят ревниво спиртосани всякакви уродливости, но и продължава да се пълни с
нови и нови екземпляри, пометнати от нетърпението да се роди нещо час по-скоро.
Стига! Вече станах много морбиден. Но понеже сме при стъклениците, да
продължим с нещо по-диамантено. Това за огледалото и призмата го измисли ти,
като направи онзи портрет за мене, и чак тогава си дадох сметка за какво става
дума. Всичко, направено дотогава, се е случвало интуитивно. Въобще поетът не се
замисля, най-малкото пък теоретизира, когато твори, кой знае каква каша би се
получила, ако влагаше рацио в действията си. Теодор Адорно беше казал:
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"Писателят не е длъжен да разбира това, което пише..." Цитирам по памет.
Впрочем, сега младите поети, доста умуват над това, което правят, не изяждат
ябълката, ами разсъждават на глас (правят дискурс) относно това колко процента е
вода, колко соли, колко не знам си какво и в резултат на всичко водата в поезията
расте. То не бяха метатекстове, не бяха паратекстове, а текстовете ги няма. Не че на
техните години и ние сме ги имали кой знае колко, но сме се стремили към тях, а
сега като че ли ги загърбват. Отначало бях против да се цитира цялото това
стихотворение, но като размисли човек, щеше да бъде некоректно към читателя,
някой можеше да остане с погрешното впечатление, че в творбата сигурно има
нещо, но не е достатъчно, или че друго не е доизпипано, или Бог знае какво. Добре
е да се знае, че и в това стихотворение, както и в повечето стихотворения и от мен,
и от моите връстници тогава, няма нищо и нищо не е имало. Добре е и аз самият да
си му дам истинската оценка на това стихотворение, а и на всичко от онова време,
защо ще се намери утре все някой критик и кой знае как ще го тълкува. От
критиците спасение няма. Преди време попитах Мишо Неделчев мога ли да оставя
писмено заявление, че не бих желал тия и тия мои стихотворения да се публикуват
за в бъдеще и каква е гаранцията, че няма да се публикуват. Отговори, че може да
оставя такова заявление, но че не само стиховете ще бъдат публикувани, ами и
самото заявление. Къде да се дене човек? Виждаш какво направиха с Далчев,
публикуваха му и ранните работи, от които той сигурно се е стеснявал, защото
беше оставил фрагмент, че поетът трябва да се показва от момента, когато се е
родил като поет, а не да му се излагат на показ и пелените. Или нещо от тоя род. Но
да не напускаме още 65 аудитория. Нищо за нас тогава не е било по-важно от това
да се угоди на публиката, което и от днешна гледна точка не осъждам, тя имаше
право на това тогава, тя нямаше кой знае какъв избор за отреагирване на своите
постоянно натрупвани несъгласия. Една сериозна поезия обаче, – ако ме попиташ
защо не сме чели такава, доколкото сме я имали, – би разочаровала публиката. Това
се потвърди и на последното, така наречено "свободно" четене, за което говорих
по-горе. Драго Петров, на когото му бяха общо взето чужди подобен род изяви,
започна да чете едно не лошо, но крайно неподходящо за случая стихотворение.
Напрегнато недоумение, лек ропот и след това едва ли не дюдюкане, не знам
изкара ли го до края, аз щях да прекъсна, всъщност аз нямаше да го започвам, аз
познавам психологията на такъв тип публика.
Ако това стихотворение "Балада за глада" е имало по-голям, по-шумен бих го
нарекъл успех, то несъмнено се дължи на едно може би леко предимство пред
другите. В него има поне едно нещо, което сигурно не е достигало на много други
автори. Това е житейската правда. И не за физическия глад, ти право казваш, че
тогава не сме били чак замрели от глад, но за друг един глад, и не само духовен,
става дума – глада да бъдеш това, което искаш, а не което искат от тебе. Иначе
помниш, че и в най-голямата закъсация се намираше от къде да вземем на заем 30
ст. И да си купим купон за мензата. Владо Янев чак стихотворение написа за това –
жълт купон за мензата. Разбира се, естети като Иван Цанев не можеха да търпят
дъха на яхния, те предпочитаха да търсят по-големи заеми, за да могат да вечерят в
"Грозд" медальон с гъби и ако не бутилка, поне чаша вино да има на масата им.
Помниш, че тогава за известно време му беше излязъл прякора "Медальона". Но
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хайде да не му придиряме, по това време той написа най-хубавите си
стихотворения, които са част от българската поезия, бих казал част от най-доброто
в нея, така че не само медальон, той заслужава и медал, това последното го казвам
сериозно, но виждаш кой ги получава медалите у нас. Дали като сме протестирали
тогава, не сме протестирали и заради днешния ден. Но достатъчно ли сме
протестирали! И както трябва ли! Вярно е, че протеста си можехме да изразим със
средства достъпни за нашите опоненти и на терен, на който те се чувстват
господари. И това е обричало творчеството ни на предварителен неуспех. Държа да
кажа, че дори житейската правда, винаги крайно необходима, в случая с моята
"Балада за глада" не е била достатъчна, за да имаме истинска творба.
Художествената правда тук е нещото, което е така желателно. Нея я няма. А може
би не е била и нужна, ще кажеш. Може би – и това само потвърждава тезата ми, че
тия творби са си останали там, където са били създадени за временни нужди. Нещо
като декор за филм – сцените са заснети, масовката се е разотишла, декорите могат
да бъдат съборени или да бъдат оставени времето да свърши тая подробност. Това,
че седемстотин души евентуално са ръкопляскали на стихотворението ми,
означава, че то е било огледало, както ти би се изразил, за тия седемстотин човека.
Само стихотворението призма, пък дори за трима души, дори за двама, може да
има надеждата, че утре ще го четат и повече.
Иначе, няма да го скрия, споменът за тия четения ми е безкрайно приятен и сега,
като си давам реална сметка за творчеството си тогава. Че "Балада за глада" е било
емблематично стихотворение, говори и фактът, че в една от ранните си повести
Янко Станоев е пресъздал цялата тая атмосфера, за която си спомняш сега и ти.
Там стихотворението се казва "Глад", а поетът е Кирил Батинков, контаминация с
моя съквартирант Христо Батинков, автор на по-пасторални стихотворения, които
не се радваха на тоя шумен успех, но от днешна гледна точка са били в много поголяма степен поезия. Живеехме някъде към Кръста и всеки ден се спускахме с
трамвая през горичката с трамвайната спирка, по която много поети са се
прехласвали. Христо тогава създаде коронния си номер: "Трамвай в гората". Найкрасивата спирка е тази.//Тук когато трамваят навлиза,// пролетта от зелени
талази// му плете усмирителна риза... Натам вече не го помня, но и това стига...
Всичкото това напрегнато внимание, докато Кирил Батинков чете, изпитият образ
на поета, голата му глава (и за тая гола глава ще стане дума по-натам, надявам се),
дикцията му, очакването на поантата, взривовете от аплодисменти Янко е предал с
експресивна вещина, което говори, че и той има няколко страници ярка проза, но
справедливостта изисква да кажем, че те не биха били така вълнуващи, ако не бяха
подплатени с нашата житейска истина. Това на шега, разбира се. Янко Станоев знае
какво е глад; в буркан от домашна туршия, немедлено опустошена на неговия
студентски таван, е съхранен споменът за нашето запознанство.

Първи публикации
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Днес всеки графоман може да публикува каквото си поиска, стига да плати на
"услужлив" издател или печатар. А в онези години съществуваше праг на
допуска, цензура или както аз обичах да се шегувам сред приятели – тези с
пагоните и нашивките са ни изтеглили картите още преди да се родим. Колко
трудно беше да стигнеш до първа публикация и кой от публикуваните цикли
ти считаш за сериозно начало в литературата?
Прав си, че тогава на българската литература й липсваше един Анго Боянов,
прочутия Анго-бой, който в много отношения понякога си е за бой, но нали е наш
приятел. Анго, ако погледнем сериозно, е направил и не малко полезни и добри
неща, но ако някога му се издигне паметник, то отдолу безспорно ще пише: от
признателните графомани в България. Както и да е. Сега на въпроса.
Първото ми сравнително хубаво стихотворение, или хайде не хубаво, но поне
нормално, беше пуснато във в-к "Софийски университет" през декември 1965 г.,
първия семестър от следването ми. Атанас Звездинов много го хареса и го пусна.
Заради него Емил Стефанов през втората сесия ми писа шест по литературознание,
почти без да ме изпитва. Беше ми запомнил и името, и стихотворението. "Вие не
само знаете какво е ямб, колега, но и го владеете много добре. Надявам се, че не
четете Поспелов и Тимофеев." Не знам защо мразеше тия съветски корифеи по това
време и благодарение на революционното си минало, често си позволяваше да ги
критикува и от университетския амвон. Той критикуваше и Горки. Казваше, че
"Майка" не е първият роман на социалистическия реализъм. Имало английски
романи на тая тема преди него и ако някой искал, той можел да му ги покаже.
Знаех за тия подробности и не сгафих. Това ми стихотворение беше лирично и не
лошо за начало, но после задълбах в социални мотиви, а и в еротични също, в угода
на публиката от 65-та аудитория. Ставаше дума за някакви прашни крайпътни
тополи. Те никога не са зелени// от тоя вечно лепкав прах,// а само като в свещи
тленни// мъжди животът и у тях – напълно прилично, тополи като свещи, къде
по-добре за времето. Но веднага следва поуката, как чакат да дойде дъжда,
освежаващият дъжд и те ще дишат до насита, и ще вдишат всичко наведнъж, –
казано е какво трябва да стане, също както при дрозда, за който говорихме вече,
макар той да беше много по-късно и би трябвало да съм се отървал от дидактиката.
Не мога да си представя какво ми е пречело да го довърша по-човешки. Например:
Нима съдбата е еднаква// и всичко тук със смърт грози;// кого тополата оплаква//
с листата – восъчни сълзи?... Абсолютно в същата стилистика, но след 35 годишно
мъждукане на идеята... Сега си мисля, дали няма да се изкуша да ги публикувам
тия две стихотворения в новия им вариант. Като някакъв експеримент.
Иначе по-сериозна публикация за мен беше цикълът от 1968 г. пак в същото
вестниче, с бележка от Иван Цанев, вече говорихме за това. Изява от национален
мащаб обаче, ако можем така да се изразим, дочаках на следващата година в
"Студентска трибуна" с по-голяма и обстойна бележка от Михаил Неделчев, която
се казваше "За три есенни стихотворения". Със снимка. Това беше своеобразен
пробив. Публикацията направи впечатление. А на мен ми прави впечатление в
случая друго. Вече трийсет години оттогава Мишо не е написал за мене не трийсет,
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ами и три реда. При все че той пише, извън сериозните си и по-задълбочени
работи, и за куцо, и за сакато. От Яворов и Славейков до... хайде сега да не казвам
кого, всяка реклама се плаща. А може би съм пропуснал нещо, макар че едва ли.
Мишо не се оставя да бъде пропуснат от обектива. По-важното в случая е, че има
нещо "овидиевско" в цялата тая галиматия, нещо извън литературата, което е в
основната на моето сквоезобразно "изгнание". Списание "Демократически
преглед", което е разтворило вратите си за всеки, който мине по улицата, не е
пубикувало нито ред от и за мене, дори по повод на петдесетгодишнината ми, по
което време бях и член на политбюро на Радикал-демократическата партия, т. е.
можеше да бъда отбелязан поне като "партиен фурнкционер". Но не би. "Сякаш че
нещо видял съм и станаха вече престъпни// мойте очи..." Но да затворим тая скоба.
Нищо не съм видял, а и да съм – аз ли ще го кажа.
В централния литературен печат дебютирах сравнително късно, чак в 74 година с
четири стихотворения в "Септември". Няколко години преди това бях отнесъл за
първи път и Найден Вълчев ги беше харесал и аха да стане, но се размина. И така
продължи години. Стиховете се вземаха, записваха се в някаква тетрадка и ти се
казваше горе-долу след колко време да отидеш. Обикновено се връщаха от Вътьо
Раковски или Найден Вълчев, в зависимост от това кой е на смяна. Вътьо
обикновено го увърташе с някакво мънкане за липса на художествени достойнства
и така нататък, а Вълчев директно, с лъчезарна усмивка: "Не се приеха!" Това
връщане ставаше още по-тържествено, ако беше извън редакцията. Найден Вълчев
още отдалече зарадвано усмихнат те фиксираше и дори понякога ти помахваше с
ръка: "Имам новина за теб". И когато ти със свито сърце го приближаваше и
питаше като каква ще да е новината, той още по-усмихнат те довършваше: "И тоя
път не се приеха!" Така се случваше и по-късно, когато беше актуален въпросът с
моето кандидатстване в Съюза. Той беше нещо в ръководството на секцията и
винаги имаше новина за мен, която ми съобщаваше с лъчезарно излъчване: "Не
мина!" И вадеше листче от джоба: "Минаха през бюрото Мунчо Пунчев и Пунчо
Мунчев с пълно мнозинство, Гунчо Дунчев със седемнайсет гласа. Тебе не те
гласуваха изобщо"... Когато след време започнах да не се задоволявам само с
изслушване на резултата (връщам се на стиховете в "Септември"), но взех и да
питам защо аджеба и тоя път не се приеха, не помня кой от двамата веднъж ми
каза: "Ами другарката Пенчева (става дума за Станка Пенчева, която беше
завеждащ отдел) не харесва такъв тип поезия". Като че ли аз харесвах нейния тип,
но в случая в нейните ръце бяха и хлябът, и ножът. Любопитно ми е сега да
прегледам теченията от тия години, когато ми връщаха редовно стиховете, да видя
кои млади автори са печатали. Какъв е бил толкова тоя вкус на др. Пенчева. Когато
излезе цикълът ми в "Септември", се събрахме в "Ашингер" да го полеем, всъщност
вечерите там все още си бяха в разгара, така че ще да е било най-редовна сбирка,
или по-точно спивка. Тогава Владо Даверов каза поредната си афористична фраза,
той протягаше леко напред ръка, въртейки още пълната чаша и накланяше леко
глава към рамото: "Мръсници. Как са могли толкова години да не пускат такива
стихове". Този път никой от никъде не се обади: "Я стига вие там бе, от вас хората
не могат да спят!" Макар че вече някои може и да не са могли да заспиват съвсем
спокойни, нашето поколение набираше скорост и най-тревожният симптом за
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противника беше, че не сме от тия, които могат да бъдат отказани. Предстоеше да
ни признаят по най-болезненият за тях начин: невъзможността да ни отрекат, все
едно дали харесват или не такава поезия и проза.
Първото ми стабилно представяне обаче, със снимка, тогава това се смяташе за
своеобразно признание, беше в "Пламък" след операцията ми, в края на 77 или
началото на 78 година със стиховете, които условно наричахме "болничния цикъл"
и които влязоха в основата на "Небесни концерти". Инициативата за това беше на
Рада Александрова, един от редките колегиални жестове към мен.

През 1967 година вече четеш Бодлер, все още в превод на Георги Михайлов.
Тогава си далече от мисълта да го превеждаш наново, а камо ли и да учиш
френски. Но срещата с Бодлер те преобразява. Помня онези години, в които по
цели нощи сме тълкували един или друг стих на френския класик, както и все
по-задълбочаващото се твое знание за Бодлер и света му. Без да смесваш покъсната си професионална работа над творчеството му, какво промени
тогава Бодлер в поетическото ти мислене?
По онова време обикновено, когато ти връщаха нещо, когато отказваха да го
печатат (не само на мен, разбира се, и не само в поезията), един от аргументите
беше: не е характерно, не е типично. Т. е. не заслужава особено внимание и затова
не е и необходимо да бъде печатано. Тогава се говореше за така наречената голяма
правда и малка правда. Ако хвалиш режима, ти пишеш за голямата правда, ако го
критикуваш, занимаваш се с малката правда. "Дребнотемие" беше другата
формулировка. Бодлер и авторите, които вече четях, ме научиха, че дребни теми и
в живота, и в изкуството, няма. Че ако искаме уродливото, мракобесното,
разяждащото душите, което все още не е типично, не е характерно, никога да не
става типично и характерно, не трябва да го подминаваме с мълчание. Нима
всичките тия чудовищни картини, тия абсурдни ситуации при Бодлер са били
ежедневие във Франция? Или да вземем Лотреамон. Или сюрреалистите. Когато го
съдят за "Цветята на злото", Бодлер казва, че има практически морал, на който
всеки трябва да се подчинява, но има и морал на изкуството. Бих добавил, че има и
трети морал, това е моралът на лицемерието. Бодлер иронизира съдниците си
именно за техния лицемерен морал, като казва, че в бъдеще ще се създават само
успокоителни книги, за да демонстрират, че човек се ражда добродетелен и че
всички хора са щастливи. Цитирам по памет, но смисълът е този. Това последното
не ти ли говори нещо: успокоителни книги, показващи колко са щастливи хората.
Не беше ли това лицемерният морал и на властимущите, които ни задължаваха да
живеем по неговите норми? Можем ли да кажем, че имаше морал в изкуството
тогава? Когато поетите с априлски сърца (тия сърца винаги са будили у мен
асоциация с магазин за карантия) се надпреварваха да засвидетелстват на кого
пътят е по-ясен и по-прекрасен. И накъде водеше този път? Към техните вили.
Банкови сметки. Черноморски курорти. И, разбира се, към падението. Морално. А
защо не и физическо. Моралната деградация по някакъв начин променя и външния
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облик. Да си забелязал някой от куртизаните на режима да е имал одухотворено
лице? Ето на тия размисли ме е навеждал Бодлер. И слава богу, че още тогава. Ако
трябва да кажем истината, Бодлер, пък и не само той, ми е повлиял не толкова в
творчески план, колкото в граждански. Това се отнася и за Пастернак и за големите
руски писатели. От великите предходници съм се учил първо на поведение и после
на писане. Писането е идвало дори някак от само себе си. Как ще усвоиш
творческите уроци на тоя или оня колос в изкуството, ако си мижитурка в живота
или още по-лошо мерзавец. Някой от развратителите в изкуството ни през
последните десетилетия да е духовно близък с когото и да било от великите, пък
били те и крайно вляво. Ето виждаш, че моралът в изкуството може да не съвпада с
морала в ежедневието, но без позитивния, задължителния морал, за който говори
Бодлер, моралът в изкуството не би бил възможен. Иначе поетът винаги плюе на
лицемерния морал на обществото. И никой не може да го вини за това.

Литературна среда – обкръжение

В нашия приятелски кръг ти бе най-отдаден на поезията. Но през онези бурни
млади години в оформянето на житейския и творческия "почерк" освен
литературата, играеха важна роля и другите изкуства – киното, театъра,
живописта. Не пропускахме премиера, откриване на изложба и пр. А и цялото
време беше "наше"... Тогава откривахме Бунюел, Бекет, Кандински, Шагал...
Кои от срещите ти с другите изкуства в онези години са оставили най-трайни
следи и как мислиш, че са се отразили върху творчеството ти?
Може би музиката е единственото изкуство, което не ми е повлияло. Вече говорих
колко съм скаран с музиката, нямам никакъв слух, в известен смисъл съм
музикално неграмотен. Това, което съм постигнал в музиката на стиха, предимно
при прокълнатите, Верлен, Маларме, вероятно се дължи на някакъв природен усет,
нито осъзнат от мене, нито култивиран (най-малко пък това), просто използван –
както е при циганите-слухари. Колкото и парадоксално да звучи, самата поезия е на
второ място по "невлияние" при мене, ако може да има такава дума. Вече споменах,
че от писателите съм се учил предимно в сферата на морала. От самата поезия –
какво? Когато започнах да пиша сериозно, благодарение на преводите, аз вече
владеех прозодията до степен, когато можех аз да показвам хватки. Създадох свой
вид александрин, с редуването на мъжките и женските цезури, по тоя въпрос вече
съм писал другаде, който александрин се възприе и приложи на практика и от
Петър Велчев, и от Иван Бориславов. За други нямам сведения, но то вече няма и
хора, които да владеят тия редки форми. За александрина ме подсети по-нататък да
ти разкажа една любопитна история. Свързана е с Боби Роканов, никога не съм си
представял, че един поет може да е чак до там неграмотен, в занаята имам предвид.
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Ако има нещо, което видимо да ми е повлияло при създаването на мой собствен
стил, това, което дава право на доц. Владимир Янев да твърди в една своя студия,
че аз оставам извън развойните тенденции на българската поезия, е киното.
Веднага бързам да поясня, че киното никога не ме е интересувало като такова,
никакви опити не съм правил да пиша сценарии или, не дай боже, да имам
режисьорски или актьорски амбиции (имам една кино-авантюра, в която ме
набутаха, но за това после); тук не влиза в сметките и твоят филм-метафора
"Защо?" отпреди трийсетина години, където аз бях привлечен за "главната" роля, от
която не помня почти нищо. Кой знае защо в съзнанието ми е останал само един
кадър – гънещо се под вятъра дърво и прозорец, който се хлопа и заплашва всеки
момент да се счупи. Какво си искал да внушиш с тоя кадър, а и с филма изобщо –
не мога да кажа. Вероятно някаква драматичност. На двадесет години желанието за
изява е по-силно от възможностите, но без това непреодолимо желание изкуството
е немислимо. Маяковски също се е снимал във филм, в по-ново време и Евтушенко,
но актьори те не са станали. Има някакво любопитство към "другостта", както биха
се изразили сега. Същото усилие, което кара много актьори да пишат стихове.
Няколкото останали снимки от това време по-скоро ме пренасят в село Бегово при
дядо ти Боньо, този чепат чешит, с неговото философски настроено магаре,
отколкото на "снимачната площадка". Не помня дали филмът беше озвучен или
ням, оставил да говорят само символите и метафорите, но сега със задна дата ми се
привижда един финален кадър, за което вмешателство ти като сценарист трябва да
ме извиниш – вместо мене в отрупаното с ябълки дърво се появява нашият дъхгоух
приятел и перифразирайки великия Гьоте, изрича дълбоката мъдрост: "Изкуството
е сиво, братко мой,// зелено е дървото на живота!" И почва да хрупа сочните
плодове. Шегата си е шега, но аз наистина смятам, че към драматургията и кинодраматургията се ориентират поети, които се усетили, че поезията не е много
благосклонна към тях. Киното винаги ме е интересувало като възможност типично
негови похвати да се пренесат в поезията. Фрагментарността, способите на монтаж,
заглъхването на един мотив, внезапната поява на друг, наслагването на катрини,
паралелизми и т.н. Двойната и тройна метафора. Филмът, който ми промени
представите и за поезията, и за самото съвременно изкуство беше "Сенките на
забравените прадеди" на Параджанов. Прожектираха го в същата тая 65-та
аудитория. Там по време на прожекцията аз казах може би сбогом на всичко, което
бях писал до тоя момент, в смисъл не толкова и не само на продукцията, колкото на
начина на писане, и което е още по-важно на начина на възприемане на света около
мене. От този филм разбрах, че и във време на стагнация, в рамките на
позволеното, могат да се разгърнат картини, които да говорят за абсолютната
свобода на духа. Стига да носиш тоя дух в себе си. Може да се измами цензурата,
да се предадат немислими до момента идеи по начин, достъпен само за
интелигентния зрител, читател. После и друго ми показа тоя филм, че от това край
тебе можеш да направиш нещо ново, от реалната, позната до втръсване
действителност да изградиш нов, неподозиран от никого свят. Този начин на
писане, който аз си измислих не без въздействието на киното, позволява силни
внушения по абсолютно пестелив начин. В "Мансарда" има такива стихове: ...
трепти градът под слънчевите пушеци; чуй птица в пладнето – звънтеж// и алена
и топла струя потича в миг по небосклона... Спомняш ли си селянина, който

102
замахна с брадвата и вместо камерата да покаже разцепена глава, едно петно кръв
се разплиска по стъклото на обектива. Ето това е от там. С това започна моето ново
писане. Ти добре направи, че ми напомни "Виридиана" на Бунюел – сцената с
кучето. Страници са необходими може би при обикновения начин на писане, за да
се постигне това внушение, докато една такава метафора от няколко секунди на
екрана спестява десетки метри филмова лента. В поезията два-три стиха могат да
направят излишна цяла поема. Но трябва да си Башо. Ами "Не тъгувай" – френски
роман става арена на грузински страсти. В изкуството всичко може. Който го може.
Спомняш си латернаджията, качен от попа и компанията в дървото, за да им пее
като птичка. Тоя кадър е невъзможен без Пиросмани. Виждаш как изкуствата се
проникват и обогатяват. Грузинците ги бива. А да кажеш, че са разполагали с кой
знае каква творческа свобода. Според мене именно липсата на творческа свобода
много често води до нови открития в изкуството. В "Покаяние" сцената, в която
измъчват единия от персонажите в подземията на сталинското НКВД в края на
трийсетте години и изведнъж екранът се разтърсва от грохот на реактивен самолет.
Само тази метафора струва цяла повест или дори цял роман.
Руснаците, които живееха като че ли в най-голяма несвобода, правеха изумителни
работи. Някъде към 1970 година, трябва да проверим точно кога, в София дойде
театър "Современник", директор му беше тогава Олег Ефремов. Там беше и Олег
Табаков. Помниш какво направи в "Гори, гори, моя звезда". Няколко пъти го
гледахме. Първият път го гледах с Владо Янев, една бутилка "столичная" изпихме
по време на прожекцията. Сега, ако видя такава сцена в киносалон, сигурно ще се
възмутя. Какви лицемери сме понякога хората. Забравяме какви сме били. А какви
бяхме, какви бяхме. Предната година, 1969, бях прекарал един месец в Москва и
бях общувал покрай другото и с една млада актриса, рускините са хубави жени, а
актрисите още повече. Та тя ми проводи вест, че ще дойде театърът и ще ме
потърсят двама нейни приятели. И те не закъсняха – Валери... забравил съм му
фамилията, имам писма, ще трябва да се поровя, да видя, и Рогволд Суховерко.
Бяха млади, но играеха в "Современник". Бяха се снимали вече и в киното – Валери
в "Любавини", един филм за Сибир, от който нищо не помня, освен че той разярен
къртеше със замах някакви пънове; Суховерко беше имал шанса да попадне в подобра продукция, играеше украинския бандит, който застреля Искремас (Табаков)
в "Гори, гори, моя звезда". Сближихме се много бързо, това им беше първото
излизане в чужбина и България им изглеждаше като истински Запад. Имаше кокакола. От цялата ситуация най-щастлив беше Гьоро Богданов. Точно тогава му се
играеше пиесата "Сезонът на големите дъждове", при това с успех. Запази
специална ложа в "Младежкия", заведохме ги да я гледат, харесаха я. Имаше
някаква реплика в пиесата от рода на "Сложи ми го в джоба" или нещо подобно.
Артистите, които бяха предупредени, че има хора от "Съвременник" на
представлението, решиха да се изкефят и репликата прозвуча "Сложи ми го в
жопа". Руснаците тутакси намериха, че руският и българският са много близки
езици. На другия ден трябваше да полеем събитието. Решихме, че е най-добре да
стане на тавана, където живеехме с Владо Даверов. Беше тавански апартамент в
подстъпите към Подуене и имаше огромна тераса с маса по средата; от бутилките,
които редяхме покрай стените, терасата ставаше все по-малка и по-малка. Запоят
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вървеше добре, но по едно време Валери изчезна. Взех да се тревожа, започнах да
го търся, влизам в моята стая, и какво да видя: Валери, провесил крака, влиза отвън
през капандурата. Заключил се бил в тоалетната, не искал да тропа да ни безпокои,
та решил за по-лесно да мине по покрива и да се прибере. По-късно Банчо* така се
беше заключил в една тоалетна в Истанбул, в някакъв ресторант. Откъде да знае, че
трябвало да пусне монета, като в телефон, за да се отвори вратата. Единственото,
което могъл да направи, явно в патриотичен порив (в отчаяни ситуации
патриотизмът като че ли ни остава единствено спасение), било да запее "Край
Босфора шум се вдига..." Добре че бил наблизо Любо Чухов (бащата на поета
Петър Чухов) с компания, та подобно на Симеон пристигнал начаса и освободили
нашия заложник от византийски (пардон, турски) плен. Но да се върнем на тавана.
Тая вечер щяха да играят "Майстори" от Рачо Стоянов в "Сатирата" и тъй като
погълнатият алкохол не беше малко, по едно време попитах Валери ще може ли да
играе в това състояние, а той само повтаряше "Лишь бы мне не упасть, лишь бы
мне не упасть". Реших, че вече се е докарал до там, че си мисли, че още е на
покрива. Отидохме криво-ляво в театъра, завесата се вдигна и разбрах каква била
цялата работа. Декорът беше решен авангардно, някаква стилизация на балканска
къща, в двата й края точно под покрива имаше по една ниша и там курдисани
нашите двама приятели, двама съперници, които си разменят реплики от
разстояние, което би трябвало по замисъла на режисьора да символизира
различието в техните възгледи. Значи целият страх на Валери е бил да не падне
именно от тая ниша. Иначе репликите, започнали малко мудно, сякаш опонентите
все още не намират достатъчно убедителни доводи, следваха една след друга, във
все по-нарастващо темпо. Получи се нещо като каубойски филм, правен в Одеската
киностудия. Но гордостта, че нашата пиеса е поставена от такава реномирана
трупа, не можеше да бъде помрачена от някакви си незначителни подробности.
Аплодисментите бяха нестихващи. Истинският триумф обаче беше на следващата
вечер, когато играха "На дъното". Една такава пиеса, която дори студентите по
руска филология четяха само под заплахата никога да не си вземат изпита по руска
класическа литература, стана повод да видим как талантът може да прави чудеса.
Евстигнеев беше в стихията си. На върха на една изключително драматична
ситуация той извади от джоба си кирлива кърпа и се изсекна неподражаемо. Покъсно, на път към хотела, аз се окуражих и му казах, че сцената с изсекването е
била силен режисьорски акцент в тази тъй драматична ситуация, а той ме изгледа
равнодушно и рече: "А у меня действительно были сопли!" Какво нещо е дарбата.
Бездарникът сополяви изкуството, а талантливият и от сополите прави изкуство.

Да се върнем малко по-назад във времето – още като ученик се интересуваш от
живопис, опитваш се да рисуваш, колекционираш албуми с репродукции на
големи художници. Тази страст без съмнение е изострила сетивата ти за
детайлите, за цветовете и рисунъка, които по-късно ще станат отличителна
черта на поетиката ти. И все пак – изкушението на четката и платното не
те е напускала през всичките тези години. Имаше даже период, в който
активно рисуваше, правеше някакви инсталации... току виж беше се проявил и
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в това си творческо амплоа. Но като че ли взискателността и тук те
предпази от прекрачването прага към аматьорството. И все пак заниманието
с живопис и изобразителни изкуства ти е дало много. Какво според теб
дължиш на общуването си с големите художници и на опитите си да се
изразиш чрез четката?
Живописта също е между предпочитаните от мен изкуства. Цветът в моята поезия
играе доста важна роля. Особено в ранните ми работи. Имам неща изградени по
принципите на картината, и като композиция и като колорит. Цикълът "Годината",
например. Георги Трифонов веднъж, гледайки мое маслено платно, каза, че имам
изключително изострено чувство за цвят, за степенуване на цветовете, той тия
работи ги разбира. Рисувал съм и по-интензивно, през 1973 г. творческата ми вечер
в Кюстендил беше съпроводена с малка изложба, около двайсетина платна. Ти я
помниш тая вечер. Целият "Ашингер" беше там. Че и хора, които не познавах.
Всеки водеше по някого със себе си. После картините останаха у приятели, даже
някои заминаха за чужбина. У вас май още виси синьото конче. Знаеш, че както и в
поезията, не обичам досадните подробности, а само ония фрагменти, които могат
да ми дадат нещо ново, една реалност, напомняща това край нас, без да е то самото.
Където цветът играе решаваща роля рисунката може да е и по-схематична. При мен
детайлите са детайли на самата творба, а не на обекта на творбата, така е и в
поезията ми, и в картините, доколкото ги имам. Дървото за мен не е дънер, клони,
листа, а цветно петно, което да те кара да си мислиш за дърво, като ти позволява да
извикаш в паметта си само твое някакво дърво, единствено твое, в никакъв случай
това, което аз съм си мислил, че е дърво или пък, не дай боже, това, което е вън на
улицата. И това се отнася за всеки предмет, за всяко живо същество, населяващо
пейзажа. Една картина може да се нарисува и с парченца разноцветна хартия,
важното е как ще ги съчетаеш тия парченца. От тук до разните инсталации е една
крачка. Ти помниш моето зелено фламинго – един изхвърлен противогаз, една
крушка миньонка и две парчета тънко арматурно желязо са напълно достатъчни за
изящната птица. Кутията на противогаза е тялото, маркучът е достатъчен за
извитата гациозно шия, миньонката е идеална клюнеста глава; прибави двата крака
от арматурно желязо, които се бодват в една саксия и експресията е готова. Готова,
но само ако успееш да изваеш от тия оскъдни атрибути фламингото. Иначе те ще
си останат мъртви в кашона на тавана. Разбира се, не аз съм измислил тоя начин на
изразяване, но смятам, че и тук, и може би най-вече тук е нужно хрумване. Иначе
подобни неща също могат да бъдат скучни – виждал съм например кон, за който са
събирани части откъде ли не, десетки при това, за да се моделира едно доста близко
до конската анатомия тяло; кому е нужно това уподобяване. Целият номер е да
изкомбинираш нещо от два-три детайла, което да ти даде идеята за кон, за неговото
движение, за гъвкавата му същност. Какъв смисъл има да му слагаш юзди от
филмова лента, например. Не ми се иска обаче да смяташ, че имам повече амбиции
– чрез рисуването или моделирането аз само се освобождавам за кратко от поезията
и преводите. Това е един от най-добрите начини да си отдъхваш, без да напускаш
пределите на изкуството. Така разбирам защо много писатели рисуват и много
художници пишат – и ги оправдавам.
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Безспорно на това се дължи и вътрешното родство, което в по-късни години
откри с Иван Давидков, превърнало се в едно прекрасно приятелство, родило
идеи за някои твои творби. Но сега сме още в края на 60-те и началото на 70те – време, пълно с желание и работа за самоутвърждаване, за откриване на
собствен път в литературата. Кои бяха хората, които ти помагаха, кои ти
пречеха и защо?
Любовта ми към живописта и използването на някои от нейните прийоми ме
сродява в известен смисъл с Иван Давидков. Иначе като философско начало, като
търсене на изконните взаимовръзки сме по-отдалечени един от друг. Мисля, че в
някои концепции дори си противоречим. Той е по-близо до Кийтс с това "красотата
е истина и истината красота". Аз подлагам на съмнение тоя принцип, спомни си
"Полети", мисля трета част. Не съм далече от идеята, че в тоя свят в гибелта може
да няма красота, но в красотата понякога се крие гибел. Човечеството все повече се
отдалечава от естественото си състояние.
Иначе на конкретния въпрос. Кои са ми помагали и кои са ми пречили? Спомням
си, че преди време ми попадна анкетата с един от нашите по-първи поети. Той на
близо двеста страници успяваше да мине през събития и конкретни случки, през
перипетии и колизии, без да спомене кой знае колко имена. Много ми се ще в
момента да имам неговата дарба, поне за втората част на въпроса. А че е имало
хора, които активно и на високо ниво са ми пречили, се е потвърждавало не
веднъж. Ще ми се да разкажа един епизод, от който за пореден път ще се убедиш в
това. Пък и малко да разредим "теоретичната" част. Малко белетристика, така да се
каже. Но без измислици. Само истината и цялата истина.
През 89 година по време на честванията на 175 годишнината от раждането на
Шевченко бях поканен в Киев заедно с още няколко наши писатели и преводачи.
Един кораб беше тръгнал от Братислава по тиха бяла Дунава, на различни
пристанища, както ботевите четници-градинари, се бяха качвали бунтовници,
предрешени като поети и преводачи, качихме се и ние с Пенка Кънева и Янко
Димов в Русе, оттам в Измаил, да поднесем цветя на Ботьов и после в Одеса,
където в литературния музей трябваше да видим в експозицията българското
участие: Иван Вазов, Ангел Тодоров, Петко Братинов и Борис Вулжев. Вероятно се
е подготвяло включването и на Захари Иванов, но към момента нямаше свободна
витрина. Знаехме, че в последния момент със самолет ще пристигнат в Киев и
Димитър Методиев, като преводач на шевченковия "Кобзар" и Панчо Панчев,
вероятно като виден български кобзар, що ли. А може би е и превел нещо от
украински, което да ми е убягнало. Все едно, беше поканен. Пристигаме ние и
какво да видим. Димитър Методиев настанен, както му е реда, в резиденцията на
ЦК на УКП или КПУ, сиреч компартията, все пак виден партиен функционер е
човекът. Панчо в хотел на Интурист, където трябва да се сражава с дървеници,
което го е смачкало до немай къде и е кисел като краставичка, но пък става чудесно
за мезе. Не му повдига настроението и фактът, че поне аз ще правя компания на

106
Методиев. Дали ми бяха вече присъдили, или се готвеха да ми присъдят наградата
"Иван Франко" за превода на "Енеида" от Котляревски, не помня точно, но това
лауреатство изисквало да бъда третиран като VIP персона. Все пак отличието се
равняваше на "Димитровска награда" у нас, бях вторият чужденец, който я
получаваше. Воден от убеждението, че изкуството иска жертви, приех. Като си
помисли човек на какви по-големи жертви са способни някои, само и само да се
намърдат където не им е мястото. Запознах се аз с Димитър Методиев, на закуска,
на обед – все заедно, няма да се делим пред хората, пък и за какво. Досега
пътищата ни не се бяха пресичали никога, а и нямаше как – ние планирахме из
небето на поезията на различни нива. Оказа се, че общо взето не е неприятен човек.
Дори с известно чувство за хумор. Тръгваме за тържествената вечер в театъра, той
слиза по стълбите – ордените му не чак колкото тия на Брежнев, но ако човек
имаше повече въображение да си представи едни къделести мустаци под носа му,
можеше да си помисли, че в залата се е появил Будьони. Повъртяхме се в хола,
докато дойде колата, Методиев се оглежда наоколо, официални гости бол, по едно
време, гледам го, свали една шепа от ордените, размести ги по джобовете и вика:
"А бе, май тия работи тук не са много на мода вече"... Да не забравяме, че сме на
върха на горбачовата перестройка. Качихме се в колата. Аз при шофьора, той
отзад. Чувам по едно време пак се раздрънча нещо. Извръщам се, той прибира още:
"Да не бие на очи, някои другари не са си ги сложили изобщо. Ще оставя само
звездата на герой". Влизаме в театъра – насреща ни Панчо. Носи два огромни
рулона. "Панчо, – викам – какъв е тоя филм, на кого си го понесъл? Панчо си
падаше нещо кинаджия, помислих си, че може да е бил в студията "Довженко". "Не
е филм" – сконфузва се леко Панчо. "Че какви ще са тия тенекиени тепсии, ако не
филм?" – продължавам да упорствам аз. "Ами, такова, шпроти намерих случайно,
един приятел в София много ги обича, та му взех, ако искаш ще те заведа и теб. По
три кила и половина е кутията, хем евтино"... Вече се промъкваме между кулисите,
ще излизаме на сцената, гледам Методиев сваля и звездата: "А бе, за всеки
случай"...
Защо ти разказвам всички тия неща, ще попиташ. Ами, за да илюстрирам мисълта
на Маркс, че и на партийните фунционери някои човешки неща не им бяха чужди.
Само някои обаче. И най-вече, за да стигнем до кулминацията, която те интересува
теб. Веднъж към края на визитата, както си седим на закуска, Методиев се обърна
към мене: "А бе, другарю Кадийски, седим си ние тука, гледам ви, такъв културен
човек сте, добронамерен, възпитан, защо в София за вас се носят такива ужасни
слухове?" Не помня какво съм отговорил, но доброто ми възпитание не позволи да
го попитам кои аджеба разнасят тия слухове. И къде са ги разнасяли, щом са
стигнали до неговите уши, не ще да е било по кръчмите и кафенетата само, където
той изобщо не ходеше. Но дори и да ми ги беше казал, мисля, че пак нямаше да ги
оглася. Трябва да пазим доносниците. Те служат сигурно и на новата власт. Една от
добрите черти на доносника е, че е готов да служи всекиму. Първо – добре платено
е и после – удоволствието от добре свършената работа при тях сигурно не може да
се сравни с общуването с каквото и да било изкуство.
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На какъв "литературен фон" трябваше да пасне твоята поезия, за да бъде
призната от "законодателите"?
Моята поезия не беше неоценена, недооценена или непризната. Всички, които са
писали за нея, или поне сериозните автори, я възприемат като нещо самобитно и от
значение за българската литература. Прочети рецензиите, статиите, портретите за
мен и ще се убедиш. И Атанас Свиленов, и Симеон Хаджикосев, и Божидар
Кунчев, и Георги Цанков пишат за моите книги с убеденост, каквато човек може да
има само при срещата със сериозен творец. Непризнатият бях аз. И осъденият на
непризнаване. И тъкмо поради това на моята поезия не се даваше оная официална
оценка, която в тогавашната обществено-политическа обстановка легитимираше
писателя като такъв. Друг с моята поезия би се пласирал сред "законодателите", и
то много добре. Но за целта се изискваше да пасне самият той на един друг фон, не
литературния. Не знам дали правилно се изразих. Аз не пасвах на политическия
фон. По-нагоре ти ме пита кои са ми пречили. Тези, които са искали да ми пречат,
бяха избрали, това трябва да им се признае, един много перфиден начин за
малтретирането ми – външно погледнато аз не съм инкриминиран автор, не съм
преследван, а по същество обречен на гражданска смърт – когато си вече на
петдесет и нагоре и не си официално признат, не си член на СБП, ти бавно и полека
в очите на общественото мнение започваш да ставаш това, което е тяхната мечта –
аутсайдер. На обществото вече му беше достатъчно промит мозъка, за да вярва, че
щом не си официално признат, значи си незначителен като автор. Ефект, който
"законодателите" не биха могли да постигнат с открити репресии. Само че им се
объркаха плановете, нали знаеш поговорката – каквото замисли кокошката,
ястребът й го разваля.

През 1971 г. публикува цикъла "Стихове за Иван Бунин" във в-к "Софийски
университет" и веднага побързаха да те обвинят в "белогвардейщина", беше
обявен за проводник на упадъчни западни влияния. Какво се криеше зад тази
кампания?
Просто са ми търсели цаката. Но неграмотността на повечето от моите опоненти им
изигра този лош номер, да станат за смях със своите обвинения. Първо, по това
време беше излязла повестта на Катаев за Бунин. Второ в СССР творчеството на
Бунин беше издадено, мисля, в десет, а може би и дванадесет тома с предговор на
Твардовски, имаше го и в Университетската библиотека, където бях чел някои
работи. И трето, възпявайки един "белогвардеец", как съм могъл да бъда проводник
на западни влияния. Изобщо в главата им беше пълна мешавица. Единствената
мисъл, която не е помръквала, навярно е било как да направят на някого живота
непоносим. Вече завършвах университета и някои са се страхували, че им се
изплъзвам, искали са да хванат последния влак да ми отмъстят. Не бях от тия,
които премълчават. Веднъж ме срещна Илия Балджиев, имаше и такъв пишещ
пролетарий, и ме подхвана с тон нетърпящ възражения: "А бе ти какви си ги
забъркал, едвам те отървахме, добре че беше бай Георги (имаше предвид
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Джагаров), как можеш да възпяваш белогвардейците". Веднага разбрах, че и хабер
си няма от това, за което говори с такава категоричност. Говореше в множествено
число, но аз така и не разбрах кои бяха тия, които са ме отървавали, дали пък не ме
бяха клепали, защото кой ме е обвинявал в нещо, та те да ме отървават. И какво е
казал Джагаров също не разбрах. Балджиев сигурно е бил твърде наивен да смята,
че ще се хвана на въдицата му и ще взема едва ли не да му благодаря. И изобщо
кой е тоя Балджиев, че да се занимава той с когото и да било?! Понеже и Воймир
Асенов ми беше подхвърлил подобно обвинение, нещата взеха да ми се нареждат.
Когато няколко години преди това ни приемаха с Иван Бориславов в кабинета
"Димчо Дебелянов", при дебатите Воймир каза в прав текст: от Бориславов може
би ще стане поет, но от Кадийски – никога. Не искам да ти звучи високопарно,
знаеш, че не съм самонадеян човек, но някои хора усещаха с чисто животинския си
инстинкт, че се свършва едно време, в което те са се чувствали така уютно, и идва
друго по-модерно и по-неконтролируемо и че горе, на водораздела е и моето ново
писане. Те можеха да ми простят и "Балада за глада", и "Лудата жена", защото
сигурно нямаше да им бъде голяма трудност, ако се понапънат, и те да напишат
такива. Но стиховете за Бунин бяха извън тяхната ценностна система. Това беше
вече свят, в който те нямаха достъп. Те оставаха при съмнителното си средно
образование и при разяждащата душата неудовлетвореност от скромнейшите си
интелектуални възможности. Умственият пролетариат не можеше да гледа
спокойно аристократите на духа. А повечето от моето поколение бяхме такива –
аристократи. Дори и пиенето издаваше бездната между нас. Те пиеха и тънеха в
сплетни, вицове и евтини масали. Кирил Гончев идваше в кабинета "Дебелянов" с
помътен поглед и шише шльоковица в джоба и единствените духовитости, които
можеха да му дойдат в цепещата го глава, бяха: "пописвате ли, пописвате ли" и
след малко: "бездарници". Колко лошо се изгаври съдбата с него: нито "понаписа"
кой знае колко, нито някакъв талант показа в написаното. Ние също пиехме, но и
когато пиехме, разисквахме екзистенциални проблеми и говорехме за висока
литература или, както ти казваш, поне за красиви жени.

Сега, след толкова много години, след огорченията и обидите, не мислиш ли, че
твоите врагове в известен смисъл са ти помогнали?
Убеден съм. Всичко, което съм направил, го дължа на моите врагове. Използвам
случая да им благодаря. И се моля да не ме изоставят.

Първи критически отзиви

Стара истина е, че няма голяма литература без голяма критика. Поезията,
особено метафоричната – каквато е твоята, се нуждае от задълбочено
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критическо осмисляне, от намиране на мястото й в контекста на
традицията и новаторството, за да бъде утвърдена. А съвсем не на последно
място истинската критика помага на твореца да "свери часовника си", да
погледне творчеството си отстрани... Кои първи критически отзиви за
стиховете ти са били най-полезни в тези две отношения?
Като цяло за мен е писано доста. Списъкът на рецензиите не е малък – от кратки
отзиви до по-задълбочени, аналитични работи. И все пак това си остават неща от
текущата продукция на всяка литература. По-стабилни, поставящи принципни
въпроси текстове, освен твоето "Огледало или призма" са портретите за мен,
направени от Розалия Ликова, Надежда Александрова, Мариана Тодорова, май
повече жени са писали сериозно за мен, статиите на Георги Цанков, Божидар
Кунчев. Владимир Янев трябва да споменем – има не много на брой, но интересни
съждения за моята поезия. В началото будещи размисъл неща за мен написа
Христо Трендафилов, но после потъна в старобългаристиката и като че ли
съвременната литература престана да го интересува. Но нима можем да го виним за
това? Сред първите отзиви заслужават да бъдат споменати рецензията на Атанас
Свиленов за "Небесни концерти", там в края на всичко, казано за появата на една
самобитна и будеща размисли поезия, има и едно пожелание за повече
натовареност на метафората, за повече мисловност. Разбира се, ако той е следил
развитието ми, не може да не е останал доволен от следващите мои текстове, макар
че те едва ли са плод на съобразяването с каквито и да било пожелания, по-скоро са
една закономерност, лична, заложена още в самото начало възможност за
еволюция. Фактът, че той поставя въпроса обаче говори за друго – като прозорлив
критик не е било възможно той да не предположи развитие именно в тази насока.
Спомни си и текста на Симеон Хаджикосев, по повод на същата книга – той
очертава параметрите на духовните ми родства, без – лекомислено като някои
полуграмотни умствени труженици – да подлага на съмнение моята автентичност.
Има и други текстове, които в една или друга степан поставят въпроси и които не
може да не са ми правили впечатление, да не са ме навеждали на някакъв размисъл.

Като имам предвид негативното отношение на властимущите към твоята
поезия, учудващ е фактът, че през годините, в които те имаха неограничена
власт, не излезе нито една отрицателна рецензия за твой цикъл или книга. Аз
често съм се шегувал с теб, че поръчковите им критици не могат да разберат
твоята поезия, за да я отрекат и дамгосат. И все пак – каква е истината?
Не е било нужно да я разбират, за да я дамгосат. Дори не е било нужно да я четат.
От следващия пример ще разбереш защо. Знаеш, че да публикуваш книга едно
време, трябваше да се чака поне три-четири години, а тъй като и написването
отнема време, можеш да си представиш какво чакане би било, ако човек реши да
депозира вече напълно готов ръкопис. Практика беше авторите да депозират нещо
скалъпено от предишните им книги, за да чака ред, така да се каже, пък през това
време те си пишат на спокойствие книгата. Реших и аз така. С Панко Анчев бяхме
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ходили заедно на панаира на книгата в Москва, видя ми се свестен човек, преди
това ми беше искал да му дам Бодлер за тяхната преводна поредица, безспорно
много хубава във всяко отношение. Издаваше Иван Цанев, Борис Христов. Бях го
водил с мене в Переделкино при Катаев. Мисля, че намерихме някакъв общ език.
Веднъж в кафенето на писателите му подхвърлих, че готвя ръкопис за варненското
издателство. Отговори ми усмихнат, че ще ми го върнат. Помислих, че се шегува и
му казах, че ще трябва отрицателна рецензия. "И отрицателна рецензия ще има" –
продължи да се усмихва Панко. Обикновени закачки – помислих си – каквито не
веднъж сме си правили. И ръкописът замина. Бях взел двайсетина стихотворения от
"Небесни концерти" и още толкова от "Ездач на мраморни коне" и нито едно ново.
Нови още нямах. След няколко месеца ръкописът наистина ми се връща, разбира
се, подписан от някакви анонимни лица, служители на издателството, някой си
Кържилов или Кръжилов и не помня кой друг, със запетайка отпред. Гледам, и
рецензия има – от Петър Тонков. Чета аз и диво се дивя. Вътре хвалебствия какъв
голям поет съм, как съм усвоил творчески опита на предходни поколения, наши и
чужди, как преводът ми е позволил да овладея стиха до съвършенство и така натам,
и така натам. Само че, за съжаление, в новата си книга не съм бил на нивото на
предишните ми две. И че трябвало сериозно да поработя, за да може стиховете ми и
в тази ми книга да бъдат на същото ниво...
Както виждаш нито ми беше чел някога книгите, иначе как да не забележи, че това
са същите стихове, нито пък ще да е разбирал кой знае колко от поезия, защото все
пак това бяха неща, за които имаше толкова положителни рецензии и все от хора с
поглед върху процесите в нашата литература. Но ти знаеш, че професионалният
убиец никога не се интересува от личните качества на жертвата, това би му
пречило да извърши убийството.
И тази отрицателна рецензия не излезе, но не излезе и книгата. Поне там. И за тоя
момент.

Творческо самочувствие

Периодът 1970-1972 г. е белязан с усилена работа за намиране на собствен
стил, в търсене на поетически "Аз", съзвучен с духовните ти търсения и
доста различен от утвърдения "лирически герой" в нашата соц. литература.
Това са годините на оттласкване от познатото, клишираното (но така
удобното за "пробиване" в литературата) и търсенето на център, около
който да се изгради и първата ти самостоятелна стихосбирка "Лампа".
Какви бяха изкушенията и предизвикателствата пред теб тогава?
През 1967 г. написах краткото, от два куплета, стихотворение "Най-дългото лято".
То започваше със стиха "Не далече от света, не е далече тук". После този стих
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абсолютно в същия вид се появи в още две мои творби. Много пъти съм се питал,
каква е била тая натрапчива мисъл, защо ме е преследвала така упорито. Вероятно
съм водил някакъв спор със скрит опонент. Може би още в началото съм
предчувствал, че едно от основните обвинения към мене ще бъде бягството от
действителността. Ще попиташ кой ме е обвинявал, след като в никой, или почти в
никой текст за мене няма такива твърдения. Наистина тези обвинения не са
документирани, но те съществуваха и най-голямото доказателство за тях си остава
фактът, че трябваше да минат повече от десет години, за да пробия. Живка
Балтаджиева, която ми е връстничка или дори е с една година по-млада от мен и с
която бяхме заедно в кабинета "Димчо Дебелянов", издаде първата си книга през
1969 или дори през 1968, докато аз – едва през 1979. Десет години на мен ми се
вменяваше, че съм далече от проблемите на живота, от ежедневието на хората, а
много често и това, че стиховете ми нямат художествени качества. Дори Димитър
Пантелеев, който ми написа окуражаващ предговор за "Лампа", смачкана в
сборника "Лирическо ято", където повечето участници бяха или изостанали из
архивите на издателството упорстващи графомани, или новопоявили се и тутакси
изчезнали кандидати за слава, не пропусна да се застрахова в този смисъл. Що се
касае до художествените качества, моите стихове наистина нямаха тия
художествени качества, които се изискваха и с които изобилстваше българската
поезия по това време. Владимир Янев на едно място твърди, че моята поезия била в
известен смисъл извън развойните тенденции на българската поезия. Мисля, че
няма да бъде само ефектен каламбур, ако кажем, че доколкото българската поезия
беше извън развойните тенденции на самата поезия, то моята наистина ще да е
била извън тенденциите на българската. След това стихотворение последваха
"Хекзаметър", "Покрайнина", "В угасващия ден" – за застреляния циганин. Това е и
първото ми преведено стихотворение – на полски, по това време Анго Боянов
поддържаше активни контакти с младите полски поети, няколко души – от групата
"Тилич" – идваха тук, аз като ходих във Варшава и Краков се срещах с тях.
Публикувахме си взаимно преводи, доколкото имахме достъп до печата. Когато
говорих за нашия аристократизъм по-нагоре, на нашето поколение, съм имал
предвид и това, стремежа за по-широки контакти, за взаимни прониквания и
влияния. Помня, на сбирка в кабинета "Дебелянов", където бяхме завели новите си
полски приятели, някакъв глупак или може би провокатор ги запита какво мислят
за... соц. реализма. Единият поляк отговори сдържано – в Полша такъв проблем
пред творците не стои. Ето това беше едно от предизвикателствата, които са стояли
и пред мен – да се живее така, сякаш сме част от цивилизования свят, да се пише
така, сякаш социалистически реализъм няма. А за да го няма, трябваше да се
предложи някаква нова реалност в изкуството. Всичките ми усилия по времето,
когато пишех "Лампа", бяха насочени не в това да се съсредоточа върху някакви
нови идеи или да придам на старите, прашасали идеи нов блясък, която задача
беше възложена на така нареченото априлско поколение и на бързащите да се
присламчат към него наши предходници. Моята цел беше един нов, вътрешен свят,
духовно пространство, макар и на първо време не толкова обширно, но автономно.
Това се усещаше. И това притесняваше. Не че животът го нямаше там. Виж
"Мансарда", там ли няма живот, тия градски покриви, тия покрайнини със
задъхващи се влакове, с трептяща мараня, с птиците, които падат с окървавени
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човки, с димящите тухларни, с коминочистача. Това беше реалният живот,
пречупен през моята призма, а не животът, който ни се предлагаше в идейното
огледало и яростно се пропагандираше. Аз не знаех колко струва билетът до
Кремиковци, защото нито бях ходил там, нито исках да ходя. Гошо Богданов беше
ходил и беше работил, и беше се измъкнал от калта, и беше разбрал, че там не бива
да се ходи. Там се изграждаше нещо със съмнително бъдеще, но се рушаха съдби,
осакатяваше се не един човешки живот. Поезията не можеше да участва в тоя
"романтичен" апокалипсис. Затова той стигна до идеята за пространствената
поезия. За пространствата в душата на твореца. Гьоро не винаги можеше точно да
формулира идеята си, както казах вече, а и не бяха мнозина тия, които можеха да я
разберат, тя беше абсолютно новаторска за времето. Аз само я схващах интуитивно
и това, което правех, беше самата нейна реализация. Георги Богданов беше творец
от голям калибър, с каквото се захванеше, го правеше, жалко, че не се съсредоточи
върху няколко само неща и че си отиде толкова рано. Съчиненията му трябва да се
издадат, има какво да се види в тях.

При твоето версификаторско майсторство (вече беше превел няколко хиляди
стиха) не беше никак трудно да кривнеш в "желаната" от някои другари
посока, за да станеш бързо член на СБП, да си намериш отговорна и добра
работа, хубаво държавно жилище, както между впрочем постъпиха немалко
наши връстници. Но ти не го направи – предпочиташе да живееш на тавана
със семейството си и да отстояваш своето. Откъде черпеше това творческо
самочувствие, а и житейска твърдост да продължаваш, пренебрегвайки
"съветите на дявола"?
Вероятно от възможността да общувам с велики образци, да се ориентирам и в
чуждата, и в нашата действителност, за да не изпадам в смешната роля на
изобретател на дървен велосипед. На практика се получи един парадокс – тия,
които не ме искаха на терена на поезията, охотно признаваха усилията ми в
областта на превода. Нещо повече, официализираха ги. Водени от своите
разбирания за нещата, те смятаха това дори за унизяващо ме. Преводач им звучеше
като нещо оскърбително. Те са поетите, аз съм само преводач, пък било той и
добър. И досега за някои аз съм добрият преводач, който пише и стихове. Лоши,
според съмнителните им критерии. Те бяха взели предвид всичко, освен едно. И то
се оказа, както е в повечето подобни случаи, решаващо. Аз не поставях по-долу
преводното си творчество от оригиналното. Аз живеех с разбирането, а така е и по
цял свят, че независимо дали пише собствени работи или превежда творбите на
чужди автори, поетът си остава винаги поет. И тъй като още от студентската
скамейка бях автор на една книга с преводна поезия, после дойде втора, после
трета, да не говорим за публикациите в печата, аз бях с високо самочувствие на
поет. Това ми помогна много по-леко да понеса този сравнително дълъг период на
непризнаване на оригиналното ми творчество и да не се озлобя, което неминуемо
би попречило на по-сетнешното ми развитие. Да прибавим тук и материалната
обезпеченост, която ми осигуряваха преводите, и картината ще бъде завършена.
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Нямаше нужда да правя компромиси със собственото творчество, нито със съвестта
си, за да уреждам битовите си проблеми. Те се решаваха един по един
благодарение на моите недоброжелатели. Аз бях свободен да пиша както си искам,
пак благодарение на моите недоброжелатели. Във всяко мое начинание аз бях
поощряван и подпомаган от моите недоброжелатели. Те ме направиха това, което
съм. А колко лесно можеха да ме унищожат – като ме признаят.

1972 г. и постъпването ти на работа в Националното радио бележат края на
един "бохемски период" на безсънни нощи с поезия, покер, вино, жени – всичко,
което гради самочувствието на вечно жадната младост, което – трябва да си
признаем, има отношение и към самочувствието на твореца, към стремежа
му за публична изява, която в онези години, много добре помним, беше
невъзможна по друг "личен" начин. С какво се запомнил тези и трудни, но и
хубави години преди "да сложиш цилиндъра"?
Това е епохата "Ашингер". Така наричахме ресторант Русе, срещу БИАТ, всъщност
това е старото му име, сега там има бюро на НЕОСЕТ. Събирахме се всяка вечер.
Георги Богданов, Владо Даверов, Александър Томов, Иван Робанов, Христо
Троански, Георги Трифонов, Анго Боянов, ти се появи сред нас малко по-късно,
Огнян Бранков, сега прочут детски хирург, критиката вероятно загуби, но колко
спасени невинни живота, Гошора – фотограф, той ми направи снимката за
сборника "Лирично ято", анархистващ елемент, беше задигнал от ВИТИЗ някаква
реквизитна пушка и пиян я заразмахва из София, изправи милицията на нокти.
Жените бяха много повече, защото съставът им се менеше постоянно и беше
трудно да се запомнят имената им. Много се пиеше, но споровете никога не бяха
пиянски. С много свят съм се изпокарал, много врагове съм наплодил, но точно с
тия хора, при всичките ни различия във възгледи и убеждения, духовната ми връзка
не е прекъсната. Някъде е изтъняла, но я има, съществува. Тия времена не се
забравят. Все още бяхме редници, но с маршалски жезли в раниците. И все още
нито една раница не беше проядена от мишките.

IV. РАБОТА

В Българското национално радио
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Кой те препоръча в отдел "Поезия" на националното радио? В онези години
понятието "конкурс" в днешния му смисъл не съществуваше – трябваха
"връзки" с отговорните другари...
Вече разказах как стана моето навлизане сред колектива на Литературната
редакция в Националното радио. Всъщност редакцията се казваше "Литература и
изкуство", шефка беше Лиза Матева. Слава Семирова беше зам. главен, имало е и
други заместници, но не ги помня кои са били. Слава я помня, защото работех с нея
непосредствено, тя отговаряше за преводната литература. Преводи на мен ми
даваше Христо Банковски, с него уточнявахме сроковете, правехме конкретния
подбор и разни поправки, ако се наложеше, Банчо не залягаше много над преводи,
но ако се наложеше да направи някой превод, го правеше професионално и
талантливо. Още на ниво редактор-сътрудник ние се сработихме много добре. Така
че, ако някой ме е "препоръчал" – това е била самата моя работа и, разбира се,
колегите от редакцията. С всички бях в много добри отношения, а и самата
редакция беше един много сплотен колектив, докато работех там нито веднъж не
станах свидетел на някакви пререкания, ежби, колизии. Ако е имало нещо, то е
било някъде по върховете и не е достигало до нас. При нас най-много нещо хърмър и то от ден до пладне. Ние живеехме артистично, приятни сбирки по разни
поводи, пийвания, често от работа – направо в кръчмата, било в "Под Липите",
било в "Стадион". Самата Лиза Матева се проявяваше като широко скроен човек,
толкова години беше съжителствала с поет и знаеше много хватки как да общува с
нас – и работата да се свърши, и нашето самочувствие да не страда. Гледаше
личните ни интереси да не страдат заради работата – първоначално с Банчо
ходехме на работа следобед, поради теснотията в старата сграда, но и в новата той
продължи да идва чак към обед, защото знайно бе, че пише до късно след полунощ
и не можеше да става рано; немалка истина обаче беше и това, че много често
сутрин го е цепела и глава. Но както и да е, пак взех да избързвам. След като се
дипломирах и вече бях женен, започнах да се замислям за постоянна работа. Такава
се намираше трудно и около една година аз тъчах на два стана, освен че
сътрудничех на Литературната редакция, работих нещо като на хонорар към една
от другите редакции в радиото – може би новинарска или някаква политическа
редакция. Имах една колежка от Университета, от моята група, Зоя Христанкова,
беше говорителка в гръцката емисия на радиото, виждахме се често и тя веднъж ми
каза, че търсели преводач от руски. Това беше добро дошло за мен. Работата ми
беше много проста, но изключително "отговорна". Сутрин отивах в осем часа,
добре, че живеех наблизо, буквално на броени метри от "Драган Цанков" 4, и ми
връчваха съветски вестник – било "Правда", било "Известия", било някой друг
ежедневник, посочваше ми се определена статия, най-често 4-5 машинописни
страници и аз трябваше веднага да се прибера вкъщи, да сложа две индига на
машината и да започна да давам картечни откоси по белите полета на листа.
Работата ми трябваше да приключи не по-късно от 10, 30 часа , защото към 11
преводът се очакваше да е вече на бюрото на политическия наблюдател Х., който в
обедния блок излизаше със свой коментар. Не му споменавам името, защото може
би е още жив човекът, или пък има роднини и близки, но такива бяха нашите
политически коментатори по онова време, не знаеха дори руски. Може би са знаели
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други езици, но тогава ние се равнявахме само и единствено по съветската преса. И
така аз бичех от 8 до 10 преводи на статии, а секретарката на редакцията бичеше от
2 до 4 хонорарни фишове на мое име. Докарвах си колкото една заплата, а може би
и повече.
По едно време се освободи място в Литературната редакция, но пък възникна друг
проблем – Лиза искаше да назначи човек с испански. Не че е бил нужен кой знае
колко испанист, кубинска поезия пускахме, но не чак толкова често. Просто Лиза
беше пътувала с партийно-правителствена делегация за Куба и по пътя ли, там ли в
нашето посолство в полезрението й беше влязъл един Жоро. Симпатяга, отгоре на
всичко приятел на Банчо. Искаше да го вземе в редакцията. Жоро обаче, макар и
специалист по испански език, нямаше литературни амбиции, мислел е за поперспективна кариера и веднъж Банчо ми пошушна: "Кютай сега, Жоро ще ходи
другаде на работа, твоят въпрос може и да се уреди". Безспорно Банковски искаше
аз да отида в редакцията, пък и другите колеги също, защото един евентуален
парашутист, каквито имаше в изобилие навсякъде, щеше да легне на неговите
рамене. Най-малкото ще трябваше да го обучават дълго и упорито, без никаква
гаранция, че от дървото, което ще им предложат, ще могат да издялкат свирка. А и
отпаднал веднъж Жоро от терена, нямаше никаква причина Лиза да не ме вземе –
аз бях вече готов редактор. Така стана назначаването ми.

В известен смисъл аз те наследих в радиото. Ти напусна – аз постъпих в същия
отдел на твоето място. По наше време се казваше: не е станал
професионалист този, който не е минал през школата на радиото, но и не е
станал творец, онзи, който е останал в него. Сега, като си спомняш за онези
години, можеш ли да прецениш дали повече ти е взело, или повече ти е дало
радиото?
Това, за което говориш, си го чул от мене. Когато постъпих вече на щат, Лидия
Вълнарова, която също си беше имала работа с поети, била е съпруга на Димитър
Светлин, ме посрещна с думите: "Добре дошъл и от мен да запомниш едно: не е
станал поет, който не е започнал работата си в радиото, но не е станал и оня, който
е останал в него". И като се замисли човек, излезе права. Мнозина от добрите ни
поети бяха започнали трудовата си кариера в радиото, но в него бяха останали до
пенсионната си възраст само посредствените. Не отива да си на 55 години и да
делиш мегдан с млади репортери и репортерки, които отгоре на това не те искат.
Да, ама пусти нагон за власт. Иначе радиото е една много добра школа. Учи те на
точност, на отговорност към поетите задължения, прави те контактен в общуването
ти с хората, създава ти връзки, в интелектуален план имам предвид. Така се
запознах с Владимир Свинтила. Трябваше да взема от него някакъв материал.
Тогава все още владееха старите, достопочтени порядки. Аз като млад редактор
трябваше да отида да взема текста от тях. Слава Семирова ме напъти: "Хайде
отивай, едно сайдисване на човека (тази дума употреби), пък и ти ще научиш нещо
от него, а като станеш на неговите години и от теб ще идват да взимат така". Не
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бих казал, че беше много прозорлива. Сега деликатно ти нареждат: бихте ли го
донесли на пропуска. Свинтила живееше някъде към Младежкия театър, на
Будапеща или наблизо. Заварих го да чете някаква книга. "Опреснявам си
санскрита" – скромно поясни той, докато търсеше това, за което бях отишъл. После
се сприятелихме. Направихме две предавания за радиото – едното за Клеман Маро,
другото за Агрипа Д'Обинье, той написа текстовете, аз преведох стиховете. Не че
не е могъл да ги преведе сам, но той имаше правило да не работи на терена на друг.
А аз тогава вече бях започнал да превеждам френска поезия и той беше харесал
моите преводи, насърчаваше ме и написа за мен първия сериозен текст като за
преводач. Когато правех френската антология "От Вийон до Виан", разбрах, че тия
преводи ги нямам – при многобройните прочиствания на папките са станали
неволно жертва. Много неща, и преводни, и мои, съм погубил така. И тук радиото
ми дойде на помощ – всички хубави, значими предавания се пазят в специален
фонд, а някои влизат и в златния фонд. Наскоро извадиха стихотворение от Елюар,
рецитирано от Жерар Филип в София. Преставяш ли си каква ценност е това. И
какви емоции. Та и тия две предавания бяха, слава богу, запазени, от там
дешифрирах текстовете. Любопитното е, че и досега пазя из архивите си текстовете
на Свинтила, а и на други сътрудници, а много мои неща липсват. Свинтила беше
автор от европейски мащаб. Мнозина смятаха, че се разпилява, но той беше
енциклопедично устроен ум. Само сонетите на Шекспир да беше превел, му стига
да остави трайно име в българската култура.
Иначе радиото може и много да ти отнеме. Но то започва да ти отнема, чак когато
види, че вече започваш да се застояваш повече отколкото е нужно в него. То не
обича застоя. То е динамично, постоянно се променя и иска нови и нови лица.

Кой от колегите ти в радиото е оказал най-силно въздействие върху теб като
личност и като творец?
Би било пресилено да се говори за въздействие на колега върху мен. По-скоро
можем да кажем, че общата атмосфера на толерантност, на колегиалност, на
възможността да покажеш това, на което си способен, да вземеш от другите неща,
които ще те дообогатят, са ми влияели. Ние работехме професионално, мога да
кажа, че стихотворните преводи, които се излъчваха в програмите на радиото, бяха
на много високо ниво, литературната редакция на радиото беше истинска школа за
поетически превод. Слава Семирова беше наложила високи критерии, там бяха
редактори Григор Ленков, Христо Банковски, после моя милост, ти като ме замести
може би също си се занимавал с тая материя. Говоря за времето, когато аз работех в
радиото, преди това и след това е имало навярно и други, които са допринесли за
професионализма в работата. С Григор Ленков, макар да не се засякохме в Радиото,
дълги години работихме заедно, той беше един от най-желаните ни сътрудници, аз
му сътрудничех в "Родна реч", бяхме приятели, от него съм научил доста в занаята,
обсъждали сме десетки закавръчени случаи било в мои, било в негови преводи. Той
беше от малцината, които ценяха превода наравно с оригиналното творчество. По-
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нагоре някъде казах, че усещането за реализация, което ми даваха преводите, стана
причина да се съхраня като поет; при него, мисля, това беше в основата на малкото
му, недостатъчно според някои, писане. Григор нямаше чувството, че не е
реализиран. Дали чрез собствени стихове, или чрез преведени, той живееше като
поет, много повече поет от редица прехвалени тогава автори на книги.
В радиото най-близки контакти, може да се каже, подържах с Банковски, от една
страна работехме заедно следобед, от друга имахме и общи проблеми. Банковски,
макар че го приеха в съюза малко преди да си отиде от тоя свят, беше недооценен
автор. Може би той е най-талантливият и най-ерудираният от своето поколение,
което така и не можа да се прилепи към априлското. Банчо през цялото време
имаше проблеми с печатането и издаването. Той поддържаше контакти с
връстниците си повече на битова основа, нежели в интелектуалната сфера. Те, това
трябва да се каже открито, бяха под неговото ниво във всяко едно отношение – и
като талант, и като ерудиция. Нашето общуване беше само на интелектуално ниво.
Аз бях далече от компаниите му било в кръчмите, било в планината, той беше
голям планинар и това в известна степен го спасяваше от бита, към който той беше
крайно непригоден. Макар че съм го виждал и в критични ситуации, от които той
излизаше подобаващо. Бяха ги командировали с колегата Статков в Москва да
подготвят някакви предавания. Влакът тръгва някъде към 9 часа сутринта.
Банковски се появява на перона точно в момента, когато последният вагон прави
чупка и композицията се изгубва от очите на изпращачите. Колегата се примирява,
че ще пътува сам, знаейки, че Банчо по принцип трудно се буди и още по-трудно
адаптира към деня. Какво е изумлението на Светослав Статков, когато тренът
започва да навлиза под сводовете на Русенската гара: нашият колега като подранил
новобранец седи на куфара и чака на перона. Изпуснал веднъж влака, Банковски не
губи самообладание, както биха направили мнозина, ами се хвърля в първото такси
и право на аерогарата, за късмет там има самолет, който лети до Русе, намират се и
билети и той излиза от ситуацията. После донесе от това пътуване много хубави
стихове. Запомнил съм как руските ели като триони режат зимното небе и се сипят
снежни стърготини. Нещо в тоя план. Ще ми се да разкажа повече за Банковски, за
да съживим спомена за него, той беше не само добър поет, той беше личност.
Трябва да му се направи според мен едно избрано от човек, който ще види в него
стойностните неща. Тия, които му правиха подборки, са търсили да открият себе в
него, харесали са това, което харесват у себе си, мъчили са се да легитимират чрез
него свои виждания и търсения. Не е достатъчно това, че си пил на една маса с
него, за да можеш да му бъдеш на нивото. Банковски беше самобитен поет, както
беше нестандартна личност – освен изтъкан от дарба, ерудиция и фобии, той беше
пълен със странности и чешитлъци. Обичаше да се подгавря, но и търпеше чуждите
атаки. Що епиграми сме си разменили, що карикатури, имам цяла папка. По-надолу
ми се ще да включим трите му стихотворения, които ми е посветил, а и моите
саркастични строфи за него. Но това после.
Банчо имаше, както казах, някои фобии, една от които беше страх от... пеперуди.
Това може да се стори на някого странно, но както ще се убедиш, може да бъде и
опасно, което аз лекомислено не подозирах. Първото ми изгавряне на тая тема с
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него беше не така страшно. В Созопол, където бяхме на почивка, в една от
градинките какво да видя: огромна тенекиена пеперуда, вече започнала да
ръждавее, на която пишеше: "Не тъпчете тревата, тя е ваша!" или нещо подобно.
Не ще и дума, че едва дочаках да се мръкне, за да изтръгна тая заветна придобивка
и да я опаковам. На другия ден тя замина за София, на адреса на моя приятел с
наложен платеж, трябваше да плати пощенската услуга, преди да освободи
пратката. Бая тежка беше, към 7-8 кила. После колегите ми разказваха как Банчо
цял ден нямал мира като какво ще да съм му изпратил и през цялото време
подозирал, че ще да е някаква гавра. Наел си и носачи – Петър Милкин, който го
следваше из планините, и Емил Розин, дошъл от Габрово да разнесе стихове из
редакциите. Тоя майтап мина и замина, но аз не мирясвах, а трябваше и да
отвръщам на неговите удари – той също се подгавряше с мене. Една заран на
стълбището в къщата в Лозенец, където живеехме все още, гледам омаломощена от
есенното захладняване огромна нощна пеперуда. Да не я бях хванал в къщата си,
щях да помисля, че става дума за тропически екземпляр. Голяма беше колкото
дамска ръкавица. И черна. Намерих подходяща кутийка, амбалажна хартия и
съветски марки от старо писмо – Банчо наскоро се беше прибрал от драматичната
командировка и беше съвсем естествено на "Драган Цанков" 4 да пристигне малко
колетче, надписано с наивен почерк – "Тов. Кристиану Банковскому", руснаците
нашето Христо ги смущаваше и те охотно го преправяха на Кристиан. Сложих аз
на бюрото му кокетната пратка и зачакахме обед, когато обикновено Банчо се
появяваше в редакцията. Съблече се той, седна, още нищо не вижда, беше много
късоглед, но суетата не му позволяваше да слага за щяло и нещяло очила, каквито,
разбира се, носеше винаги в джоба. Чакаме ние, по едно време някой не издържа и
рече: "Банчо, имаш нещо от Москва". Взе го той, леко го заотваря, някакъв
вътрешен глас сякаш му говореше, че нещата не са съвсем читави. Махна
подозрително хартията и в този миг аз вече искрено съжалявах, че си бях направил
тази шега. Добре, че кутийката беше от някакъв луксозен подарък с плексигласово
прозорче и пеперудата беше затворена. Банковски пребледня, застина по един
особен начин, нищо не каза, само видях как за секунди лицето му се ороси от едра
пот. Грабнах веднага кутийката и я изнесох навън. Така и не можахме да си
обясним какъв беше този страх у Банковски – защо той, който кръстосваше
планините и зиме, и лете, правеше нощни преходи, спеше по наровете из разни
хижи, беше в състояние да загуби и ума, и дума пред една... пеперуда.
Иначе, пак повтарям, имаше чувство за хумор, носеше шеги, дори мисля, че му
беше приятно да го подбиваш. Много беше доволен, когато написах и публикувах
няколко пародии и едната беше за него. Най-обичаше да се гаври с плешивците.
Самият той не беше плешив, но знаеше ли се какво можеше да стане с перчема му
след време. Аз се възползвах от тази хипотетична възможност и му рисувах с
цветисти фрази едно такова нерадостно бъдеще. Отде да знам, че съдбата няма да
позволи да го видим нито плешив, нито омаломощен от старост. Добре, че тогава
нямаше компютри, сигурно съм щял да му правя компютърни портрети като
реклама за лек против косопад със снимки "преди" и "след". Но имаше попримитивни начини и аз се възползвах от тях. Когато в Пловдив му излезе книгата
"Мъжки години", покани ме да отидем, хем ще се разходим, хем ще вземем
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екземпляри, беше си поръчал няколко пакета да подарява, хем ще се видим с
колеги и най-важното – той ще почерпи. За черпене не беше стиснат, но само
пиене. Мезета, други такива работи – не. На масата трябваше да има пиене и нищо
друго. Съгласих се, че ще отида, но само при условие, че ще има мезета и дори
нещо за хапване. Случаят беше един от редките – излизаше му книга – и той беше
принуден да отстъпи от своите принципи. Настанихме се в "Тримона", както му
казваха майните, отидохме до издателството и взехме книгата. Понеже хората бяха
на работа, разбрахме се, че ние ще си починем в хотела, а надвечер ще се съберем в
ресторанта. Така и сторихме. Взех тайно една книга от издателството и в хотела се
позабавлявах; там, където беше снимката, от младежките му години, разбира се,
подлепих внимателно една синя хартийка, после с писалото му направих графична
скица, всичко както му е реда, много сполучлива излезе, камбестия нос, леко
дръпнатите очи, само че на мястото на буйния му перчем лъщеше невъобразимо
голо теме. Сякаш някакъв човек с перука, когото ловък папарак е издебнал, тъкмо
когато се е готвил да си наложи нощната шапчица. Абсолютен чичка. Чичка също
беше обидна дума в неговия речник. Вечерта трапезата беше богата, виното се
лееше, по едно време той извади пакета с книги и реши да надписва. Когато стигна
до мене, аз му казах: "Чакай, нали вече ми даде". "Как така съм ти дал?" "Ами ето"
– и вадя екземпляра и разгръщам, така че погледът му веднага да падне на
снимката. Банчо се втрещи – нали е късоглед, още не може да схване, че има
подлепено листче, от друга страна пък на син фон със синьо мастило графичен
портрет – такива портретни скици по това време се публикуваха. За миг надникна в
бъдещето, което, уви, не можа да дочака. Или не пожела да дочака. Различни
слухове се носеха за неговата смърт. Склонен съм да приема, че след смъртта на
родителите му, към които беше силно привързан, волята му за живот се е сломила,
макар открито да не го показваше до последния момент. Помолих го да ми
надпише този екземпляр, плод на моята гавра. Още е в библиотеката ми, ако го
намеря, може да дадем в приложението тая моя карикатура.
Дали по тоя повод или по друг, поводи винаги си намирахме, Банковски отвърна
със съкрушителен удар: многобройните епиграми, само малка част от които съм
запазил, вече не го задоволяваха. В момент на творческо вдъхновение той ме
атакува от три страни – с три класически произведения: ода, сонет и балада. Банчо
беше майстор на сатирата, беше публикувал сатирични стихотворения, имаше едно
за далака, което се помнеше и цитираше. Имах идеята навремето да ги дам да се
публикуват, но после нещо се размина. Мисля, че сега поводът е подходящ. Трябва
само да направя едно пояснение. Докато аз се занимавах с неговата хипотетична
плешивина, той беше намерил у мене реален обект за насмешки, моя нос – твърде
голям и доста крив, и следователно грозен съгласно естетическите му критерии. Но
да дадем думата на самия поет.

ОДА ЗА КРИВИЯ НОС
Привет, колега Кривоносов,
привет на твоя славен нос!
Тоз нос е жребий съдбоносен
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и закривен като въпрос.
Не само крив, но и огромен
е този кюстендилски нос.
Тежи като кошмарен спомен,
но ето: в дни на сенокос
от него полза ще да има,
че крив е той като коса.
Трепти по него зла роса
в свирепия Кадийски климат.
О, тоя нос, в омара синя
как плува горд и вдъхновен!
Подобно сабя-дамаскиня
свирепо той е закривен.
Расти на воля, нос Кадийски,
пробивай тоя небосвод!
Свети сред нощите софийски
за кеф на целия народ!
СОНЕТ ЗА КРИВИЯ НОС
О, Музо, възпявай Кадийския нос!
Звъни, ти мой САЗ, за носа кюстендилски…
Запяват за него чер гарван и кос
и кацат по него колибри антилски.
Такъв екзотичен и важен е той:
носът исполински, трагичен и гърбав.
Ще стане ли прав? Да, но само "на върба"!
И все пак е горд – и във студ, и във зной.
Че той разкрасява лицето Кадийско,
единствено то е в полето софийско,
тъй както въпросният нос е един.
А ние с колегата свой се гордеем
и химни възторжени пеем ли, пеем
за тоз нос чутовен и дивен… Амин.
БАЛАДА ЗА КРИВИЯ НОС,
В КОЯТО ОПИСАНОТО ЯВЛЕНИЕ, СЛАВА БОГУ,
ВСЕ ОЩЕ НЕ Е СТАНАЛО.
На моя нос намерих анти-нос:
огромен, крив, парадоксално смешен.
И нито негър, нито ескимос
ще се похвалят със подобен нос.
Но както казва Александър Пешев,
за юродив, за нечестив и грешен
той би могъл да бъде обявен
през средните и тъмни векове
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и върху буйна клада изгорен!…
… А днеска тачим криви носове
като природни паметници редки.
Кадийски носове, вам правим четки
като една особена награда.
И тук започва моята балада…
За тоя нос е нужна здрава клетка,
че може да избяга – той е звяр,
да се сдружи със хищните чакали,
със гарвани, със всяка тъмна твар,
със върколаци – тлъсти и преяли,
да пее песни бесовски със тях
и да потъне в блудство и във грях.
По този нос ще кацат кукумявки,
вампири покрай него ще кръжат,
ще се събират бухали на спявка
върху огромната му крива плът.
И тоя кривий нос ще бъде горд.
Той прилепи безбройни ще привлича.
И толкова това ще му прилича,
че ще се чувства като някой лорд.
… О, само най-изпечен тепегьоз
би носил тоз
Колега, със лице като
послушай, твоят нос е
И музата прадревна на
зове те към пластична

мадона,
незаконен.
Хорация
операция!

разбойнически нос!

Както виждаш, Банковски владееше отлично различните жанрове. Това се дължеше
отчасти и на работата му в радиото. През нашите ръце минаваха стиховете на
автори от различни епохи, от различни географски ширини. Изискваше се
преводите на Вийон, например, и тези на Пабло Неруда не само да звучат хубаво,
но и да говорят за особеностите на своите автори. Недопустимо беше да се стремим
само към гладки и четивни преводи (тук Семирова беше на своя пост), за Радиото
това е много важно, актьорите не обичаха текстове, из които да се препъват.
Мисля, че на мен това много ми помогна в работата по-късно над преводите на
Молиер. Реч, която ще се произнася на сцената, не трябва да създава двусмислия,
нито да затруднява актьора. И досега, като ровя в библиотеката си, намирам книги,
из които я Банковски, я моя милост, сме нанасяли поправки с молив; дори ситото
на "Народно култура" в някои случаи ни се е виждало по-едро, отколкото трябва.
Бяхме се обиграли много. Затова на Банчо не му беше трудно да ме атакува на
различни терени в словесните ни войни. Разбира се, трябваше ми доста време,
докато се окопитя след тая канонада. А трябваше да измисля и нещо по-фрапантно.
Темата беше налице, но въпросът с формата висеше над мен като дамоклев меч.
Теми много, темите са на всички, важното е какво ще направиш. Кой казва, че
нямало единство между форма и съдържание! Не биваше да повтарям нещо, което
караше колегата да ликува, а мен несъмнено щеше да ме постави в положението на
епигон. По това време се заговори много за превода на "Онегин" на Гришата
Ленков. Дали вече беше излязъл, или се готвеше за печат и ние бяхме пуснали
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откъси от него, не помня, но като всяко велико откритие и моето беше просто.
Онегинската строфа! Едва ли някога щях да превеждам "Онегин", за да имам
възможност да се изявя на терена и на тая строфа. Разбира се, да пиша цял роман за
Банковски, щеше да бъде доста уморително, а и той едва ли щеше да го дочете до
края. Много от добрите ни намерения се провалят, защото не знаем къде да спрем.
Но аз бях вече печен редактор и тия работи ги разбирах. Няколко строфи беше
идеалният вариант. Речено-сторено. Сега, като гледам и хартията, и шрифта на
машината, по всяка вероятност ще да съм извикал "Еврика!" в редакционната вана.
Човек като си свърши задължителната работа, какво му остава освен
съблазняващото ни под път и над път творчество. През последните години все
повече се убеждавам, че в България с поезия се занимават хора, които си нямат
друга работа. Все пак, след като изслушахме Банковски, няма да е честно да не
дадем думата и на опонента му.

Е ГЕНИЙ БАНКОВСКИ
Роман в стихове
ЧАСТ ПЪРВА
ГЛАВА ПЪРВА
O, nox!
Хораций
О, нос!
I.
Бе Банчо с твърди, буйни нрави,
сред рунтави мъже живя
с коси и дълги, и корави,
но най-подир оплешивя.
Това за всекиго е мъка!
Какво по-страшно от разлъка
със собствената ти коса!
Разделите с жена не са
така печално неприятни.
Какви терзания, какви,
за оголелите глави,
при туй огромни и квадратни.
Но нека днес до тук да спрем не се възвръща с хленч перчем.
II.
Банковски, наш добър редактор,
в Балкана, в Габрово роден,
не се възпираше пред фактор,
ни пред вдовец или ерген надсмиваше им се ехидно,
щом бяха с теме кълбовидно.
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Утеха имаше си той баща му след лета безброй
останал бе с космата грива.
Но в тоя свят за зла шега
и в миналото, и сега
се знаят гафове такива,
че чак изтръпваш… Но това
ни чака в третата глава.
III.
Предания семейни няма
в бита на нашия народ.
И стана жертва на измама
Банковски в своя млад живот.
Баща му – крив ли е човека на род, плешив от памтивека
бе изключение едно
и тъй подведе Банчо… Но,
читателю, недей се въси,
не махвай току тъй с ръка,
че с всеки случва се така,
щом по-далече от носа си
не вижда в тоя сложен свят.
А Банчовия бе домат.
IV.
Ти ял си пълнени домати,
такъв и Банчовият бе.
Дано не стъпва у дома ти
човек с нахлупено бомбе
(това е признак, че плешива
глава под него той укрива)
и с патладжан, пардон, със нос,
подпечен сякаш в турски сос че ти след нощ пиянска, тежка,
събудил се накрай от глад,
би лапнал мекия домат.
Непоправимата си грешка
иди, че после разбери.
Но аз за тебе бдя, шери.
V.
Но нека по-подробно ние
разкажем за носа зловещ.
Безброй мъже или жени е
изплашил той. В бездънна пещ
готов съм, братко, с теб да влезна,
отколкото към тая бездна
да хвърля бегъл взор дори.
Ти, Музо, пак ме укори,
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че все с хиперболи боравя.
Тук укора ще понеса отвор подхожда за носа,
но пак аз пропуск ще направя,
защото те са два, дори
се носи слух, че са и три.
VI.
И тъй, да наречем Триносов,
читателю, героя наш.
Във времето на Ломоносов
в Русия имал той адаш.
Да, с две отверстия ли, с три ли не сме се още уточнили носът живее свой живот,
със свои мъки, своя пот,
със свои радости и грижи.
Носът! Ах, най му е добре,
щом Банчо в него пръст завре
и го напред-назад задвижи.
Не е изпитвал толкоз кеф
и нос на генерал-ан-шеф.
VII.
Банковски дълго се наканя,
но най-накрая не реши
дали да иде днес на баня,
или с немитите уши
да ходи още два-три дена.
Проблемата не бе решена,
защото… Тук изтръпвам цял,
че виждам в миг оплешивял
Героя, дявол да го вземе…
Той мие своята коса,
а тя полепва начаса
към кълбовидното му теме
и то – огромното – светлей
като излъскано с елей.
VIII.
Тук стана реч и за ушите.
Не махвайте ей тъй с ръка.
Ах, как ли ще се утешите,
ако съдбата с вас така
ехидно се е подиграла.
В среднощ във вихъра на бала,
врагът ти – автор на сплетни,
щастлив ще ти се поклони,
а дамичката му с почуда,
уж иска да те утеши,
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ще пипне твоите уши:
какви крила на пеперуда!
Да, всеки пати – знай това от собствената си глава.
IX.
Плешива участ ви очаква,
съпрузи, знайте го от мен.
А с участ толкова еднаква
ще бъде тъжен и ерген
като Банковски… Но тогава
коса огромна той развява,
не мислеше, че след това…
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
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.
.
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.
.
.

X.
За жалост времето не спира
и падат космите безброй.
Реши коса да имитира
Банковски, нашият герой.
Потънал в мислите си мъдри,
реши за в бъдеще да къдри
оскъдните си косми… но
смущаваше го тук едно дали дебелата фризьорка,
усърдна и в труда дори,
не ще перчема изгори.
И щом шише с пелин изпорка,
реши се да не стъпва там
и с всичко да се справи сам.
XI.
Решителност у всеки има
преди да се е сам заел
със работа неизпълнима.
Банковски също беше смел.
Пред огледалото застана
в ръцете с гребен от стомана,
че мислеше си – може би
ще го остави без зъби,
веднъж дори да го прокара
през къдрите сплъстени той.
Прокара го… О, Боже мой,
десетки косми в надпревара
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зарониха се, за беля.
От косми подът побеля.
XII.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIII.
Балканът е прекрасен лете,
и аз в Балкана съм роден!
Стопили са се снеговете,
шуми букакът накълбен
и крачат бодрите туристи
напред към изворите чисти,
и вдишват въздуха с гърди.
Читателю, не се сърди,
че те повеждам по пътека,
която си изминал сам.
Героят ще намерим там турист запален е човека,
с плешиви – както той – глави
из планините ни върви…

Предлагам да спрем до тук. При целия риск някои да си помислят, че в радиото сме
се занимавали едва ли не само с поднасяния, щуротии и гаврички. Съвсем не бе
така. Ти поне можеш да свидетелстваш.
Екипът работеше добре, всеки си имаше предпочитани сътрудници, предпочитани
теми, които защитаваше при правенето на плановете. Занимавахме се не само с
поезия, разбира се. Преводната проза минаваше също през нас. Румяна Кацарова,
Весела Янева, Гергана Михайлова могат също да кажат, според мен, че това е бил
най-добрият период в професионалната им кариера. По едно време ни спуснаха
един парашутист – помниш го много добре, той като че ли при тебе повече работи.
Интелектуалните му усилия стигаха до там, колкото да се сети, че като пише
трябва отдолу да си подлага лист, за да му излиза реда прав. Появи се
изневиделица, но това не му попречи един прекрасен ден да каже: "На мен ще ми
излиза книга със стихове, другия месец". С Банчо се спогледнахме така, че всеки
знаеше какво си мисли другият в тоя момент: той чакаше от няколко години
поредната си книга, а аз май вече бях набутан в сборника "Лирично ято". Случваха
се такива конфузни ситуации. Когато приеха Рада Александрова в Съюза на
писателите Банковски намери сили да отиде пръв да й стисне ръката, но ние всички
знаехме какво му струва това. Беше автор на великолепни книги и вече
връстниците му бяха тези, които избираха в съюза. Но той все още не беше член.
Дори сдържаната Слава Семирова промърмори нещо по този повод. Не знам при
тебе, когато ти дойде в радиото, дали нещата се промениха, но по мое време
редакцията като цяло беше женско царство. По принцип гледахме на жените да не
им погаждаме номера, но по някой път си го изпросваха, просто плачеха да им се
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погоди номер. И също отвръщаха на ударите. Но може ли да се сравнява перфектно
изпипаната ми операция по изпращането им в Парка на свободата, пред лятната
естрада, в седем и половина сутринта, да гасят несъществуващ пожар за покриване
на норми по противопожарна охрана, с опита им да разпалят пламъците на моята
суета. Няма да влизам в подробности по тяхното изпързалване посред лято, все пак
надявам се да им е останал поне хубав спомен от една ранобудна разходка в
приятен слънчев ден. Ще кажа, че и техният опит се увенча с успех. По това време
се правеше филмът "Хан Аспарух". Румяна Кацарова чрез някаква нейна приятелка
режисьорка в Киноцентъра решила да ми погодят номер, като ме поканят за пробни
снимки. Фиктивни, разбира се. Очаквайки, че ще се разприказвам и от всичко ще
си остане само разкарването ми до Киноцентъра. Като лоши шахматистки те бяха
тръгнали с коня напред. Не знаеха, може би, че аз умеех добре да яздя. Стигаше им
да ме поднасят за това ми суетно препускане – все пак къде е Борисовата градина, в
която ги бях пратил за зелен хайвер, къде е Бояна. Действително, аз не яздих във
внушителната кинопродукция, но се оказа, че режисьорката имала асистентка и аз
"по най-добрия друм препусках// без никаква юзда и стреме". Така че моите
приятелки ме разкараха до Киноцентъра, но не ме прекараха. Не си ли забелязал, че
и в литературата е така, всеки, който иска да ми попречи в нещо, обикновено ми
помага.

И по мое, а още повече по твое време, съществуваше цензура в радиото.
Имахме т. н. "наблюдатели", които много стриктно "наблюдаваха" да не
изтече нещо неправоверно, камо ли критично към соц-действителността.
Понякога трябваше да минаваме "през иглени уши", за да прокараме някоя и
друга истина, скрита зад метафори, алюзии и пр. Припомни си някои от
фрапантните случаи – те са чудесен документ за времето, в което творецът
трябваше все пак да стигне до аудиторията си.
Имало е, разбира се, но не толкова в нашия отдел, все пак ние работехме с поезия
предимно. Спомням си подобно нещо в съседната редакция, където работеше Сашо
Томов, после и Иван Робанов, не помня как се казваше, може би публицистика или
нещо подобно, във всеки случай "България в дела и документи" беше нейна
рубрика. Та, вика ме веднъж Ташо Карапетров, да съм им напишел някакво очеркче
за Кюстендил и кюстендилския край. Никаква политика – природата, плодородните
полета, минералните извори, овощните градини, картините на Майстора. Не помня
какво съм писал, но един ден Ташо ме вика: "Чудесен ти е материалът, но трябва да
направим малко съкращение". Помислих, че съм прекалил с размера. "Махни нещо,
щом не се побира" – отговарям му аз, все пак не ми рови из стиховете, че да се
съпротивлявам, както правех обикновено. "То за побиране се побира, но това, дето
си го писал за еврейската синагога, че била превърната в картинна галерия, ще го
махнем". Вероятно съм направил някаква удължена физиономия, та Карапетров
трябваше да поясни: "Ами ще ни обвинят, че отнемаме религиозните права на
евреите в България, бе човек". Нямаше как да не се съглася, по това време всички в
България се радвахме на изключителни религиозни права. И най-важното, имаше
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кой да се грижи за тях. Ето Ташо, например, не допусна някой да си помисли, че
синагогата вече я няма. Иначе не беше лош човек. Беше чудесен филтър в
идеологическата редакция. И не само там. Нямаше течност с някакви податки за
наличие на алкохол в нея, която той тутакси да не поеме, за да филтрира алкохола.
На какъв риск се е излагал, ще кажеш. А по-малък ли беше рискът да не филтрира –
особено някои истини, пък било те скрити зад метафори или алюзии. Иначе и ние
пиехме. Блъди Мери – хем го прокарваш лесно, хем ефектът е по-голям. Като хитро
замаскирана в червено мисъл, за да мине през цензурата.

Човек, работейки в радиото, неизбежно става публична личност – в по-малка
или по-голяма степен. И все пак по-честите му контакти са с една невидима
аудитория – нещо сродно с достигането на поетическите ти послания до
читателите. Кое те изкушава до ден днешен повече – живият контакт или
срещите с невидимата аудитория?
Има нещо много точно в това наблюдение – контактите на поета с неговите
читатели са точно толкова невидими, колкото и тия на раидоработника със
слушателите. След периода "65-та аудитория" ти знаеш, че не си падам много по
литературните четения, т. е. по "живия контакт". Моята поезия не е за такъв вид
четене. Така че срещите с "невидимата аудитория" е предпочитаната от мене форма
за общуване. После и друго – познаването на поета в битов план много често пречи
за истинското му възприемане. Все нещо ще сложи капката катран в кацата с меда.
Това не се отнася, разбира се, за един по-ограничен кръг от читатели, каквито са
твоите приятели, които отдавна са те приели такъв какъвто си и няма никаква
опасност от срещите на живо.

В какво радиото се оказа "тясно" за теб и реши да го напуснеш?
Радиото все още не се беше оказало "тясно" за мен, поне на този етап. Винаги съм
живеел със съзнанието, че там ще съм до време, но поводът да го напусна беше
друг. Знаеш за тежката ми операция през 1976 г. После дългата платена отпуска,
после отново – бяха ме заразили с хепатит. Мина цяла година, време достатъчно да
се "оттласна" – не искам да употребявам думата "отчуждя", защото няма да е вярно
– от тая действителност, хората вече бяха навлезли в нови проблеми, знаеш как
бързо се мени радиото.

От 1976 г., когато напускаш радиото, до 1979 г. си на свободна практика, т. е.
без постоянна месторабота. С какво се занимаваше и как се препитаваше в
този период?
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Бях сътрудник на "Народна култура", правех неща, които ми харесваха, насищаха
валенциите ми, даваха ми самочувствие и не на последно място – материална база,
за каквато мнозина от моите връстници биха мечтали. Мисля, че по това време
завърших превода на "Кой в Русия живее добре" от Некрасов. С тоя кратък стих, с
дактилните окончания поемата поставя изключително трудни задачи пред
преводача – на чисто езиково ниво тя те провокира да покажеш майсторство.
Наскоро ме срещна Борсука (поетът Петър Лозанов) и след като ми изрецитира
някои мои стихове от онова време, нещо, което прави винаги, при всяка наша
среща, някак си замечтано отрони: "Кой в България живее добре – Кирил
Кадийски". Тогава бяха пуснали в обръщение тая мъдрост, сиреч много пари съм
направил от превода. Абсолютно вярно беше, но преди това ми се наложи да
направя и самия превод.

В издателство "Народна култура"

В издателство "Народна култура" постъпваш с вече значителен опит зад
гърба си като преводач. Как те посрещнаха новите ти колеги?
Значителният опит, както го наричаш ти, беше придобит освен в радиото и в самата
"Народна култура", може би най-вече там. Като сътрудник аз бях вече част от
колектива, подписът на директора под заповедта ми за назначаване по-скоро само е
узаконил това. Може би по-интересно е да разкажа как се стигна до това
назначаване. Един ден обядвах в "Журналистите" и се оказахме на една маса с
Божидар Божилов. Попита ме къде работя с-сега. Казах му, че съм на свободна
практика и че чакам да ми подпише заповедта за назначение при него. Знаех, че е
разсеян човек (по-късно разбрах колко съм се лъгал) и сметнах, че по този начин
съм влязъл в тон с неговите нескончаеми зевзеклъци и закачки с колеги и приятели.
След няколко дена ме среща и ме пита: "Т-ти защо не си минал да си вземеш
заповедта за назначението?" Как да му кажа: "Ама аз се шегувах". Шега работа ли е
да почнеш работа в най-голямото и престижно издателство за преводна литература.
Божидар обаче беше човек, с когото винаги трябва да си имаш едно наум. И реших
да намина към издателството, придавайки си най-нехаен вид – ами я ако отново е
решил да се пошегува. По сериозния и дори леко притеснен вид на секретарката
обаче разбрах, че няма шега, няма измама няма. "Божидар ти подписа заповедта, но
съм забутала някъде молбата ти, направи ми, моля ти се, една със задна дата" –
суетеше се Вера. (Не бъркай с Вера Ганчева.) "Разбира се – казах й аз, – само че
гледай това повече да не се повтаря, другарят Божилов не обича такива работи".
Така от първи май 1979 г. минах на негово подчинение. Малко по-късно дойде като
главен редактор Вера Ганчева и започна епохата "Народна култура" – с всичките
перипетии, възходи и падения.
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Мисля, че тук му е мястото да кажем няколко думи за Божидар Божилов. Първият
ми спомен за него е от началото на шейсетте години. При едно от бягствата ми от
Банско, вече говорих подробно за тия бягства, в една дъждовна утрин, когато беше
трудно да проумееш дали мъглата ръми или дъждът се сгъстява в лепкава мъгла, се
озовах в Благоевград. Трябваше да вляза някъде на топло и, застанал между
шкембеджийницата и книжарницата на града, краката ме поведоха сами към
духовната храна. Тъй като по това време се интересувах предимно от живопис,
съвсем естествено беше да се насоча не към стихосбирките, а към книгите на
издателство "Български художник". Попаднах на една малка монография за Илия
Петров. Купих си я веднага, интересна ми се стори най-вече с едни литографии от
испанската гражданска война, където вълци, облечени във военни униформи, се
разхождаха по бойните полета. Това беше един от първите случаи, когато аз
проумявах, че в областта на изкуството влизат и неща, които не можем да видим
край нас, че заобикалящият ни свят е недостатъчен за създаването на изкуство. Покъсно в чакалнята на гарата, сред вързопите, куфарите и денковете на един улисан
в грижите си свят, край бумтящата печка, сред парата, надигаща се от овлъгналата
ми шинела, а може би сред воалите на моите поетически видения, защото аз вече
предпочитах да живея сред измислени светове, открих два портрета, които ме
впечатлиха силно. Единият беше на изискана млада дама, с деликатни черти,
каквито трудно можеше да забележи човек, ако се огледаше наоколо. Под него
пишеше "Портрет на Светла Ракитин". Откъде да знам, че само няколко години покъсно Ник. Вас. Ракитин вече ще ми бъде един от най-любимите поети. Другият
беше на млад мъж с леко наболи мустачки, със светъл балтон, не знам защо
балтонът ме впечатли, може би всичко, което беше далече от моята мрачна шинела
с петлици, катарами и прочее ми се е струвало някакъв блян. И ръката – силно
издължена, бледа, тя напомняше за Ел Греко (по това време аз вече знаех кой е Ел
Греко!) Но най-впечатляващото за мен все пак си оставаше надписът отдолу.
"Портрет на поета Божидар Божилов". Много портрети на поети бях виждал в
учебниците по литература или христоматиите. И те почти не възбуждаха моето
въображение. Но поет извън учебниците – това ми се струваше нещо невероятно.
Сигурно съм си мислил – подсъзнателно, разбира се – че официалното признаване,
каквото безспорно са учебниците, говори, че ти вече си свършен като творец,
завинаги в ръцете на сръчните литературни балсаматори, заели се с поредната
мумия. Божидар Божилов ми се виждаше жив. Не случайно по-късно той писа, че
младите поети не обичат да ги наричат млади поети, но че той не би имал нищо
против докрай да го смятат за млад поет. Сега с напредването на годините виждам
колко е прав, макар и мен това млад поет да ме е дразнело много. По-късно като
студент отново чух за него – женеше се или току-що се беше оженил за Кони,
сестрата на моя приятел Митко Трифонов. Една леко мъглива сутрин я срещнах
пред ректората, поздравихме се и тя пламна като божур – дали нещо в мен й е
говорело: "Знам, знам, всичко знам", или нещо друго беше прочела в очите ми.
Вероятно тогава съм смятал, че една хубава жена трябва да бъде гледана така, че да
се смути. Кой знае. Както и да я е гледал Божидар Божилов, той беше победител,
доста дълго и завистливо се говореше за този му брак, най-после удачен. Безспорен
поет, той беше имал неблагоразумието да пише много и да създаде погрешното
впечатление, че е лека кавалерия. Един прецизен подбор от неговата лирика,
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според мен, ще го издърпа на много по-предна позиция в класацията. Той е от
малкото български поети обаче, които са кавалери, не става дума само за
отношението му към жените – обещае ли нещо, го изпълнява. Нестандартна
личност за ония времена, бохем и зевзек (Вознесенски го е описал много добре в
своите спомени), Божидар беше много добре ориентиран в това, за което
отговаряше. "Народна култура" беше най-голямото издателство в България, с
огромен колектив, и не можеше да се управлява, ако човек не беше всеки момент в
състояние да обозре камарата му от проблеми. Наблюдавал съм го на заседание,
когато уж витае някъде в облаците, а е в състояние да се намеси с точно поставен
въпрос или с реплика, издаваща, че през цялото време е бил където трябва.
Иначе вече са фолклор нескончаемите му подгавряния с тоя или оня. За едно от
"прегрешенията" си обаче той няма никаква вина. Защото не той беше авторът му, а
аз. Наскоро се бяха върнали от Канада Петко Братинов и Борис Вулжев, ония, дето
ги има и двамата в литературния музей на Одеса. Предстои ми да ходя тази есен в
Канада, няма да се учудя, ако ги видя и в някой тамошен музей, на ескимосите, да
кажем, в случай, че няма литературен. Обаждам се аз на Петко и съвсем в
стилистиката на моя шеф се представям като новия референт в съюза, някакво име
си бях измислил; другарят Божилов, казвам, ме натовари да ви предам, че с полет
от Виена пристига Грег Гейтънби (канадец, от тия, дето правеха калабълък на
Софийските писателски срещи за мир) и ви моли да отидете, ако ви е възможно, и
вие на посрещането на летището, ще бъде и другарят Левчев. И казвам дата и час,
предварително се бях осведомил за полетите от Виена. Петко захапа и на въпроса
ми би ли предал и на другаря Вулжев, понеже не мога лесно да го открия, така
дръпна кордата, че ха да ми отнесе въдицата в блатото: "Ама разбира се, след
малко имам среща с него, ще му предам, непременно". Точно когато се предполага,
че самолетът от Виена вече трябва да се е приземил, въртя аз на информацията на
летището и ги моля, пак съм референт, пак от името на другаря Божилов от СБП,
да извикат по високоговорителя писателите Петко Братинов и Борис Вулжев да се
явят на гише информация и да им съобщят, че посрещането на "еди кой си" се
отлага и че другарят Божилов ги кани да отидат при него в кабинета му. Което и
пунктуалната диспечерка е направила (СБП е това, все пак). А че го е направила, не
можеше да има никакви съмнения, защото след няколко дена срещам Братинов и
отдалече го подхващам: "А бе, Петко, каква е тая работа с Гейтънби, цяла София
говори". "Остави го – вика, – нали го знаеш Божидар какъв е зевзек. Ще му го
върнем." Нямаше за какво собствено да му връщат, напротив, смятам, че Петко и
Вулжев трябва да са били доволни, колко хора са чули в залата: поетите Петко
Братинов и Борис Вулжев да се явят на гише информация. Нещо като Тунчо
Тунчев в ЦУМ... После Божидар дълго се смя, като му разказах всичко. Ще кажеш,
какъв е смисълът във всичко това? На пръв поглед никакъв. Зевзеклъци някакви.
Но не е така. Хайде, в нашия случай вероятно по време на престоя им в Канада на
българските поети е било оказано някакво гостоприемство от страна на Грег
Гейтънби и съвсем естествено е да му се отвърне със същото тук, така че Вулжев и
Братинов малко или много бяха мои невинни жертви. Още повече, че Петко
Братинов, при всичките му кусури, е от малцината от своето поколение, които се
държат със себеуважение.
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Когато ме приеха в Академията Маларме, Петко беше единственият български
писател, който вдигна телефона да ми честити специално. При все, че сме били
винаги на "Здравей-здрасти!" Извън неколцината, които при среща смънкваха нещо
от рода: "А бе, вярно ли е... четох... казаха ми... честито!" Чудно нещо е
българският писател. И не е случайно, че толкова го манипулираха. Ти знаеш
много неща от онова време и помниш на какво вмаймунчаване бяха подлагани
повечето кандидати за слава, особено когато се задаваха някакви масови
мероприятия като априлски дискусии, международни писателски срещи, почивки
на морето в смяната, когато идва Тато. Каква истерия беше кой да вземе участие в
тия писателски срещи. Да те включат в тая въртележка си беше направо някакъв
вид удостояване с особена чест, пък и келепир в известен смисъл, кой да се шета по
света и да кани и без това готовите да дойдат писатели, кой да ги посреща,
изпраща. На една от стените в Парк-хотел "Москва" бяха изписани имената на
всички участници, само и само да влязат в тоя списък и повечето от ръководството
на СБП. Не знам дали тоя списък още стои или при поредния ремонт са го махнали,
както списъка със загиналите за България, на "Ангел Кънчев" 5. Загинали, но само
от едната страна на барикадата. Та ако не са го махнали, не е лошо да отиде човек,
ще може да си припомни кои са били членове на ръководството на СБП по това
време. И за какви срещи, за какъв мир става дума, след като ген. Калугин от КГБ
изплю камъчето. Понеже имало силен срив на доверието в Москва, те решили тия
писателски срещи да се правят в София. На какво доверие от страна на КГБ е
трябвало да се радва СБП, за да му възложат тая високоотговорна мисия. Но при
функционерите, които имаше по това време в творческия ни съюз, мисля, че
доверието е било напълно заслужено и оправдано. Басните обаче, че Фондация
Прохелвеция била единствената организация, която финансирала международните
писателски срещи в София, са за пред средношколци и то от моето поколение, и то
преди да ни се отворят очите на повечето.
Защо говоря за тия срещи – ще попиташ? Ами защото те рефлектираха и върху мен
и върху моите колеги в "Народна култура". Бяхме принудени да издаваме
стихосбирки и на не малко световно неизвестни поети тогава. При това не в
ординерните поредици, ами някак си по-луксозно. Макар че, ако трябва да бъдем
честни, на всяка среща се открояваха по едно две имена, от които не би се
срамувала никоя литература. Но какво да се прави, писателите също (и като че ли
те най-много) проявяват човешки слабости.

Това е времето на усилено издаване на съветска литература, но и първи
пробиви в представянето на "прогресивната" западна художествена мисъл.
Това е времето на известно разкрепостяване и запълване на бели петна в
книгоиздаването ни, естествено по примера на съветското от това време.
Кои поредици в "Народна култура" според теб имаха важно значение и как се
отразяваше публикуваното в тях на тогавашния ни литературен живот?
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Не бих казал само по примера на съветското. Имахме и някаква своя линия. По
времето на Людмила Живкова се почувства едно разкрепостяване, това че Вера
Ганчева й беше лична приятелка ни поставяше в една много благоприятна позиция.
Като изключим Езра Паунд, може би Селин и още един-двама, не виждам какво не
бихме могли да публикуваме. Това за белите петна на Вера й беше някаква идеяфикс и ние направихме много наистина. За Вера Ганчева трябва специално да
кажем. Начетена, винаги добре информирана, с няколко европейски езика,
изкушена в превода на модерната поезия, тя ще остави име на голям издател. Беше
(и е, надявам се) личност – с всичките плюсове и минуси, когато става дума за
истински характер. За баланса всеки има своя мярка, трудно е да се съди
обективно. Търся някоя по-деликатна дума за нещата, които тя не трябваше да
прави и за начина, по който ние не трябваше да й отвръщаме и се утешавам
единствено с времето, което поставя всичко на мястото му. Утре от нас ще остане
само това, което – ако трябва да бъдем честни и да не страдаме от излишно
скромничене – се нарича влог в съкровищницата на българската култура. А то не е
никак малко. Не бих казал, че сме работили с някакъв ентусиазъм, но с чувство за
удовлетвореност, може би. Скандинавските литератури по това време дръпнаха.
Библиотека "Съветски поети" се закри. Не че не издавахме съветски поети, но
наистина досегашното им обособяване поставяше добрите в лоша позиция и
създаваше условия за включването и на посредствени. Имаше големи съветски
поети и те трябваше да заемат полагаемото им се място в европейския и световен
контекст. На един Вознесенски му отивеше да е редом до Гинсбърг, Ружевич и
Енценсбергер. Библиотека "Панорама" даде големи възможности с няколкото си
поредици, включително и за поезия. Това беше пробив на джобния формат.
Руснаците още нямаха това чудо. Разбира се, те правеха великолепни книги, редки
издания, поне това да бяхме прихванали от тях, но не би. Библиотека "Поетичен
глобус" тръгна анемично, Божидар я създаде, за да изрине авгиевите обори на
редакция "Поезия" – 10 или 12 книжки годишно все пак, после като че ли потръгна,
но като я пое Теофилов, пак закрея, понеже той не знаеше езици и не следеше
световната поезия, включваше, когато не му наложехме някое по-стойностно
заглавие, кой каквото донесе в издателството. А тогава се предлагаше много.
Толкова много, че и големите възможности, които имаше "Народна култура", бяха
недостатъчни да отвърнат на наплива от преводи. Все пак, добре се заплащаше тоя
труд – поетическият превод, и кандидатите бяха доста. И въпреки това, там
излязоха доста стойностни неща, някои за първи път на български. Сен-Джон Перс,
Фернандо Песоа, Висенте Алейсандре, Леополд Стаф, Томас Транстрьомер,
Йоханес Бобровски, вероятно някои пропускам, ами да – Елиът, "Четирите
квартета", Анри Мишо. Правеха се антологии, поредицата "Сто шедьоври..." беше
изцяло антологична, имаше свободни заглавия. Петрарка, Пушкин, Кийтс, Хуан
Рамон Хименес, вече познати на българския читател – за тях беше поредицата
"Върхове на световната лирика", с илюстрации, правени специално от видни
български художници, където се показваха и полиграфически възможности.
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Несъмнено годините в "Народна култура" за теб са изключително полезни –
натрупваш опит и като професионален редактор, и като издател. Какво в
редакторската си практика цениш най-много?
Това беше една добра школа не само за мене, но и за редица колеги. Не е случайно,
че днес едни от най-добрите издателства, не казвам най-печелившите, това са
различни работи, са на хора, излезли от "Народна култура". Като редактор се
научих да гледам на текста като на нещо мое, т. е. че трябва да работя така – със
същото усърдие, със същата отдаденост – сякаш аз съм преводачът, защото по тоя
текст ще съдят и за мен. Никога не съм гледал на моите преводи по един начин, а
на чуждите по друг. Давал съм от себе си максималното. Въпросът обаче е в това,
че не винаги може да се направи нещо много. Редакторът може да направи един
хубав превод да стане още по-хубав, но в никакъв случай не може от един лош да
направи що-годе добър. Тук всичко е в ръцете на преводача. От практиката – и като
редактор, и като издател – знам, че при едно второ издание винаги се правят
подобрения, има възможност текстът да стане по-добър. Но аз винаги съм се
стараел това "подобряване" да приключи още преди да отиде за печат първото
издание, защото по ред причини за много книги второ може и да няма. Поне в
обозримото бъдеще.

А какви компромиси си правил като редактор? Съжаляваш ли днес за тях?
И в "Народна култура", и по-късно като частен издател на два-три пъти съм пускал
и по-слабички преводи, но от това не последва нищо. Освен леки недоразумения.
Преводачи, които до десети ноември са имали съвсем скромна активност, а сега
вече се вихрят, гарантирам ти, че по време на режима не са били ограничавани от
нищо друго, освен от високите критерии, които така или иначе е трябвало да се
съблюдават. По-горе разказах за "марскисткия" превод на "Фауст", направен от
Дублев. Все пак не мина. Имаше преводачи, които бяха държани на пушечен
изстрел от издателството, само и единствено защото бяха непоправимо
посредствени. Не че всичките ни преводачи са били от най-висока класа, но имаше
такива, на които некадърността им личеше от километри. Един такъв беше Иван
Иванов от Варна. Дългогодишен гимназиален директор, той беше "пробил", бяха
му прикачили за съавтор Любен Любенов и с негова помощ след къртовска и
многолетна работа от невъзможния изходен материал бяха скалъпили една
"Божествена комедия", която да не звучи поне комично. Та тоя човек си беше
въобразил, че вече е преводач на поезия и ни засипваше с какво ли не – та Вийон ли
не щеш, та Молиер ли не щеш, та Бодлер ли. По едно време взех да се притеснявам,
понеже превеждах и аз същите автори, като че ли други не ги превеждаха, като
Пенчо Симов или Васил Сотиров, например, – да не би да каже, че го спъвам
нарочно. Доста усилия употребих да му пробутам един превод от Мюсе, някаква
пиеса, само мир да е. Той, за превода говоря, беше в състояние, което не ми
позволяваше нищо друго, освен едно – да го направя по-малко лош. Нейсе. Но
вместо да се притесни от това, че преводът му е така надраскан, че има нещо все
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пак нередно в една такава публикация, преводачът сърдечно ми благодари с писмо
и беше приложил нови преводи. Вероятно си е въобразявал, че аз ще продължа да
му преработвам преводите и да ги публикувам. За да може той да си вижда името
като преводач на поезия. След десети ноември въпросният преводач си намери
спонсори и си публикува цялата преводаческа продукция. И нищо не се случи в
българското културно пространство? Така че, пак стигаме до простата истина за
необходимостта от свобода на словото – по-добре е десетки графомани да могат да
видят името си под своите опуси (за своя сметка, разбира се), отколкото да се
попречи на един талантлив човек да каже каквото има да казва.
Подобен случай имах в по-ново време. Издадох една доста прилична в
полиграфическо отношение "Антология на португалската поезия" на Сидония
Пожарлиева. Ако на някой текстът му се струва незадоволителен, мога да му
покажа какъв е бил изходният материал, преди да се намеся. Уви, не се получи
дори това, на което се бях надявал и в най-скромните си мечти. Аз компромиса го
бях направил, нали за това ме питаш, защо да те лъжа, че не съм, но не можех
другото да направя – текста. Така или иначе книгата излезе и преводачката, слава
богу, ме изостави като издател. Какво беше изумлението ми, когато след няколко
години – след като си бях позволил една невинна шега, в смисъл, че тя ме
изоставила за това, че й искам поправки – получих писмо, което най-малко бих
очаквал от нея, тъй като тя самата се има освен за преводачка и за нещо като
поетеса на смирението и всеопрощението. Още повече, че бях спестил истината, че
не толкова съм й искал поправки, колкото съм ги правил сам, в повечето от
случаите. Разбира се, както го изисква куртоазията, в началото ми благодареше, че
съм й помогнал все пак да се отърси от форми като... "сал", "кат", "веч" и не знам
какво още. Но после се развихряше като фурия – какво съм искал повече, след като
по нейните поетически преводи нашите студенти можели да учат португалски и т.
н. А защо не португалците – български език, така и не разбрах. А и отде да знам, че
поетическите преводи били по тях да се учи език.
И най-абсурдните й обвинения: заради такива като мен не сме имали все още
нобелист(?!?!), вероятно искаше да каже, че не използвам достатъчно
международните си контакти за целта, що ли. И към жена ми съм се бил обръщал с
Маша, а към нея с "госпожо". Може би е смятала, че трябва да й казвам "Сиди"
или, не дай си боже, "другарко"... Както и да е...
Как да обясниш на човек, който в преддверието на 21 век трие о килима на
поезията галошите на своите стихоподобия, оплескани със "сал", "кат" и "веч", как
да му обясниш, че от такъв като него не можеш да искаш нищо, тъй като той няма
нищо, което да може да ти даде. Откъде самочувствие у такива хора, да се чудиш и
да се маеш.
За какво да съжалявам – Веч таквиз кат нея не печатам,// сал еднъж опитах ази,
сал еднъж... Малко като португалска поезия на български излезе, но Камоинш да
не се взима много на високо, след като се е оставил в ръцете на Сидония
Пожарлиева.
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Имаше ли в "Народна култура" идеологически натиск за пускане на едно или
друго издание, за сроковете, за вида на изданието и пр.?
Имаше, но вече ти казах, че не бяха чак толкова тия заглавия. Виж, това, което ме
дразнеше откровено, беше, че на подобен род поети им се правеха луксозни
издания – Валентин Сидоров, например, с илюстрации от Светлин Русев, гериптова
хартия, тоалор, цветен форзац. А в същото време Елиът в брошурка, Волошин на
вестникарска хартия, едва ли не, или да вземем твоя превод на Тарковски "В
средата на света", оформен като ученическо бележниче... С предговорче от Левчев
(за Сидоров става въпрос, не за Волошин или Тарковски, те не са му в интереса на
Председателя, още по-малко пък в натюрела) – такъв шанс не се изпуска,
другарката Людмила Живкова е поръчала изданието. Сроковете – за пристигането
на автора, след някой ден. Знаеш, че технологически това не е невъзможно.
Караманчев казва – Балабанов изпълнява. Къде е проблемът? Да не остане извън
комбйната – на Богомил Райнов пък ще му се даде да преведе стиховете на Рьорих.
Като набра висота поредицата "Български преводачи", и тя е дело на Божидар
Божилов, откри я с преводите на Георги Михайлов, на Богомил Райнов му се
прииска да го представим и като виден български преводач. Малко му беше да е
българският Чандлър. Изровихме сума ти неща от Народната библиотека,
предимно Пушкин – нищо не става, демодирано, рими от рода "небе-дебел", самият
той го видя. Накрая извади някакви прашасали папки, скалъпихме нещо, но ни
обемът като обем – къде са Балабанов, Багряна, Далчев и Муратов, нито текстовете
като текстове. Времето е така напреднало, а той си е там – при стиховете за
петилетката. По време на петилетките други им работеха на властимащите, но в
литературата това не можеше да се случи, можех да му стана най-много редактор,
но да му направя преводите – от какъв зор! Жалко, че в тая поредица не можаха да
влязат Блага Димитрова, Валери Петров, Шурбанов. Местата им бяха заети от
Камен Зидаров, Бленика и не знам кой още...

Как се изготвяше един примерен издателски план – имаше ли "парашутисти",
спускани отгоре?
И в радиото, и в издателството аз работех в една доста специфична област поезията. Чак драстични случаи не помня да е имало, но както навсякъде, и тук без
това не минаваше. Не говоря за квотите, колко процента съветска, колко
социалистическия лагер, колко западна, колко класика, колко съвременна. Така е
било и в другите соц. страни – и те са издавали българска литература, иначе как да
си обясниш Лъчезар Еленков на чешки, да кажем. Важното е, че в рамките на тоя
ограничен суверенитет, така да го наречем, ние правехме каквото трябва в очакване
да става каквото ще. И много често успявахме. Не бива да забравяме, че още през
65-66 година някъде имахме великолепен Хьолдерлин в превод на Атанас Далчев и
Чило Шишманов. Преди това Кавафис. После дойде Верхарен на Лъчезар Станчев,
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един малко по-различен прочит от тоя на Гео Милев. Галчински на Първан
Стефанов, ами Незвал – Едисон в превод на Григор Ленков, етапна работа в
българския превод; в чешкия център Руси Чанев направи рецитал по него, който
години наред помнех и му го припомнях, тая магия се повтори само веднъж, когато
с жена му Невена Мандаджиева и композитора Кирил Дончев преди няколко
години във Френския институт представиха Вийон. Лорка на Далчев и Муратов,
безспорно най-добрият им превод, френската антология на Пенчо Симов, Стоте
шедьоври на сонета, която състави и редактира Петър Велчев. Тук не говоря, както
виждаш, за дълбоката класика – "Божествената комедия" на Данте, вече за нея
споменах, "Илиада" на проф. Милев и Блага Димитрова, многотомник на Гьоте,
много, много работи, сега споменавам това, което ми идва на ум, "Витязът в
тигрова кожа" на Стоян Бакърджиев. И, разбира се, "Кентърберийски разкази" на
Сашо Шурбанов, също етапна работа, "Онегин" на Ленков, в същото време се
появи превода на Петричев, а по-късно и на Любен Любенов. Както виждаш, не се
работеше само за попълването на празните петна, а се демонстрираше и класа. Ти
ще кажеш: пълният Бодлер, Верлен, Рембо, Маларме, Аполинер. С томчето на
Аполинер, където обединихме преводите си с Драгомир Петров, взехме реванш
заради някои луксозно издадени незначителни автори – изданието стана
великолепно във всяко отношение, нито една екстра не му беше отказана.

И ти, и някои от колегите ти в "Народна култура", след напускане на
държавното издателство и след промените направихте свои частни
издателства, което несъмнено говори за добрата школа. Кои от тях цениш
най-високо като професионалисти и в какво точно ви усъвършенства
съвместната ви работа?
"Колибри", "Фама", "Обсидиан", "Нов Златорог", с твое позволение, това е класа,
висока класа. Ценя отношението към текста, подбора преди това, умението от
книгата да се направи качествен полиграфски продукт, за тия издателства не
превеждат стюардеси, хартията не е каквато има за момента в склада. Какво има да
говорим, ти, който си работил навремето в "Български писател" би ли пуснал в
"Перо" какво да е и как да е. Иначе виждаш какви цвъкни излизат на пазара.
Младежите от "Литертурен вестник" окепазиха Шимборска, тъкмо беше взела
Нобел, издадоха й някакво книжле, като тия на разни лелки, дето на "Славейков" се
подмятаха по сергията на Делчо Чапразов, а и сега се срещат тук-там. Бълва се
продукция, за които Васко Василев казва, че трябва да учредим награда за найлошо издадена книга. На тия сладури и сладурани трябва да им се дават малинки.
Виждам аз една книга "Световна поезия", зарадвах се, мисля, че някаква антология
на световната поезия ще да е, каква беше изненада ми, като видях, че това било
името на поредицата, а с малки и почти слети с фона букви беше маркирано името
на автора, португалец, със значение за родната си литература, но чак пък световен.
И дори не това е чак толкова важно, липсата на всякаква издателска култура – ето
кое дразни. Видиш ли, че едно издателство прави само и единствено субсидирани
книги, да знаеш, че не е на професионалист.
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Вече като редактор в "Народна култура" ти имаше възможност за много
повече контакти, за работа с утвърдени и властимащи писатели и преводачи.
Промени ли се отношението към теб и творчеството ти?
Много малко бяха властимащите писатели, които знаеха езици и превеждаха, и
слава Богу – иначе, представяш ли си – да им правим и на тях избрани преводи.
Отношението им към мене едва ли се е променило, по-скоро се е калцирало, аз вече
бях възприет като преводач, който пише. Това ги е устройвало, защото може би не
са си правили труда да видят какво пиша. Сторило им се е, че нещата са си наред.
Божидар обаче никога не ме е третирал високомерно, макар че почти винаги е бил
от властимащите, вярно, от втородивизионните, но все пак властимащи. Самият
той превеждаше, имаше отношение към тая работа, смяташе се и за преводач, найважното не се срамуваше от това. Когато направих първите работи от моя парижки
цикъл той написа една бележка към тях за сп. "Пламък". Като казвам слава Богу, че
не са превеждали, това не е толкова заради техните евентуални публикации на
преводи. Представяш ли си ги и ревностни преводачи, с отдаденост – те тогава
щяха да държат и на тия си ръкоделия и нямаше да ми позволят да се изявявам
пълноценно и там.

Несъмнено работата в издателството те насърчи да започнеш по-сериозни
проекти в областта на превода и ти помогна да ги издадеш. Помня как един
следобед в началото на 70-те ми каза, че започваш да учиш усилено френски
при частна учителка – за да превеждаш Бодлер. Знаех, че си амбициозен, но не
вярвах, че само няколко години по-късно бял свят ще видят Бодлер, Верлен и
Рембо в едно спретнато томче, което нямаше как да не направи впечатление.
Какво е в основата на тази твоя амбиция да преведеш (включително и при вече
съществуващи добри преводи) големите френски поети?
Някъде бях загатнал, че към прокълнатите се насочих първо поради вътрешната си
нагласа и второ, защото исках да покажа, че има литературни светове доста
далечни от това, което ни се предлага и най-важното по-истински, по-автентични.
Т. е. това беше своеобразно ерозиране на средата, която ни заобикаляше и от която
нямаше друг шанс да се отскубнем, освен ако не потърсим убежище в нещо, което
сме си изградили сами. Ето смисълът на превеждането на прокълнатите: една нова
реалност – и за мен, и за мнозина като мен. Вярно, че те бяха познати от преводите
на Георги Михайлов, с тях бяха израснали цели поколения. Но от друга страна бяха
дошли нови поколения, те имаха нужда от свой прочит на тая поезия. И после –
десетилетия след Михайлов никой не беше се захващал с тях, дори поетите от 40-те
години, които би трябвало да се чувстват сродени с прокълнатите. Това какво ти
говори – или липса на смелост да се преборят с Георги Михайлов, или наистина
българският език не се е развил повече, за да може да предложи друг прочит. С
второто не можех да се съглася. Когато резултатите бяха на лице, мнозина се
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сепнаха и се почувстваха в известен смисъл прекарани. Кой им е виновен? Бяха
проспали шанса си. Макар че, ако погледнем логично, станало е каквото е трябвало
да стане. Те шанс явно не са имали. Шило в торба не стои. Всичко си беше чиста
българска завист. Не съм аз крив, че Богомил Райнов не е превел Рембо. Да го е
превел, като му се е искало. Никой не му е пречел. Но на мен се опитваха да ми
пречат. Рембо по едно време беше под въпрос дали ще излезе изобщо, кой бил
Кирил Кадийски, та ще превежда Рембо. Наложи се Свиленов да пише предговор,
за да се уталожи един височайш гняв. После, след като излезе книгата, пак имаше
обструкции, афера, в която бяха забъркани Енчо Мутафов и Стефан Гечев, да му не
ровим кокалите, описал съм го това в моите прози, втория том, който се
интересува, може да го прочете там.

Усилената преводаческа дейност от този период за теб се превърна в "нож с
две остриета" – завистта, която особено в нашите среди няма граници, роди
крилати лъжи като: "Киро Кадийски е добър преводач, но слаб поет" или "В
поезията си Кадийски се влияе от френските поети, които превежда". Други
"доброжелатели" пък не виждаха труда и таланта, които си вложил в
преводите си, а брояха парите, които си получил... Как устояваше на лъжите,
клеветите и подценяването, кое ти даваше сила да ги отминаваш с презрение?
Имало е моменти, когато никак не ми е било лесно. Да виждаш как хора
полуграмотни, които и хабер си нямат, че велосипедът отдавна е изобретен, те
побутват, избутват и си пробутват нескопосните творения – никак не е лесно. През
75 година "Лампа", редуцирана до цикъл, беше положена в братската могила,
наречена "Лирично ято". Някой да ме е питал искам ли да имам нещо общо с
всички, които са вътре, или с това нелепо заглавие, което може да хрумне само на
някой ембицилен редактор от "Народна младеж". Но същата година с отделни
стихосбирки излезе сума ти свят. Нещо да си чувал през последвалите години за
всичките тия дебютанти. Не ги цитирам, защото изобщо не ги помня кои са, аз,
който съм се вълнувал тогава от тяхното присъствие на терена. Какво да кажем за
читателите... Притеснявали са ме в тия случаи, за които говориш, чисто
практическите моменти, реалните опасности. На различни етапи от пътя те са
различни, но винаги съществуват. Ако в началото това е пробивът, дебютът в
печата, после идва първата книга, после приемането в Съюза на писателите, което е
гаранция за едно що-годе нормално съществуване, ако в една ненормална по
начало действителност нещо може да бъде нормално. Иначе, хич не съм се
притеснявал от това за какъв ме смятат и какво мислят за мен. Че бай ти Радой
Ралин си лежал на диванчето в кухнята и, листейки с наплюнчен палец "Небесни
концерти", задавал почти риторичния въпрос: "Какво мислиш за поезията на Кирил
Кадийски? – и, останал без отговор от страна на своя събеседник, продължавал: –
Аз мисля, че той много се влияе от френските поети, които превежда" – това
изобщо не би ме трогнало. Но като знаеш как той обикаля и наляво и надясно
раздава правосъдие, опитва се да формира обществено мнение, предлага съвети – и
задължително на висок глас, та и глухите да го чуят – можеш да си представиш, че
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нещата не са чак безобидни. Радой Ралин беше шутът на режима и сигурно много
страда, че демокрацията няма нужда от шутове. Ратува за демокрация, ама такава,
която да я осъществява БСП. Не помниш ли, на едно от големите четения в зала
Универсиада се изцепи от трибуната и призова тогавашното СДС да се отвори
широко за честните членове на БСП. Какъв оксиморон! И къде, в кои кабинети
беше замислено това СДС, дирижирано от БСП и дори, според плановете
ръководено от Луканов? Много къса памет имаме понякога...
Колкото до това, че някои са ми броили парите, явно не са им стигали да си допият.
Някои хора имат проблеми не толкова с пиенето, колкото с допиването, което е помъчителният момент. Питаш ме какво ми е давало сили да издържа на това
напрежение? Сили са ми давали вероятно няколко неща: чувството за правилно
избран път, чувството, че по пътя трябва да се случат точно тия неща, които са ми
се случвали, и чувството, че рано или късно пътят ще ме отведе там, за където съм
се запътил. И семейството. Мария Меранзова никога не ме е изоставяла в моите
начинания, нещо повече, насърчавала ме е. А знаеш колко труден човек съм аз. Тя
ми е спътница вече над трийсет години. Дай боже още дълго да вървим заедно,
помниш ли го оня стих "аз искам дълъг път". Дай Боже всекиму да стигне там, за
където е поел, но аз вече имам не само усещането, аз имам реалните доказателства,
че се движа из пространства, които са недостъпни за моите опоненти. Иначе за
презрението – не съм ги презирал, най-малкото пък сега. Може би съм ги
съжалявал понякога, но и това не е кой знае какво. Някои от тях са просто за
окайване. Но аз не мога да им помогна.

Писателите не искат да те допуснат сред себе си, т. е. в СБП, което в онези
години беше равностойно на признание, работа и книги. Пречеха ти да
издаваш книгите си, нещо, на което ще се спрем по-подробно, но не можеха да
спрат преводите ти. Можеха обаче да се правят, че не ги забелязват – все едно
труда ти е бил на халост... Все пак Съюзът на преводачите се оказа погостоприемен от писателския – с какво свързваш членуването си в него от
този период?
Пречеха ми, спъваха ме, но ми издаваха книгите. При това в "Български писател", с
твърди корици и, както пише на едно място Симеон Хаджикосев, за такива книги
биха мечтали много от членовете на СБП. Този парадокс не може да бъде обяснен,
защото има "нещо", което аз и до сега не знам, а може би никога няма и да узная.
Както Овидий, ако ми позволиш тази волност, който до смъртта си не разбира защо
е прокуден от Рим. Но че "нещото" го е имало, можеш да не се съмняваш. Това,
което ще чуеш, е повече от красноречиво. По времето, когато всичките мои
връстници бяха вече приети за членове на Съюза, търпението ми взе да се изчерпва
и аз направих един-два пъти доста недвусмислено запитване, а започна да се вдига
и шум – на едно от секционните събрания се беше поставил въпросът доста остро,
мисля, че Кръстьо Станишев беше възроптал, Дмитро Павличко на една
пресконференция в НДК също, наричайки ме един от най-големите съвременни
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български поети, беше изразил недоумение защо не съм член на Съюза и – нещо
безпрецедентно – беше декларирал готовност да ме приемат за член на Украинския
писателски съюз, вече бях превел "Енеида" на Котляревски, което в украинската
преса се посрещна с огромни адмирации, а тук, спомням си го много добре, след
дълги умувания, не се съгласиха да публикуват една рецензия от Павличко, макар в
рубриката "Наши автори в чужбина" да пишеха за щяло и нещяло. Явно не можеха
да преглътнат суперлативите по май адрес. Та по това време една дама, чието име
не искам да споменавам тук, но в чието ангажиране с проблема (не от моя страна,
разбира се) можеш да бъдеш напълно сигурен, поради специфичното й място
между мен и тия, от които зависех, в приятелски разговор, каквито ние нерядко
имахме по различни поводи, ми заяви в прав текст (думите може да не са съвсем
тия, но смисълът е 100% същият): "Твоите книги се печатат и вероятно ще се
печатат и занапред, превеждаш автори, които ти искаш, преводите ти се печатат и
ти се плащат по максимума, член си на Съюза на преводачите, уважавана личност
си. Член на Съюза на писателите обаче няма да станеш, затова е по-добре този
проблем за теб да отпадне, да не си съсипваш здравето – и физическо, и душевно"...
Надявам се, че не си наивен да смяташ, че тя е провела тоя разговор по свое
усмотрение. Аз лично след тоя разговор вече не си правех никакви илюзии.
Иначе за преводачите си прав. Приеха ме в Съюза веднага след учредяването му.
Дори известно време бях най-младият член. Като изключим една-две колизии в
последните години на режима, нямам основание да се оплаквам от отношението
към мене. Нещо повече, смятам, че там намерих признание, за каквото мнозина
биха мечтали. Награда за "Елмазен мой венец", друга за Волошин и Пастернак –
стиховете от "Доктор Живаго" и накрая Награда за цялостна преводаческа дейност.
Няколко едномесечни пътувания до Франция – това не е никак малко. Мисля, че
бях един от най-изявените и ярки членове на Съюза. И като си помислиш, че там
членуваха наистина великолепни преводачи и културтрегери като Кръстан Дянков,
Григор Ленков, Стефан Савов, Георги Мицков, лека му пръст, точно преди разпети
петък си отиде, колко го бяха разпъвали и него на кръст, Венцеслав Константинов
и още колко други.
Питали са ме как е било възможно да пътувам в чужбина по това време, след като
режимът е бил така затегнат. Трябва да кажа, знаеш, че не съм от тия, които ще се
правят на герои със задна дата, че аз официално никога не съм бил санкциониран.
Всичко се е вършело подмолно, до определено ниво. Нещо като полет с верига на
крака. При едно от последните ми пътувания само, в навечерието на събитията, ме
поизнервиха, до последния момент не ми даваха паспорта, но не ме спряха. А и
Вера Ганчева като че ли се обажда някъде. Едно мое спиране щеше да бъде удар и
срещу нея. Може би ще бъде интересно, да не се губят някои в догадки, да разкажа
как стана първото ми пътуване до Франция. Като най-млад в секция "поезия" на
мен се падаше винаги да сглобявам от отделни рецензии за преводната поезия нещо
като доклад, който Валери Петров, след като го посъкратеше и допълнеше със свои
наблюдения, четеше на общо събрание. Това все още не бяха априлските дискусии,
които се правеха по подобие на писателските помпозно и на супер видно място.
Една декемврийска вечер, било е 1978 г., отивам в Съюза на преводачите да взема
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готовите рецензии. Цялото или почти цялото ръководство е там: Ангел Тодоров,
Нино Николов, и той си отиде наскоро, лека му пръст, Манол Наков, Любомир
Павлов, имаше и още някой, но не помня кой. Чудех се, по какъв ли важен въпрос
заседават, та са се застояли така до късно, но като видях двете бутилки коняк,
нещата взеха да ми се проясняват. Поканиха ме, наляха ми, от дума на дума стана
ясно, че под печат са моите "Трима френски поети". "Ти нали знаеш, че аз съм
завършил право във Франция, в Дижон" – каза бай Ангел, не толкова, за да ме
попита, колкото да използва случая да разкаже за пореден път прочутия виц за
"Конфитюр Тодороф". Много от вицовете за себе си бай Ангел ги пускаше сам.
Понеже вече има няколко поколения, които не го знаят тоя виц, ще го маркирам
само. Хазяйката, у която младият тогава поет живее, има двор, пълен с розови
храсти. Като гледа как поетично си окапва толкова цвят и съответно се зяносва, той
не може да се сдържи и я пита защо позволява това. На стреснатия й въпрос за
какво чак толкова може да се използва този нищо и никакъв розов цвят, студентътправист отговаря с дълга поетическа тирада за Розовата долина в България и за
това как освен за гюлово масло розата се използва и за направата на розово сладко.
После обещава да й донесе през ваканцията рецептата за това прочуто сладко,
което тя, видимо тласкана от някакво чувство за благодарност, тутакси кръщава
"Конфитюр Тодороф". На другата година рецептата е донесена в Дижон и вместо
да се прахоса толкова гюлов цвят, започва производството на съответния
"конфитюр" – дворовете на съседите също са пълни с това уханно злато. Една
подробност забравя да съобщи бай Ангел, тогава още млад поет, влюбен в
негърката Лиана – за страничния ефект на това нечувано още чудо. Сваренонесварено, французойките го харесват и така лакомо му се нахвърлят, че
пораженията са незабавни и в града са готови да обявят епидемия. Канализацията
на Дижон е пред изпитание. Но какво значение имат тия дребни временни несгоди
на един квартал, когато името на нашия съотечественик, макар и не за вечни
времена, макар и не в цяла Франция, е увенчано със слава. Край на вица. Не се
смееш, понеже го знаеш. Но там аз трябваше да се засмея. "Ти хубаво си се
прославил във Франция – поставих аз най-изразителната си усмивка – и то още
като млад студент, а аз скоро ще вляза в Христовата възраст и още не съм бил там.
Кога ще ме командироваш, че и аз свят да видя." "Не си ходил, така ли?" – попита
риторично бай Ангел и за да отклони този може би неуместно поставен въпрос,
заналива от новата бутилка.
Минаха месец-два, докладът беше готов, канех се да го нося у Валери Петров. Една
сутрин телефонът звъни, обажда се Колчева от Съюза, мислех, че нещо пак ще ме
товарят. "Другарю Кадийски, да си донесете служебния паспорт и двайсет лева за
марки." "Какъв паспорт, за какво са тия марки?" "Ами за пътуването ви във
Франция. Миналата година другарят Тодоров ми нареди да уредя вашето пътуване.
На Министерството на просветата му се отпускат от Франция 40 места за
преподаватели, летни курсове, та ни дават две места и на нас, преводачите." Не ще
и питане, че тутакси отърчах до Съюза с паспорта и парите. Надвечер отивам у
Валери Петров, да нося доклада. А там Бояна, дъщеря му, миловидно хубаво
момиче, почти ми беше връстничка, но никога нямаше да й дадеш годините, още не
ми беше колежка в издателството, работеше някъде другаде. Похвалвам се аз, а тя
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така ми се израдва: "Тъкмо няма да съм сама, чудех се кой ли ще е тоя, дето ще
пътува с мен, а то кой било"...
Така стана първото ми пътуване във Франция, не само полезно, но и приятно.
Почти като на шега стана, но като си помисли човек от какви обстоятелства сме
зависели, през какви перипетии понякога е трябвало да минаваме.

В края на 80-те и началото на 90-те кризата на системата се задълбочи до
разпадането й и ефектът на доминото се отрази на повечето от създадените
от нея структури. Тази съдба не подмина и двете големи идеологически важни
издателства – "Български писател", в което работех аз, и "Народна
култура", в което работеше ти. Какво всъщност се случи и защо се разпадна
издателството при толкова много професионалисти в него?
Беше неминуемо. Това бяха издателства на дотации, ако не са получавали пари
директно, то ставаше индиректно – "Книгоразпространение" беше задължено да
изкупува по договор продукцията им и при добрата книжарска мрежа и монопола,
който имаха издателствата, не беше трудно дори да печелят. Мисля, че "Народна
култура" беше печелившо издателство. Но и сега, ако забранят всякаква издателска
дейност, освен тази на "Перо" и "Нов Златорог", ще видиш как за нула време ще
станем милионери. "Народна култура" във вида, в който беше, можеше да
съществува и при пазарната икономика, но само ако имаше нормална пазарна
икономика. Но тъй като у нас все още нищо не е нормално, затова сме на тоя хал.
Вероятно след време нещата могат да се нормализират и издателствата на
професионалистите да бъдат водещи и печеливши. Но дали ще сме живи ние.

В "Нов Златорог"

Първата лястовица на свободното слово беше самиздатът. Струваше ни се, че
в самото дръзване да пренебрегнем държавния мастодонт "Българска книга и
печат", вече беше жест на свобода, а ние самите – вече свободни. Доколкото
си спомням ти беше първият, който създаде самиздатската традиция – 50
номерирани екземпляра за приятели, размножени на ксерокс и подвързани на
ръка. Още пазя "Ламентации" и "Перо от феникс" – самиздат от 1988 година.
Последвах те и аз, и други наши колеги. Но по-любопитното е, че ти пръв
започна да издаваш и книжки на други автори. Може би затова по Свободна
Европа те обявиха за "Директор на българския самиздат". Но това не остана
незабелязано от властта, която макар и не в предишната си сила, още
държеше да контролира всичко и всеки. Какви бяха последствията?
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Събитията вървяха толкова бързо, че не се стигна до кой знае какви последствия.
Освен това имам усещането, че през последната година и особено последните
месеци структурите са се били така разсъхнали, че ако някой е вършил нещо, го е
правил механично, в очакване на това, което предстои. Никой не е рискувал да
трупа негативи, които в такива ситуации са особено забележими. Що се касае до
самиздата, моята цел беше не да разпространявам неминаваеми текстове, такива
общо взето в България нямаше, трябва да го кажем с цялата отговорност и
прискърбие, ако щеш. Когато цикълът ми "Полети" беше върнат от "Септември" –
Иван Методиев, бъдещият автор на "Гъзове и облаци" беше заявил, че докато той
работи в това списание, тия вредни в идейно отношение стихове няма да минат –
намери се друг, който да ги пусне. А ги пусна, защото просто в тоя момент не е
следвал в АОНСУ за отговорен писател. А и е надушвал, че вече може би няма да
има отговорни писатели. Иван просто беше забравил как е идвал у дома да моли да
го запозная с този или онзи. Той просто се беше самозабравил. Но аз не съм
забравил, а и някои също навярно помнят, как веднъж на една среща в издателство
"Български писател", където и той беше поканен като всички нас, в края на срещата
си позволи да прави обобщения, сякаш сам беше домакин, и да дава съвети и
напътствия как да се пише и как да не се пише, като да беше вече, ако не Левчев, то
поне Еленков. На което Кръстьо Станишев не изтрая, зачаластри го и го завря в
кучи гъз. Вероятно тогава той е усетил онова толкова приятно за хората от неговия
тип ухание, което по време на падането на табутата го е довело до "найскандалната книга", както я самоопределя той. Той просто има малшанса да се яви
късно на терена. С тези свои дадености по-отрано да беше се впуснал в
надпреварата, много от тия, които сега смятаме за особено успели Фушета по време
на режима, щяха да му гълтат пушилката. По време на демокрацията лежа в града
на истината, само че това беше нов бардак, а той дърта, поувяхнала жрица на
любовта. Не се получи. Никой не го пожела. Иначе ние всички искахме и искаме и
ние да печатаме, и нас да ни забелязват. Само че тия, към чийто клан той така
неистово се стремеше, желаеха щото тия благини да са само за тях, ако можеше нас
просто да ни няма. Но да не се отклонявам. Моята цел тогава беше да покажа, че е
възможен и друг начин на книгоиздаване – и доказвах, че той е не само в сферата
на пожеланията, а една реалност. И все пак неприятности имаше. Макар и за един
момент само, когато вероятно съм си въобразявал, че вече съм надянал
аристократично фрака, аз се оказах в перушината на суетния гарван на Лафонтен.
Една лисица с червеникава козина така лъстиво ми похвали лъскавото полиграфско
изделие, което държах в човката си, така убедително ме помоли да й кажа къде съм
го направил, щото и тя да си направела такова, че аз отворих човка. Възрадван, че
мога да имам следовници, изпях каквото не трябваше. Но и момичетата на ксерокса
– Габи и другото, забравил съм му вече името, по-късно замина за Англия, намери
си късмета там – се оказаха не по-малки лисици; на ченгето, представило се за
служител на Комитета по печата, отговорили, че копират кой каквото им донесе за
копиране и че не е тяхна работа да преценяват дали от тия копия може след това да
се направи книжка или не. И добавили, че за първи път виждат моите
полиграфически творения. А как напасвахме само матриците, да съвпаднат местата
на колонцифрите, как нагласяхме експонацията на тонера. Милчо Боров, шефът им,
който сега е сред водещите вносители на копирна техника, прави кориците на
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"Париж" от Далчев и на "Перо от феникс" на два ксерокса с черен и с червен тонер.
Тогава всички живеехме с усещането, че лавината се е откъснала и вече нищо не
може да я спре. Мисля, че и ченгетата не се престараваха или работеха с калпави
информатори. На една сбирка у Блага Димитрова бях казал, че ще мога да направя
нещо на ксерокс, после в донесението (беше публикувано във в-к "Култура") се
говори за компютри, явно ухото е било и на друга сбирка, някой друг е говорил за
компютри и то е контаминирало информацията. Мисля, че службите по онова
време, ако са вършели нещо, за което са били създадени, то е било колкото да
отбият номера. Тогава юнаците, особено в горните ешалони, са били изцяло
погълнати от едно – създаването на всички предпоставки, които ще им помогнат да
продължат дейността си при новата "демократична" вече реалност и не за да
служат на някакви абстрактни идеи, каквато е идеологията, към която те собствено
никога не са имали кой знае каква истинска привързаност, а на своя собствен
егоистичен интерес. Май пак се изразих усукано. Просто казано – готвели са се да
пипнат парите и да създадат ония структури, които доведоха България до просешка
тояга. А тях и техните покровители направиха милионери.

Зададох предишния въпрос, защото това беше школата по гражданско
мъжество, след която имахме и моралното право да създадем собствени
издателства. Мнозина колеги изчакваха да видят накъде ще задуха вятъра и
едва година-две след промените създадоха издателски фирми. Ти никога не си
бил от онези, които се съобразяват с конюнктурата, така че през 1991 година
по сергиите и в книжарниците (тогава все още ги имаше) се появиха първите
издания на едно ново издателство с дръзкото име "Нов Златорог". Защо го
нарече така и имаше ли в началото идея какво и как ще го издаваш?
Знаеш, че никога не ме е интересувало накъде духа вятърът. Освен ако не пикая на
открито. Гражданско мъжество, морално право – това също (вече!) не ме вълнува
кой знае колко, защото това са само фрази, фрази. А аз мразя фразите. Колко от
тия, които правеха митинги и държаха гръмки речи, и по тоя начин ни измамиха,
после ги видяхме по банките на бесепарската парламентарна група. Къде отиде
гражданското им мъжество? И беше ли го имало изобщо! И колко от тия, които
сега са по сините банки, някога ги имаше някъде някакви. Кое сега им дава
морално право за всичко, което вършат?
"Нов Златорог" започна като списание, за да се покаже, вече го споменах по повод
на самиздата, че са възможни и други форми и на списване, и на издаване. Няколко
души бяхме правили опит да получим разрешително за издаване на списание за
литература и изкуство още преди падането на режима. Дори имахме среща с
някаква партийна функционерка (на ниско равнище, разбира се) и ни беше
обяснено, че този въпрос е разгледан на високо ниво и че в него имало нещо много
рационално, но че още било рано. Вероятно е искала да ни подскаже, че се очакват
промени. Само че промените станаха така, че вече можеше и да не им искаме
разрешение. Знаеш, че през годините ревностно издирвах броевете на "Златорог" и
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вече бях комплектовал някои цели годишнини. Владимир Василев беше доказал, че
истинските критерии за литература, а и за изкуство въобще, са винаги извън
политическите пристрастия и доктринерството. Не е случайно, че най-доброто от
българската литература между двете войни е минало през "Златорог". В рецензия за
една от първите книжки на новото списание доц. Владимир Янев поставяше
въпроса аз ли съм тази фигура, която може да продължи делото на Василев. Мисля,
че не без основание, като знаеше колко съм пристрастен понякога и може би дори
конфликтен. Макар че Владимир Василев е бил не по-малко пристрастен и
конфликтен, при цялата привидна благост на характера му. Проблемът не беше
само в личността обаче. А и във времето. Най-вече във времето. Появиха се и нови
хипериони, и нови златоструи и какво ли не. Но с носталгия и с ретро-изпълнения
не може да се правят нови неща. Аз много скоро осъзнах това. И не финансовите
несгоди ме накараха да преустановя издаването на списанието. Трябваха нови идеи
и нови списания. За жалост, такива автентични български списания все още няма.
Напъни има, но резултати не. Кръгът на златорожците някога е бил на творческа
основа и от тук са произтичали приятелствата. Ако някой си въобразява, че
Владимир Василев е създал "Златорог", за да печата приятелите си, просто се лъже.
Сега всичко е на приятелска основа, имитират се творчески живот, но такъв няма,
защото тези, които го имитират, просто нямат творчество. Не виждаш ли, че няма
текстове. Погледни литературната преса, повече се говори за литературата, около
литературата, отколкото да се прави литература. И не на последно място, няма и
личност от ранга на Владимир Василев. Ще кажеш, то няма свестен литературен
критик, ти искаш да се пръкне нов Владимир Василев. И може би ще си прав. А
като събереш тия два недостатъка, картината става още по-плачевна.
В началото не съм имал по-детайлни представи какво точно ще издавам. В общ
план – да. Любими автори, литература, която отговаря на моите разбирания,
вкусове, предпочитания. Нещата се наместиха с времето. И не след дълго. Знаеш,
че за да съществува един издател, са необходими пари и то доста пари. Само със
спонсорирани книги издателство не се прави, начесват се известни красти. И може
да се заделят парици за живуркане. Вижда се от това, което издавам, че не правя
компромиси (или поне големи компромиси) и в елитарната част от каталога си и в
комерсиалната – все пак Сестрите Бронте, Скот Фицджералд носят пари, но не
развращават. Дори Джон Джейкс да вземем. Той е един съвременен Дюма за мен.

В списъка на издадените от "Нов Златорог" книги фигурират имената и на
редица съвременни български автори. Какъв беше принципът ти на подбор и с
кои от тях си работил най-плодотворно и като редактор, и като издател?
И при българските автори съм постъпвал както при преводните – преди всичко
убеждението ми, че авторът е стабилен, че конкретната книга е стойностна. Старая
се като "редактор" да не работя много над текста, авторът си отговаря за това, което
излиза на бял свят. Може би защото аз самият съм патил от "редактори" и не
позволявам да ми се бъркат. В книгата ми "Перо от феникс и други стихотворения"
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пише: под редакцията на Иван Давидков, но това е друго, първо – почит към поета,
той вече беше покойник, и второ – ти знаеш, че ние наистина "работехме" над
книгите си – и моята, и неговите последни. Малко са стихотворенията, които не
сме си чели, не сме говорили за тях, преди да бъдат публикувани. Но това е друго,
то идва от една вътрешна потребност, а не от връзката автор-редактор. С найголямо удовлетворение работих над неговия двутомник и по-скоро над първия му
том с избрана лирика, тъй като вторият включва есета, подредени от самия автор и
подготвени за печат, докато беше още жив. Блазня се, че това е най-доброто
избрано на Давидков, представен е с всички периоди в съответните пропорции,
вижда се, че той е не само и не единствено добър пластик, но и философски
устроен ум, че най-доброто от него го нарежда сред плеядата на големите
български поети. До Далчев и Геров го виждам по значимост.

Правят впечатление стихосбирките на Багряна, Блага Димитрова,
фототипното издание на Йордан Стубел. Но не може да не впечатли и
присъствието на един голям наш критик на издателската лавица – Владимир
Василев с "Бараж от литературни формули" – първо издание в България. Само
стремежът да поправиш една идеологическа несправедливост (още повече, че
подобна си изпитвал на собствен гръб) или желанието да покажеш
пристрастието си към определен вид критика, която за съжаление вече не
съществува у нас, те накара да се насочиш към единствената засега
критическа книга в "Нов Златорог"?
И едното, и другото. Даже тия неща са свързани. Знаеш, че повечето неща, към
които съм пристрастен, бяха жертва на идеологическа несправедливост, ако можем
така деликатно да се изразим, защото направо си беше идеологическо преследване
– говоря за отношението към мен. Но защо в минало време. Нима сега е поразлично. През последните пет години някъде да се споменава името Кирил
Кадийски? Изключвам "Литературен форум", който публикува от мен и понякога
нещо за мен. Говоря за всичкото онова говорене, обговаряне, дискурси, онази
видимост на активен литературен живот, дискусии, литературни четения, класации.
Излезе "Смъртта на бялата лястовица", помниш на премиерата в "Писмена"
столовете не стигнаха, бройките се изчерпаха, останаха хора без книга, но някъде
това да се отбеляза, някоя жаба да се обади от някое кьоше, както би се изразил
Пенчо Славейков?! Благоговейно мълчание. Сега вече е в ръцете на френския
читател, но не вярвам и това някого да впечатли; т. е. че ще ги впечатли, ще ги
впечатли, но ще се правят, че нищо не се е случило. Иначе и отляво, и отдясно ни
заливат информации за предстоящи и минали премиери, за книги бомби и трепачи,
за поредни бляскави броеве на списания. Ще кажеш, никой не ти е крив, че
наричаш продукцията на "Литературен вестник" младежки полюции, а тая на
"Български писател" старческо напикаване. И може би ще бъдеш прав. Никой не
ми е крив. Както никой не му е крив на Кънчев, че нарече литературните младежи
талибани. И все пак има нещо много ненормално в цялата тая ситуация. Да оставим
изкуфялата старост. В литературата, както и навсякъде, е нормално младите да
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бъдат дръзки, не е нормално обаче да бъдат нагли. Но какво да прави човек, като се
е навъдил такъв дребнаж. Седи си Кънчев в клетката като белоглав орел и някой от
тия литературни врабци току се промуши през пръчките и го клъвне по главата. И
бяга веднага. И хабер си няма в какви небета е летял Кънчев. И в какви лети във
виденията си. И откъде да го има. Постмодернистът – врабецът, който чака да
изпадне нещо изпод опашката на Пегаса.
Може би наистина "Баражът..." си остава единствената критическа книга в "Нов
златорог". Но и къде ги тия книги, от тоя калибър. Есеистика печатам. Не си съвсем
прав. Наскоро излезе книгата на Насос Вагенас – стихове и критика, добре е
нашите постмодернисти да я прочетат, ще намерят в нея доста отговори, до които
едва ли ще стигнат сами, ако не си дадат сметка, накъде върви светът и къде тъпчат
те. Ето сега излезе, и много добре върви на пазара за такъв тип литература, книгата
на Жан-Мишел Молпоа... Все повече се убеждавам, че добре за поезията може да
пише само добрият поет.

Чуждата литература също е сериозно застъпена в издателските ти планове.
Но прави впечатление, че поезията е с предимство – Бодлер, Верлен, Рембо,
Октавио Пас, Ален Боске, Жан Оризе и др. Значи ли това, че нямаш вкус към
прозата и предпочиташ да издаваш онова, което най-добре познаваш и което
по някакъв начин е съзвучно със собствените ти творчески търсения? Т. е. не
наблюдаваме ли някаква особена симбиоза на издателя и твореца в "Нов
Златорог"?
Как да нямам вкус към прозата? Не издадохме ли ние първи "Агнес Грей" и
"Тайнствената непозната" на Ан Бронте. В оригинала е "Непознатата от
Уайлфелдхол", но знаеш ги търговците какви са. За първи път излезе при нас
"Красиви и прокълнати" на Скот Фицджералд. На "Отсам рая" направихме нов,
нецензуриран превод. Боске фигурира и като романист – "Професия заложник",
Оризе като есеист – след "Огледалото на Медуза" подготвяме и втората книга от
една негова есеистична трилогия "История на междувремието". Октавио Пас освен
като поет беше представен и с просторното си есе "Маймуната граматик". Фрасис
Карко, Ив Берже, холандецът Спрингер – не споменавам някои по-комерсиални
автори. Ами серията приказки за деца близо двайсет заглавия вече, това не е ли
проза. Ти просто се подвеждаш от факта, че поезията е по-емблематична за "Нов
Златорог", повечето от изданията са луксозни, някои библиофилски, двуезични.
Някои от книгите ни печелят награди. Това е истината.

Зададох предишния въпрос не случайно – ти си и преводач на някои от
книгите, на други – съставител, а на повечето си не само редактор, но и
оформител. А фактът, че през 1998 г. за антологията "От Вийон до Виан"
получи наградата "Златният лъв" на Асоциацията на българските
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книгоиздатели за най-добро оформление, показва, че художествените ти
решения респектират с професионализма и оригиналността си. Тук можем да
съзрем пряка връзка с поизоставените ти занимания с изобразителните
изкуства и с натрупания опит и вкус. Би ли описал как протича издателския
процес при теб – от взимането на решение за издаване на едно заглавие до
разпространението му?
"Златният лъв" беше за "Стихотворения" от Франсоа Вийон. Но явно и антологията
го е заслужавала, щом правиш тоя лапсус. И тъй като сме на тая вълна, нека да
кажем и за антологията "От Вийон до Виан".
Аз постоянно твърдя, че съм скъсал с рисуването. Но явно това не е така.
Оформлението на книгата е също вид художествено творчество. За френската
антология съм направил над петдесет колажа, един-два само на компютър,
останалите с лепене, с ефекти, правени на ръка, малко по-примитивен начин, но поавтентичен. Вероятно тук влагам оная енергия, която при други обстоятелства би
ме отвела пред статива. В случая бях провокиран от няколко френски антологии,
появили се почти по едно и също време. Разбира се, в четири цвята, както беше при
"Фиксо", би било разорително и книгата би станала непродаваема, но антологиите
на "Сьой" и на "Ларус" бяха добър пример за по-пестеливи решения. Този тип
книги – поезия, обогатена с илюстративен материал, с факсимилни текстове, с
разиграване на набора не е нещо ново. Това, което е чисто мое решение в случая е
идеята за колажите. Понеже антологията обема един период от близо пет века,
портретите на авторите варираха от гравюри, през моливни рисунки , акварели и
маслени платна до класическа и модерна фотография. Това можеше да доведе до
голям разнобой и аз потърсих обединяващото начало. След няколко опита стигнах
до извода, че съм на прав път. Важното беше за съответния портрет да се подбере
подходящ допълнителен материал, отговарящ и на изображението на автора и на
неговата поезия. Графичният портрет изисква едно решение, снимката – друго.
Освен това да се намери подходящия баланс на отделните петна, разположението
им. Колаж не се прави лесно.
Издателският процес, ти го знаеш добре, протича обикновено по една определена
схема – избирането на заглавие за издаване, проучването на стари преводи, ако има
такива, поръчването на нов евентуално, редактиране на текста, ако се налага,
допечатна дейност, печатарски одисеи; у нас има добри печатни бази, но все още
трябва да им висиш на главата, все още има хора, за жалост и сред издателите,
които смятат, че "може и така". Не може и така, може само по един единствен
начин. Ще кажа, че последният ми разрив с Анго Боянов, за да не се губят някои в
догадки и да си въобразяват кой знае какво, е именно заради това "може и така". Аз
логото му го направих, за да го отуча от това просташко "Анго-бой" и наистина то
все по-рядко се среща, но ще бъда радостен да видя един ден, че се е сбогувал и с
това прословуто "може и така", което убива и най-добри замисли, и великолепна
хартия, и усилията, и старанията на много хора. Просто не може в луксозното
издание на Христо Фотев текстът да излезе навсякъде без тирета, с лакуни. Само
защото не си съобразил, че текстът е писан на една програма, пък в твоя компютър
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имало друга и тя не можела да хване тиретата. Не може да не си чел текста изобщо,
преди да го печаташ.
Това са общите неща, но всяко отделно заглавие си има и определени, поспецифични изисквания, така че рецепта, дадена веднъж завинаги, не съществува.
Ти като издател знаеш, че много често в процеса на работата възникват и
проблеми, които не си очаквал. Много от "издателите" обаче тия проблеми не ги
забелязват изобщо и затова накрая имаме плачевни резултати -от откровена
кичозност до пълна аматьорщина. Не отива една дама, която е цялата в дантели и
коприни, да си сложи вълнена жилетка и когато я попиташ защо така, да ти
отговори: "Ами защото ми е студено". Знаеш коя издателка имам предвид –
заглавието й с 12 пункта, копирайтът с 14. И само това да беше. Все пак не може да
си издател и да не знаеш или да имаш съвсем смътна представа какво е това титул,
авантитул, не може думата форзац да буди у теб асоциации с някаква част за
хладилник или шевна машина. Колонцифрите не са само, за да ти показват на коя
страница се намираш, те играят важна роля в оформлението на книгата.

Важно място в издателските планове на "Нов Златорог" имат антологиите
– споменатата вече антология на френската поезия "От Вийон до Виан",
"Съзвездието на лозата" (френски поети и есеисти), Антологията на
португалската поезия. Това не е ли един стремеж да покажеш своя прочит на
определени литератури?
Това е абсолютно така, ти вероятно имаш предвид сентенцията на Далчев, че всяка
антология е форма на критика. Сигурно критикът у мен иска своето. Но не помалко важно е и това, че антологията с разнообразието от текстове, илюстративен
материал, полиграфически възможности, позволява да се направи вече книга, която
да е самата предмет на изкуството, livre objet, както казват французите. Ти знаеш,
че аз имам подчертан вкус към такива неща. Дори ми се ще да мога да правя само
такива неща. За избрани ценители.

И ти, и аз – като издатели – се сблъскахме със стената, наречена българска
държавност в областта на културата. От 1989 до днес – правителство след
правителство и никаква национална политика в областта на културата и –
още по-малко – в областта на книгата. Сякаш в момента, в който някой
новопръкнал се политик седне на министерския стол, тутакси забравя "Чети,
чети, то сляпото окато прави...", а след това и цялата българска книжнина.
Чуждите политици, с които толкова често се сравняваме, дават мило и драго
книгата да е освободена или облекчена от данъци, да е на обществена и
държавническа почит, водени от съзнанието, че в това динамично време
бизнесът има нужда от добре и своевременно подготвени специалисти, че в
обединена Европа може да се оцелее само, при добре запазена национална и
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културна идентичност. Защо според теб нашенските политици загубват
навика си за четене, когато дойдат на власт?
Дългият преамбюл към въпроса ти е по-скоро отговор на въпроси, които са ме
вълнували и мен и ме вълнуват може би все още. Но самият ти въпрос е грешно
поставен. Човек не може да загуби нещо, което не притежава. Съвременните
политици, може би с малки изключения, толкова малки, че дори не могат да
потвърдят правилото, са хора нечетящи. Нещо повече – голяма част от тях са
простаци. Не че по света политиците са каймакът на интелектуалния елит, но все
пак има някакъв праг, който не може да бъде прекрачен от тия, които у нас се
представят за цвета на политическата класа, ако това не звучи твърде изискано за
хора като тях. В стремежа си да разпродадат България и да си напълнят джобовете
те не се спират пред върховни държавни интереси, камо ли пред културата. Нещо
повече – унищожаването на културата е тяхна основна цел, само над по-големи от
тях простаци те биха властвали безпроблемно. Така наречените български писатели
мълчат по много от най-важните въпроси на живота (тук изключвам неколцината
"дежурни по преса", чиито гастроли са втръснали до немай къде дори и на найгорещите им почитатели), а когато решат да се намесят, се вижда колко смешни са,
независимо от коя страна се намират. Спомни си само радиоаферата: Мишо
Неделчев си прави на голо дупе майтап и после пищи – олеле, детето се пръкнало,
ама аз не съм му бащата, щото мислех, че момата няма да прихване, само за единия
кеф, демек. Рада Александрова пък рита стиропоровия паметник на НСРТ като
луда крава телето си, а Иван Теофилов ближе с набъбнал от талантливо мълчание
език там, където е плюл – не бил разбрал под какво се подписва. Като че ли е в
първо отделение и някой друг му държи ръката. Някой по-събуден читател може да
го попита тогава дали разбира поне какво пише. Щото веднъж уби Пушкин край
Москва, друг път накара Аненски да изпраща не послание, а... колет!!! Да няма
недоразумения – Теофилов не е некадърен поет. Но ние тук говорим за грамотност,
за природен ум, ако щеш. И най-вече за човешко поведение. Обаче, когато цял
живот си се маел как да умножиш клакьорите си, кланял си се наляво и надясно, в
един момент се объркваш. На кого повече да се сложиш! И тогава от красивостите
в поезията какво остава? Лъжата или истината? Или нещо по средата: станиол,
който има претенции за антично сребро. В живота не всичко е поезия, а и поезията
не е всичко. Далчев беше казал, че и примитивните народи имат не лоша поезия...
Сашо Томов пък, за да парира глупотевините на някои полуграмотни журналисти,
че Бориславов бил "пишурка", "некадърник" и не знам какво, се изцепи и го обяви
за виден европейски интелектуалец. Със Сартър го сравни едва ли не. Като че ли е
малко да се каже истината – Бориславов не е некадърник, не е лишен от качества,
той е просто един от всички тях – и които го нападат, и които го защитават, и найважното – които са преобладаващата част и на двата, на трите или дори четирите
съюза на българските писатели. И че няма нищо осъдително в апетита му да седне
на началническия стол. Нима тия, които са го предхождали или са седнали след
него, го превъзхождат по нещо. И кой от всичките му съдници и защитници сам не
би излапал зелника? Виж й първите пера на демокрацията – Луко Захариев и
Любен Лачански. От такива пера опонентите им си правят пухените възглавници.
А от другата страна – Венцеслав Начев, с неговите поплаци от Ганковото кафене. И
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той остър, бодлив, като вретеното на баба му. И после чудно ли е, че Левчев
манипулира младите поколения, които изобщо нямат представа какво е било. Ами
ще ги манипулира, като няма кой да му излезе насреща. На неговото ниво. Защото
все пак Левчев е фигура. Демон или демонизиран, все едно. Години наред
комплексираше връстниците си, внушаваше им чувство за малоценност. Съвсем
заслужено, впрочем. Шаманизмът вирее сред общности с нисък интелектуален
уровен. Така че Левчев ще продължава да дрънка своите чанове. Говориш за
политиците. При такива писатели, при такива интелектуалци, за какви политици
може да става реч!
Иначе, за националната идентичност си прав – Европа може много да ни иска
заради нашето геополитическо разположение, но ние сме й абсолютно ненужни без
своя идентичност. На Европа й трябват хора, които ще допринасят за нейното
укрепване, а няма само да смучат от нея. Човек без идентичност е паразитиращ
индивид, той постоянно се чуди на кого да се оприличи, къде да се прикачи. За
жалост много българи (да не говорим за циганите) си въобразяват, че Западът си е
прекопал и насадил градинката, за да отидем и ние да берем. Европа, при целия й
мерак към нас, ще бави приобщаването ни, докато не си окопаем сами и не си
насадим и ние градинката, за да седнем на софрата като равни. И това не е мое
откритие. Един от съветниците на Митеран го беше написал дори в книга.
Източноевропейците ще седнат на масата на Запада, само когато си донесат
собствено ядене, и то не какво да е, ами нещо по-интересно и за самите западняци,
от което те да вкусят. Преразказвам го, може би огрубено, но смисълът е тоя.
Банално се изразявам, но това е за тия, които постоянно се вайкат, че някой искал
да ни обезличи, да ни лиши от идентичност, без да си дават сметка, че у българина
има някаква генетична недостатъчност, трябва да го кажем с пълно прискърбие и с
ясното съзнание, че е точно така. При това на всички нива. От простака до така
наречения интелектуалец. Кой, питам те, с цел да ни обезличи, може да накара
българина насила да слуша сръбска музика, гръцка, циганска, маанета и кючеци,
ако тази потребност да не си това, което си, не е заложена по някакъв начин в гена!
Някъде в Гърция да си чул българска музика? И това не е упрек към гърците. В
някое арабско емирство в автобусите да се леят кръшни тракийски хора или
шопски сюити? Това не е защото сме близо до Ориента, и Гърция е в ориента по
тая логика. Ами в самата обединена Европа – да не би французите да слушат
тиролски песнички, а немците – френски шансони. Те затова са европейци, защото
са французи, немци, италианци. И ние ще станем европейци, когато станем
българи. И сред нашите постмодернисти може би ще се пръкне някой ден автор от
рода на Дерида, Фуко и Лакан, но само когато напише равностойни текстове, а не
като лоши преводи на техните. Толкова е просто. Ала за целта трябва да се
прехласва не толкова от Дерида, Фуко и Лакан, колкото от тия, от които са се
учили и самите те – от Великите. Много ми е странна тая литературна
недостатъчност у нашего брата, българския писател – да нямаш желанието,
смелостта, дързостта ако щеш, да се съизмерваш като равен с равни със
съвременниците си по света; как тогава ще се мериш с по-големите във времето.
Тук трябва и малко лудост, разбира се. Може би си спомняш Нилс Бор, когато го
попитали как така те, в такава малка страна, са стигнали до такива велики
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открития: "Ами може би бяхме малко по-луди от другите". Цитирам по памет, но
смисълът е тоя. Много нормална е българската литература, много нормална. И все
пак, ако трябва да бъдем справедливи, трябва да признаем, че има и нещо
ненормално в нея – това е пълната липса на загриженост от страна на държавата
към литературата, като част от липсата на загриженост към културата въобще.
Трябва някаква международна проява да се зададе, и то все във връзка с
прословутото ни приобщаване към европейската общност, та държавата да се
понапъне с неохота да стори нещо. И то да го направи по възможно най-калпавия
начин. Спомняш си представянето ни в Лайпциг. Далеч съм от мисълта, че
българските писатели трябва да бъдат сложени пак на хранилката. Но национално
отговорна политика в сферата на културата е напълно необходима, както е
навсякъде по света. Няма какво да се оправдаваме с прословутата си бедност, що
пари се пилеят за няма нищо. Някои наши съседи не са по-богати от нас, но в това
отношение са значително по-напред. И то не защото най-добрите им творци са подобри от нашите. Нещата не трябва да се сравняват в тази плоскост изобщо. Просто
техните политици вероятно са по-малко калпави от нашите. Културата покрай
всичко е и бизнес.

Трябваше да мине доста време, за да разберем, че само със сериозна
литература бизнес не се прави – и моето издателство "Перо" и твоето "Нов
Златорог" бяха изтласкани от безогледни и всеядни издатели на пошла, но
доходна ерзац-литература, които натрупаха пари и започнаха да определят
"пазара", да налагат средния или направо ниския художествен вкус. Но нито
ти, нито аз се решихме на сериозни компромиси. Не смяташ ли, че
прекалената взискателност ни попречи да заемем в издателския бизнес почелни позиции?
Аз не се чувствам изтласкан, защото винаги съм се стремил да бъда там, където съм
и читателите ми са тези, които са. Въпросът е другаде – можел ли съм с тия
претенции за литературен вкус и чувство за някаква мисия да заема друго
пространство. Вероятно не. Значи, никой не ни е изтласкал, а ние сме оставили
незаето това пространство, където разбира се са се настанили тия, които ти
определяш като "безогледни и всеядни издатели на пошла, но доходна ерзацлитература". Това е истината. Но ти Шопен ли искаш да свириш или чалга?
Пошлостта не е в това, че има чалга. Лошото е, че някои чалгаджии, мислейки, че
като имат пари, много пари, могат да си позволят да свирят Шопен, защото усещат
инстинктивно, че общо взето сериозните ценители ги презират. Малко съм
иносказателен, но говоря за тия, които се напъват да издават поезия, без да си имат
хабер от това. Ето това е пошлото. Иначе никой не ти е крив, че не издаваш ерзац
литература. Издавай. Ще печелиш добре. Но ти искаш да правиш анкета с Кирил
Кадийски. Не са ни изтласкали, Жеков, ние се набутваме постоянно в безумни
проекти, ето това е истината. Нали знаеш, че не могат да ни изтласкат от там,
където е писано да сме. И сме.
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Ти си посещавал много панаири на книгата във Франция и други страни,
работиш с чужди издателства и културни институти. Какво липсва на
България по отношение на книжовността, за да се нареди до така
жадуваната Европа?
И тук това, което й липсва във всяка друга сфера. Може би когато България стане
една напълно нормална държава, защото напоследък аз започвам да се съмнявам
дали тя въобще е държава, тогава ще се забележат промени към по-добро и в
сферата на книжовността.

V. В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРА

Книги и публикации

В ПОЕЗИЯТА

Запазил ли си първата си публикация?
Нямам нито първото стихотворение, публикувано в кюстендилския окръжен
вестник, за което вече говорих, нито първото във в-к "Софийски университет".
Много неща съм унищожил при периодическите прочиствания на архивите, сега
бих желал да ги имам, за да ги видя, без да съм сигурен обаче, че няма пак да
нахраня с тях печката. От първото помня само първия куплет, но ми е неудобно да
го цитирам, толкова е слабо. А другото вече го коментирахме. Странното е, че аз
почти не помня наизуст своите работи, а това как съм го запомнил, Бог знае.

Какво беше усещането ти от първото напечатано стихотворение? Промени
ли с нещо самочувствието ти първата публикация?
Приятен гъдел, няма какво да се преструвам, че ми е било все едно. Говоря за
публикацията в университетския вестник. Дълго време това беше единствената ми
трибуна. Пък и не само за мен. Там си сверявахме часовниците, показвахме новите
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си работи. Първите ми усещания от студентския живот са свързани с тая
многотиражка. Когато прекрачих за първи път прага на Алма Матер, вече записан
като редовен студент, това стана през централния вход. Неочаквано някой извика
след мене "колега" и когато се обърнах, видях един студент от по-горните курсове
(първокурсниците си личахме от километър) доста набит, със сраснали вежди над
прозрачни и леко цигански очи да ми сочи към купчинка вестници на една
табуретка: "Вестника, колега. Вие пишете, нали?" Учудих се, откъде може да знае,
но после се оказа, че почти всички във филологиите пишат и това било трик да ме
накара да си купя вестника. "Ето тук има страница за поезия – той не допускаше, че
аз може да пиша проза, – ще може и вие да печатате." Вестникът беше веднага
разгърнат на съответната страница и ми бяха показани десетина стихотворения,
между които и едно от него. Така се запознах с поета Димитър Арабаджиев.
Неотдавна разбрах, че и той починал. Някаква болест го мъчеше през последните
години, може би Бехтерев, като ученик беше играл в някаква акробатическа трупа в
цирка, може от там да е. На първия 8 декември, в който участвах, много щуротии
направихме, той се покачи на паметника на Цар-освободител и на шапката на
императора направи стойка. Колежките го гледаха с искрена възхита. Имаше и
други наши приключения, дълго се говореше из София, на другата година
затегнаха празника, въведоха червените фуражки. Лека му пръст на Митко
Арабаджиев, малко репнат човек беше, но прям и честен. Навреме издаде първата
си книга, но после нещо не му потръгна. След голяма пауза издаде книгата си
"Ждрело", втора или трета поред, подари ми я в Радиото. И после пак пауза. Имам
чувството, че сам се изолираше, не му беше по вкуса това, което правеха някои
негови връстници. Но да се върна във фоайето на Алма Матер. Нямаше как,
трябваше да купя вестника. Той отказа да вземе стотинките, намираше, че е под
достойнството на един поет да се държи като презрян търговец, още повече в
предверието на храма, но ми посочи една кутийка, където да ги оставя. По-късно,
когато вече бях станал сътрудник на вестника, и аз съм го продавал по тоя начин,
редувахме се, защото това беше единствената форма на разпространението му. Пък
и друго си беше, минават колежки, някои вече те познават, а ако има и твое
стихотворение в броя... Това бяха неповторими усещания. Разбира се, и
огорченията не бяха малко. Вече ти разказах как ми сваляха стиховете. Сега като си
помисля, имало е нещо в мен, което още тогава е дразнело, будело е, как да го
нарека, отрицателни емоции у тия край мен. Аз като че ли никога не съм можел да
се харесвам, което не е най-страшното, по-лошото е, че винаги съм дразнел с нещо.
Във втори или трети курс трябваше да ми излезе цикъл стихове, вече със снимка.
Публикуването със снимка беше един вид преминаване в по-горен клас.
Своеобразно признание. По това време си бях пуснал вече брада, брадичка е поточно. Данчо Миленков от кюстендилския вестник ми беше направил серия
снимки, много хубави, за жалост нито една не се е запазила, с една от тия снимки
трябваше да стане повишаването ми в поезията. Клишето беше направено, тогава
се печаташе с оловни букви, цинкови клишета, веднъж разпилее ли се наборът,
трябва да се прави наново, не е като сега, кликваш с мишката и текстът е пак на
екрана. Вечерта в редакцията всичко беше наред, материалите, илюстративния
материал бяха подредени по страници и рубрики, оставаше на другия ден
техническият редактор да ги свали в мазето, където беше печатницата. Какво беше
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изумлението ми и огорчението, разбира се, когато на заранта отворих чекмеджето,
да се убедя за пореден път, че нещата са наред. Някой – кой и кога най-важното?! –
беше надраскал клишето на снимката ми с пирон или нещо подобно. За правене на
ново клише и дума не можеше да става, нито имаше време, нито някой щеше да се
занимава с това, материалите се носеха наведнъж и се правеше с обща поръчка.
Стиховете ми излязоха без снимка и аз бях оставен за още неопределено време на
по-ниско стъпало в поезията. Сега като се замисля, аз цял живот съм се придвижвал
напред с прът в спиците на колелата. Връстниците ми със снимка, аз – без, те с
книги, аз в сборник – при графоманите. Те в Съюза на писателите, аз още не съм
минал през секцията, те са вече тия, които избират кой да влезе или не, мен тепърва
ме обсъждат да вляза или не. Ще кажеш всяко зло – за добро. Но какви усилия,
какви напрежения, какво пропиляно време, докато дочакаш това добро. Някои
изпокапаха по пътя.

След първата еуфория закономерно идва отрезвяването – "една птичка
пролет не прави"! Започна ходенето по мъките, сиреч по редакциите. За теб
тези трудни години на налагането на собствен стил бяха свързани с отказа
ти да приемеш вкуса и изискванията на голяма част от редакторите в
литературните издания и да наложиш "различността" си. Отличаваше ли се
с нещо твоят "литературен пробив"?
Ходенето ми по мъките може да се раздели на два периода – до 68-69 година,
когато налучках верния път, и след това. И ако през тоя първи период, когато не са
ме печатали, са ми направили една добра услуга, то за втория период не може да се
каже същото. Допускам, че в началото не са ме печатали, защото работите ми са
били по-общи, ординерни, макар че ако разгърнеш теченията от онова време, ще
видиш какви безумия са излизали на бял свят и не само от начинаещи, но и от така
наречените утвърдени. В "Пулс" веднъж Йордан Янков ми върна някакви стихове,
имало е стихотворение вероятно, в което се е говорело нещо и за моите стихове
(сега като си помисля, че може да е ставало дума и за "моите песни", тръпки ме
побиват), та Данчо с кротка, незлоблива усмивка ми вика: "Че напиши ги тия
стихове (песни) най-напред, да ги видим, да ги публикуваме, че после пиши и за
тях". Добър урок. Но сега, когато съм ги надиплил "песните", виждам, че Дядо
Вазов вече го е написал това стихотворение. Както и да е, за мен тази ситуация
беше печеливша.
Когато обаче започнах да пиша книгата "Лампа" с цялата тая метафоричност,
парадоксалност, маниерност, ако щеш, за които по-късно критиката щеше да каже,
че оформят моята самобитна физиономия, непечатането ми тогава, трудното
пробиване, не само че ми пречеше в личен, творчески план, т. е. затрудняваше понататъшното ми самоусъвършенстване и освобождаване за нови поетически
търсения, но имаше и обществен характер, даваше да се разбере, че един такъв тип
поезия не е желана, че на нея официално се гледа с недобро око и това пораждаше
верижна реакция, веднъж върнати едни стихове, шансът им да бъдат напечатани
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другаде ставаше все по-малък. Естествено, всичко това е било резултат от
нежеланието на тия, от които е зависело печатането ми, да проявят по-голяма
широта, доколкото им е било възможно това, да се примирят с факта, че поезията
не е това, което те смятат, и най-важното могат да постигнат самите те като поезия.
Ще отворя една скоба. Най-радушно по това време бяха посрещнати моите стихове
в сп. "Простори" – Варна. Бях изпратил един цикъл, от ония, които вече бяха
съставили ядрото на "Лампа", и бях много радостен да получа писмо, в което ми се
съобщаваше, че пускат част от цикъла, а другите оставят за по-късно. Това покъсно беше следващата книжка. Така в два последователни броя бях представен по
един доста задоволителен начин. Тайната на успеха беше в това, че и с прозата, и с
поезията тогава се е занимавал един чист белетрист – Върбан Стаматов. Той беше
разчитал единствено на усета си, далече от боричканията на поетическата гилдия.
По-късно, когато се запознах с него в София и му благодарих, той каза, че имал
желанието да ги пусне наведнъж, но името ми още нищо не му говорело и се боял
да не създаде прецедент – дебютант с толкова голям цикъл. Получи се нещо като
при "Тютюн" – поетите Фурнаджиев и Радевски харесват романа за разлика от
белетристите. Тук един белетрист усеща поета. За разлика от поетите. Вече казах
как в "Септември" години наред не можех да пробия, защото Станка Пенчева не
харесвала такъв вид поезия. Димитър Стефанов пък в "Пламък", който се беше
отъркал о чешката поезия и логично беше да е по-наясно с нещата, искаше
поправки, граничещи с безсмислия. Разбирам, да смени Бог с Битието – ще да е от
някакъв страх да не го обвинят, че поощрява религиозни мотиви, макар че моята
поезия е повече пантеистична и Бог няма този смисъл, от който толкова се бояха
блюстителите на идейната чистота. На тая тема ще можем да поговорим поподробно, надявам се, когато стигнем до "Господни делници", за един друг такъв
идеен чистофайник. Но имаше направо и безумия – "то на върха на чий ли нож ще
заподскача", става дума за сърцето, не можело на чий, било много конкретно, някой
да не си помислел, че съм заплашван реално, трябвало да стане на кой ли нож, така
ставало дори по-богато, това нож можело да се възприеме и като някаква друга, поабстрактна, метафоризирана заплаха... Имах чувството, че този човек иска
поправки или за да покаже власт, или защото смята, че поезията е само това, което
му харесва на него. Що спорове водих в "Български писател", но се наложих в
последна сметка стихът ми "Мрачни дни са дошли и в калта свойте ордени хвърлят
липите" да остане както е... Не е кой знае каква метафора, но Надя Кехлибарева,
иначе начетена дама, с няколко езика, като се хвана – да не си помислел някой, че
става дума за старите партийни другари, които не били съгласни с линията на
партията и си връщали отличията и партийните книжки. Щом тя е мислела така,
можеш да си представиш какво е било при останалите. Иначе с нея съм работил
добре. Не го казвам, за да я упреквам с късна дата, а още по-малко да я
злепоставям, а за да подчертая докъде беше проникнал този страх да не сгрешиш.
Премахването на официалната цензура беше превърнало повечето от нас в цензори,
и още по-страшното, всеки от нас – в автоцензор. Най-непоправимото. И найнеморалното. Понеже сме заговорили за редакторските поправки, трябва да кажем,
че понякога те бяха продиктувани и от чисто естетически подбуди и да не ги
приемеш, беше равнозначно да проявиш липсата на усет и такт. В стихотворението
"Руски емигрант в Париж", което беше свалено от Иван Тренев в "Народна
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младеж" – от "Лампа", а по-късно в "Български писател" мина, където пак по
ирония на съдбата ми беше редактор той, имаше такива стихове:

Трамваят вече тича сред полето,
дърветата назад полягат,
едва ли ще ги видиш в мрака,
ако не са със сняг облèпени.

Вместо правилното облепèни, аз го бях дал малко по кюстендилски облèпени,
макар, честно казано, да не смятам, че така звучи диалектно. Но водена от
схващането, че употребената от мен форма не е книжовна, Кехлибарева, тогава
завеждаща редакцията, ми предложи стихът да добие следния вид: "ако не са със
сняг облечени". Какво можех да възразя, а и кой на мое място би имал
неблагоразумието да го направи, освен да благодаря, и то не куртоазно, за
находката. Поетическото й чувство й беше подсказало едно великолепно решение и
на мен ми оставаше да се чудя как ми е убягнала тая възможност. Солоухин някъде
в своите "Камъчета на длан" описва подобен случай, как машинописката, която
подготвяла ръкописа му, на подобно място направила "грешка", като променила
една буква само и от стиха-констатация се получило стих-метафора. При което той
подскочил от възторг. На мен самия понякога са ми хрумвали подобни поправки в
чужди текстове, поетът е толкова вътре в нещата, че не забелязва очевидности;
помня как прие Иван Давидков, този безспорен майстор на метафората, моето
предложение стихът лежи на пътя лунна светлина във великолепния му сонет за
Саломе да стане направо лежи на пътя призрачна луна.
Понеже говориш за пробив, при мен като че ли пробив не е имало, а по-скоро съм
дупчил непрестанно стената на неразбирането и съм поставял във всяка дупка по
един свитък стихове подобно на шашка динамит и съм чакал времето, когато ще
мога да драсна фитила. Това време дойде. Знаеш кога. Пробив в смисъла, който ти
влагаш, имаха Борис Христов и Иван Методиев. Сравнително малко познати на
терена, а втория дори направо непознат, те се наложиха бих казал светкавично.
Само че при пробива на Борето критиците, предвождани от Божидар Кунчев,
блъскаха в стената с таран, увенчан с козлобрадата глава на бай ти Радой Ралин.
Тоя, който разнасяше насам-натам, че съм се влияел от превежданите от мен
френски поети и който като приятел на Далчев и Муратов не може да не е чел
стиховете на Сесар Вальехо. Помниш на Конференцията на младите писатели в
БИАТ как Кунчев прочете едно току-що излязло стихотворение от Борис Христов и
зададе в упор на Пантелей Зарев въпроса: "Е, и сега ли няма да го приемете в
Съюза?" Помниш и отговора. Помниш и реакцията на залата и знаеш какво се
случи по-натанък, нали...

В началото на 70-те вече имаш достатъчно творби за самостоятелна книга,
чийто облик започва да се оформя. Съществуват различни мнения за първата
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книга – от това, че тя е "най-лесна" до пълното му отрицание, – "че е найтрудна". "Лампа" имаше трудна издателска съдба, но нейната духовна съдба
каква беше?
Вече на няколко пъти говорим за това време и за тогавашните ми търсения.
Първата книга е лесна за посредствените и за лишените от чувството за
съизмерване. Не е случайно, че много от първите книги са подражателни. Няма да
бъде истина, ако кажа, че съзнателно съм се стремил към нещо завършено,
открояващо се. Ако до началото на седемдесетте години се бяха съгласили да ми
издадат книга, не мога да се закълна, че съм щял да се въздържа да публикувам
нещо незряло, лишено от всичко онова, което по-късно постигнах благодарение на
времето, което ми се предостави щедро от тия, които не ме публикуваха, за да
осмисля нещата и като всеобщ процес и като конкретно писане. Цялата трагедия на
някои млади сега е, че могат да печатат веднага и каквото си искат, а в същото
време нямат собствен критерий, за да се предпазят от незрели и незначителни
неща. Още повече, че бях дал книга в "Народна младеж" и Благой Димитров ми я
върна с кратка "рецензия" върху първата страница, в която се посочваха две-три
що-годе прилични стихотворения с препоръка, като напиша цяла книга с такива да
я занеса пак. Лошото дойде, че когато написах хубава книга, не я издадоха както
трябва. Вече бяха други редакторите, но истината е, че и тя вече не беше от такива
препоръчителни стихотворения, дори харесаните стихотворения вече ги нямаше в
нея, тя беше нещо съвсем различно – т. е. аз не бях спазил препоръката, като как да
я напиша. Ако моята поезия, преди да налучкам верния път, не се харесваше,
понеже беше слабовата, по-късно започнаха да я отхвърлят, може би защото са я
намирали твърде различна, непривична. Аз така и не уцелих златната среда, аз
никога не правя това, което се иска от мен. И после се чудя, че не ме харесвали.

Кой беше редактор на "Лампа" и какви съкращения искаше да направиш, за да
излезе книгата самостоятелно в библиотека "Смяна" на издателство
"Народна младеж"?
Редактор беше Иван Тренев. Преди това Салис Таджер, но за кратко, не помня
какви разговори съм имал с него, и какво точно ми е искал. Много посредствен
човек беше. Помня по време на прословутата дискусия в ЦК на ДКМС същия ден
бяха пуснали по книжарниците критиката на Бодлер, стабилно издание на "Наука и
изкуство", направено от Димитър Аврамов. През обедната почивка повечето си го
бяхме купили и някои направо го четяха по време на дискусията, което и възмути
Таджер. В изказването си той каза нещо от сорта: "Ние сме ги събрали да им
наливаме ум в главата, а те до един четат Бòдлер". Така го каза, с ударение на
първата сричка. Какви разговори за поезията съм можел да имам с такъв човек.
Слава богу, че го бяха сменили с Тренев, той поне се представяше за неразбран, за
декадент едва ли не, също беше ограничен, но не така злокачествено. Представяше
се за мой поддръжник, който се бори страшно за мен, но не винаги успява. Покъсно, в "Български писател" разбрах, че не малка част от това е било само
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фразьорство и някои чужди заслуги си е приписвал пред мен като свои. Общо взето
имаше артистични замашки, но не автентични, както и самото му творчество и найвече безумната му живопис, импресионизъм някакъв, който би бил безценен, ако го
нямаше все още самият импресионизъм. Харесваше прокълнатите, но можеше да
напише и история на пионерската организация "Септемврийче". Твореше пастелна
лирика, но и стихове за това как връща партийния билет на баща си след неговата
смърт. Лъжеше безсрамно, че спял години наред(!) по пейките на централна гара, а
всъщност живееше във ведомствена гарсониера на ЦК на ДСНМ. Славчето, жена
му, беше някаква функционерка от среден калибър. Все натякваше, че не го черпя,
но когато веднъж почти насила го вкарах в кръчмата, близна 15-20 грама от
мастиката и се извини, че наскоро бил препил и си възбудил колита. Постоянно се
хвалеше, че имал нова страхотна любовница, двайсет и пет годишна медицинска
сестра, почитателка на поезията му, но аз не съм му давал ключовете от тавана.
Когато веднъж не издържах и му хвърлих ключовете от колата и му казах да иде да
си направи дубликати и да бяга на тавана, отказа, понеже тя, видите ли, била сега
на курсове в Станкето, но като се върнела, щял да ги вземе и т. н. Абсолютен
фанфарон, в чиято фанфаронщина имаше и нещо симпатично. Все пак Тренев беше
за предпочитане пред много от другите. Беше безкрайно страхлив. По случай
някакъв негов юбилей, вероятно петдесетгодишнината, реши, че ще откаже
всякакви чествания, защото... Енчо Мутафов бил написал отрицателна рецензия за
някаква негова книга. Казах му, че това не може да е сериозен довод за подобен
отказ, че Мутафов понякога се унизява до ролята на поръчков критик, че той писа и
против "Бягащо дърво" на Марко Ганчев, когато последният беше подгонен по
партийна линия, но от това Марко не стана по-малък поет и т. н. Беше
непреклонен, само не знаел как точно да откаже. Казах му, че най-подходящият
начин е кратко, сдържано и добре аргументирано писмо до председателя на СБП.
Съгласи се, но възникна нова пречка, не знаел как да го напише, канцеларщината
му била чужда. Добре, че поне умееше да пише на машина, накарах го да сложи два
листа, за миг си представих, че съм Иван Тренев, при целия ужас, че за тия няколко
минути ще трябва да съм автор и на стиховете му, и му продиктувах цялото писмо.
Подписа го, на ъгъла на "Славейков" се разделихме – аз по моите си работи, той да
ходи в канцеларията на СБП да пуска писмото. Депозирал ли го беше или не,
юбилеят се състоя, както се предвиждаше от съюзното ръководство. И най-важното
– без Енчо да бъде обществено порицан, както навярно му се е искало на Тренини,
така го наричахме понякога. На деликатното ми подпитване защо не са му уважили
писмото, отвърна: "А бе нали разбираш, и аз деца имам, и те трябва хляб да ядат".
Ние като че ли деца нямаме. Но това е друга тема. Какво искаш от човек, който
няма смелост себе си да защити, как да защити другите.
Иначе като редактор не бих казал, че ми е създавал много главоболия. Категорично
свали цикъла за Бунин, само го дебнели да му намерят цаката политически, а и той
семейство хранел (все на тоя момент наблягаше), дума да не ставало. Уж загрижен
за доброто ми представяне в антологията, бил убедил Александър Муратов да ми
напише предговор. Само че последният ми искаше такива драстични съкращения,
че отказах категорично (мисля, че за това някъде по-нагоре споменах). Като се сетя,
че Муратов ми искаше почти същите съкращения, които бях отказал вече на
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Тренев, склонен съм да смятам, че се е надявал да прокара своето чрез този
маньовър. Не успя. Но и не се запъна като някои, жадни да покажат, че зависиш от
тях. Бай Димитър Пантелеев се съгласи да ми напише предговор, вече аз лично го
бях помолил за това, и се отърва само с едно пожелание за повече "съвременност" в
поезията ми. Като че ли аз пишех за замъци и принцеси. Под съвременност обаче
тогава се разбираше действителността, в която ни набутваха управляващите.

По това време се проведе дискусия в ЦК на ДКМС за състоянието на
книгоиздаването и печатането на младите, в която ти взе участие.
Благодарение на нея книгата ти окончателно беше отхвърлена от
издателството. Какво не можаха да "преглътнат" твоите опоненти в
дискусията и решиха, "че в тях е и ножът, и хлябът"?
Да внесем едно уточнение във времето. Тази дискусия беше през 1977 г. Краят на
февруари или началото на март. Повод за нея беше едно наше изложение до ЦК на
комсомола, подписано от десетина души. Ние все още се борехме да ни пуснат с
отделни книги, след като бяхме чакали толкова много и след като първите ни
стихосбирки бяха осакатени. Така че, ако говорим за отхвърляне след дискусията –
отхвърлена беше възможността изобщо да печатаме в това издателство. Освен за
мен, говоря и за Александър Томов и за Янаки Петров. "Лампа", както и техните
дебютни книги бяха набутани в "Лирично ято" през 74-75 г. след също такова
някакво писмо до същата инстанция. По-късно Димитър Яръмов, който работеше в
издателството, ме срещна и ми каза, че само предния ден били правили плановете и
книгите на Яначко и Сашо били разписани за печат, а моята включена за
следващата година – и ние сега с това писмо какво сме били направили. Какво
направихме – неговият фаворит, който бил оставен за общия сборник, изведнъж се
израдва на дебют с отделна книга. Не казвам, че не го е заслужавал, но по този ли
начин трябваше да стават нещата!
Самият факт, че след излизането на "Лирично ято" веднага се заговори и в
литературния печат, и в публичното пространство за тия трима поети
недвусмислено подсказваше, че политиката на комсомолците по отношение на
младата поезия е сбъркана. Тия, които не подписаха нашето първо писмо, книгите
им излязоха през следващата година. На нашето място, определено. Излизането и
на тримата ни по-късно в "Български писател", където книгите ни се третираха
проформа като втори, тъй като дебютанти издателството по това време не
печаташе, говори и за някакви други вътрешновидови борби, в които ние може би
бяхме употребени – и слава Богу! За всички така или иначе беше ясно, че нашите
истински дебюти са именно тия книги, в издателство "Български писател".
Главната заслуга беше на Иван Давидков. И тримата автори бяхме поканени от
него, и трите книги включваха автентичния текст, дообогатен с нови неща, а при
мен новите неща бяха дори преобладаващи. Това бяха три книги, стабилни във
всяко едно отношение. Получи се нещо, което от по-късна гледна точка
потвърждава усещането за някакви тайни ходове, някакви надпревари. Уж ние
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бяхме наказаните, но истинското наказание като че ли оставаше за комсомолското
издателство, защото им се даваше да разберат, че не са в състояние да се
ориентират в процеса. Кой е дирижирал всичко това не знам и не мога дори да
гадая, далече бях тогава от тази крипто-реалност. И комсомолците, като видяха
накъде отиват нещата и че може да им се издърпа палмата за работата с младите,
решиха да отвърнат. За конференцията на младите писатели, която безспорно беше
провокирана от нашето неотстъпчиво поведение и проведена с цел да се овладее
ситуацията, да не избият нещата в съвсем непредвидима насока, "Народна младеж"
издаде наведнъж двайсетина втори книги и много първи, дори на някаква ученичка
от средните класове, само и само да се демонстрира загриженост за младата поезия
и литература въобще. Може би са се надявали, че съгласно техния марксически
закон количеството ще прерасне в качество. Те не са могли да си представят, че
времето върви и работи не в тяхна полза. За една такава институция като ЦК на
ДКМС да се намери някой, който да й каже, че нещата не вървят на добре, си е
било направо жестоко посегателство. Под нашето изложение тогава се бяха
подписали и редица известни писатели. Някои са били притискани да се откажат от
подписа си и един го беше сторил. Много време е минало от тогава – две имена са
ми се загнездили в главата, не мога да кажа точно кой, още повече, че единият
отдавна е покойник. Радевски, когото бяхме поканили на дискусията,
милиционерите на пропуска не го бяха пуснали, казали, че има някаква грешка,
вероятно е за друг ден. На самата дискусия Петър Парижков се разпеняви и заяви в
прав текст, че такива идеологически вредни автори като мен изобщо няма да бъдат
пускани на страниците на "Пулс", където той работеше по това време и пускаше
свои стихове за октомврийската революция и пролетарските вождове. После се
усети и добави – освен с някои преводи от руски. Тия му думи ми дадоха повод да
го репликирам, че това си е чист фашизъм. Които присъстваха на дискусията
помнят изказването ми, бях физически доста отпаднал, след тежката операция ме
бяха заразили и с хепатит, бях повече на легло, Анго Боянов ме закара със ЗАЗ-а си
дотам и ме върна, как намерих сили да говоря, Господ знае, но казах каквото
мислех.

"Лампа" със съкращения излезе в тоя неугледен сборник на петнадесетина
дебютанти, който в нашите среди веднага си намери име – "братската
могила". Помня как не можеше да се примириш и за приятелите си подвърза
на ръка малка книжка само с твоите стихове – още пазя една от тях в
библиотеката си. Кое огорчение беше по-голямо – от общия дебют, от
всеовластеността на нашите правоверни полуграмотни началници или от
безсилието да промениш каквото и да било в желязната система на допуск –
включително и в литературата?
И аз пазя един екземпляр. Вече говорих за огорчението от това да бъдеш набутан в
компания, която не ти е нито попътна, нито дори приятна. Това си беше акт на
чиста интелектуална репресия. Такива благи приказки, че нямало възможност
петнадесет книги да бъдат издадени за една година, тъй като броят на заглавията
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бил ограничен и т. н., че се правело едва ли не добро на много от авторите, не
издържат никаква критика. Ако причината е била чисто формална – брой на
заглавията – какво е пречило тия петнайсет ръкописа да бъдат направени като
отделни книжки и поставени в една папка с общо заглавие? Нито хартията щеше да
бъде повече, нито печатарската услуга кой знае колко по-скъпа. По-късно
пловдивското издателство направи подобно нещо, първата книга на Мария
Меранзова излезе така, тя и до сега си има екземпляри, другите автори също, и вече
никой не знае какъв е бил замисълът на издателите. Майката на Боби, една колежка
на жена ми, работеше в печатницата, където сега е музеят "Земята и хората" и тя
беше казала, че прословутата антология се прави при тях. Помолих я и тя изнесе
под престилката си петнайсетина коли със моите стихове и от тях направих тия
импровизирани книжки. Цялата работа беше да те унизят, да те смачкат, че ти не си
автор на книга, че ти не си като тях, че ти зависиш изцяло от тях. Страхуваха се от
промяната на статуквото. Ужасно е беден човек да се докопа до някакви блага. А те
всички, тия властимеющи в литературата, са били бедни в живота и си оставаха
вече налапали се нищи духом. Все пак нещата се промениха и в големите промени
са вградени и тия наши малки усилия и измененията, до които доведоха и те.

"Лампа" има все още ограничен тематичен и идеен обхват, макар в нея да е
заявена вече специфична поетика и да се загатват бъдещи дълбочини на
художествени инвенции и прозрения. Говорили сме десетки пъти в онези
години за това какво трябва да представлява поезията, как трябва да изпраща
посланията си до читателя – търсехме различен от узаконения сякаш во веки
веков соц-поетически стил. Мнозина търсеха промяната главно в
съдържателните пластове – струваше им се, че е достатъчно да пишат за
нещо по-различно и значимо от това, с което ни заливаха вестници и
списания, но си оставаха при узаконената поетика. За теб това
предизвикателство се отнасяше като че ли най-напред към формата и едва
след това – към съдържанието. Имали сме много спорове около това не трябва
ли метафората да носи едновременно и ново съдържание. Разбира се, лесно
беше да приказваме и да измисляме теоретични формули, по-трудно беше
някой да го направи. Но в този период между 1975 и 1982 година, когато
работиш върху втората си книга "Небесни концерти" и третата – "Ездач на
мраморни коне", при теб е очевидно развитието на процес на бягство от
самоцелната образност и насищане на стиха с многозначно съдържание.
Сигурен съм, че Бог ни праща изпитанията не случайно, както според мен не
бяха случайни и твойте здравословни проблеми в ония години. Спомням си
колко променен беше след операцията – и външно, и духовно. Сякаш сцената
вече беше друга и артистичните пози само от преди месец-два изглеждаха
нелепи... Какъв беше за теб този "праг", след чието прекрачване
изкристализира поетиката, превърнала се в благодатна основа за вече зрелите
ти поетически послания в "Небесни концерти"?
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Да започнем със самоцелната образност, определение, което според мен е повлияно
от литературната критика, от текстовете, които са ми посветени и то особено в
началото. Кога имаме нещо самò за себе си? Когато не сме съгласни то да бъде
като всичко друго около нас. Това самò за себе си дори само като носител на
отрицание на съществуващото, от което искаме да се освободим на всяка цена, има
право да бъде третирано с внимание и да бъде оценявано по достойнство. Ти
цитира преди стихотворението "Балада за глада", на което посветихме доста място,
не защото то представлява кой знае какво като стихотворение, а защото ни
позволява да си обясним някои механизми на процеса, който ни интересува –
преминаването от познатото и шаблонното към индивидуалното и оригиналното.
Представи си – нещо, което аз не можах да направя – как от този тип писане аз
преминавам направо към "Небесни концерти", ония две/трети, за които казах, че са
новото в книгата. Стихотворения като "Болница" или "Сълза над огъня", всъщност
целите тия два цикъла "Надежда за утре" и "Спомени с криле от пламък" възможни
ли са без цикъла за Бунин, цикъла "Годината", без "Мансарда", без "В угасващия
ден"? Без всичко онова, което имаше за цел да каже и най-вече да покаже, че
предлаганото ни до тоя момент не е съвсем качествено, че може и по друг начин.
Разчистен веднъж теренът, или по-скоро завоюван и облагороден, би могло вече да
се мисли и какви култури да се засеят. Извинявай за селскостопанската
метафорика, но нещата не стоят кой знае колко далече от един такъв леко
примитивен механизъм. Мисля, че с "Лампа" аз се оттласнах и от тематиката на
времето, и от стилистиката. Ти справедливо напомняш, че не е голямо геройство да
смениш темата, ако останеш при старата поетика, ще се получи един Йосиф Петров
и нищо повече. Вместо Матей Шопкин – Йосиф Петров. Както и обратното, ако
останеш при старата и компрометирана тематика, каквито и нови "модернистични"
хватки да прилагаш, резултатът е същият. Цялото така наречено "априлско"
поколение се освини, защото зад маската на съблазнителната млада Цирцея не видя
сбабичосаното лице на старата Партия. Разбира се, и новата тематика, и новата
поетика, взети заедно, могат да доведат до скромни резултати. Най-авангардни
течения и школи наред с водещите имена изобилстват и от редовна продукция,
дело на вечната и вездесъща масовка.
Що се отнася до зрелостта в творчеството, това е индивидуален процес, само
частично обвързан с житейската зрялост. Има поети, които умират млади и оставят
изключително зрели творби, завършено творчество. Да споменавам ли Ботев,
Лермонтов, Шели, Лотреамон, Лафорг или от по-новото време Вутимски. Други,
обратно, творят до дълбока старост и създават млади по дух творби. Леополд Стаф
минава през толкова школи и направления и навсякъде оставя усещането, че е сред
тия, които едва сега започват творческия си път. Дора Габе не написа ли найдобрите си работи на преклонна възраст. Изобщо човек и на младини може да е
изкуфял и на старини душевно жизнен.
И понеже говориш за житейските и физически несгоди, това също не е еднозначен
процес. Те могат само да окажат някакво влияние, но не могат да предопределят
нещата. Много посредствени автори страдат от неизлечими болести и недъзи, но от
това творчеството им не е спечелило, не е станало по-значимо. Всичко е

165
индивидуално. При талантливия обаче едно сблъскване със смъртта не може да
мине незабелязано. Когато си навлизал в тунела, не е както в случаите, когато
изобщо не знаеш, че има тунел.

През този период, освен че работиш усилено върху новата си книга, ти и
превеждаш много – Бодлер, Верлен, Рембо, Леополд Стаф, съвременни руски
поети, т. е. за теб това е времето на трупане на духовен и професионален
опит, без който на мен ми се струва невъзможно оформянето ти като
самобитен творец. Как се съвместяваха двете ти роли – на преводач и на
поет, който търси собственото си лице в многоликото огледало на
световната поезия?
При този въпрос е добре да хванем веднага бика за рогата. С едно единствено
изключение, на мен са ми поставяли въпроса така: това, че превеждате не влияе ли
и на собственото ви творчество. И само една журналистка, и при това, ако не се
лъжа, не в литературно интервю, постави въпроса по-иначе, а именно това, че съм
и оригинален поет не влияе ли и на преводното ми дело. Самият факт, че съм се
ориентирал към определен тип автори, към дадена поетика говори, че изборът ми е
вече повлиян от моята нагласа, от моите разбирания, от моята поезия в крайна
сметка. За преводите да не говорим – какво общо има между моите преводи и тия
на някои колеги. Между преводите и оригиналите има, но между отделните
преводи – малко нещо. Говоря за самобитните преводи, не за римувани
подстрочници, каквито с неимоверни усилия фабрикуват литературни сиромаси
като твоя приятел Атанас Сугарев и компания. Всеки превод е на автора си и носи
неговите отличителни черти. При хубавите преводи, дело на оригинален творец, не
е трудно да ги познаеш, дори ако под тях не е отбелязано нищо. Веднага мога да ти
кажа кой превод на Шекспиров сонет е на Свинтила и кой на Валери Петров.
Колкото до обратното влияние, разбира се, че се влияя, кой не се влияе от
предходниците, от великите. Трябва да си много некадърен, за да не изпитваш
влияние. Да се влияеш творчески, това е част от дарбата, да възприемеш първо
това, което е пред теб, да го осмислиш, да го претвориш. Някои под влияние обаче
разбират епигонство. Влиянието не бива да се бърка с епигонството. При
епигонството процесите са по-лесни, възприемаш нещата каквито са, не ги
подлагаш на никаква асимилация, просто не си даваш никакъв труд и произвеждаш
подобия. Понеже в повечето случаи поставянето на въпроса за влиянието крие
прозрачния намек за подражателството, ще кажа нещо, което вече споменах в едно
интервю в "Литературен форум": ако моята поезия беше подражателна, както
вероятно много се иска на моите опоненти и зложелатели, щеше ли цялата ми
поезия да е преведена и издадена във Франция, страната, чиито поети превеждам
цял живот. Кой би издавал нещо до болка познато. Но ако някой все пак
продължава да се заблуждава, че моята поезия я превеждат на френски, понеже е
близка – да употребим тоя евфемизъм – до френската, по същата тази логика
възниква въпросът защо не съм преведен и на руски? Това, че нямам нито едно
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стихотворение преведено и издадено в Русия, не говори ли, че творчеството ми е
твърде далече от руските представи и нагласи за поезия. Макар че съм превел не
малко и от големите руски поети.
В огледалото на световната поезия може да се оглежда всеки, стига да има лице,
което това огледало да лови, това огледало не е като огледалото в антрето, та да
може който влезе, да си види самодоволната физиономия.

Да се върнем към книгата. Какво e за теб една стихосбирка – подбор от
стихове, които си написал през определен период от време или нещо
концептуално? Ако е и едното, и другото, тогава защо не приемаме добре
познатия ни "модел" от книгите на един наш радио-колега – измисляш си
концепцията и дисциплинирано си написваш стиховете за книгата по вече
скалъпената концепция?
През последните десет години аз не издавам нови книги в истинския смисъл на
думата. Това или са малки брошури с написаното напоследък, обикновено
циклично завършено или представляващо отделна поема, или цялостни преиздания
и подборки на мои стари стихотворения. Това, което те интересува, по-скоро би
могло да се отнесе към първите ми четири книги. Времето, което принудително
лежеше между публикуването на две книги, наистина изискваше да включиш
всичко, което си написал, лично аз публикувах винаги като за последен път, никога
не съм имал гаранцията, че ще има и следващи публикации, за да правя подбор на
това, което съм написал до тоя момент. От друга страна книгата според мен не
може да бъде просто сбор от налични текстове, стихосбирката като всяка друга
книга трябва да представлява едно цяло, с определена концепция, със строга
композиция, да бъде по-различна от това, което вече си публикувал. Така че
налагаше се да пиша всичко с оглед на книгата, по принуда трябваше да следвам
примера на Далчев, да пиша само добрите стихотворения. Както си забелязал
вероятно, моите книги са циклични, всеки цикъл е подчинен на определен замисъл
и вътрешен ритъм, циклите също се редуват в определена ритмичност. Можеш ли
да вземеш един цикъл от "Пясъчно време" и да го поставиш в "Ездач на мраморни
коне", а цикъл от там – в "Перо от феникс"? Ето тази невъзможност обяснява
идеята за книгата при мен като нещо концептуално, по принуда побрало всичко
направено през определен период. Разбира се, някои от по-плодовитите автори
сигурно през определен период биха могли да напишат и няколко книги наведнъж,
но аз не съм толкова производителен. Тук не говоря за тия, които си вземат
отпуската и отиват да пишат, правеха го много от съюзните членове и бяха за
завиждане – можеха да призоват вдъхновението си, когато им идваше ред да вземат
карта за почивка в някой от творческите домове. Резултатите бяха винаги налице.
Книгите отпечатани. Лошото е, че днес поезията им я няма. Но какво да се прави,
не може всички благини да са на едно място, че и по едно и също време.

167
Излизането на "Небесни концерти" беше възприето от мнозина, в това число
и от повечето критици, като твой истински дебют – в това отношение като
че ли "братската могила" изигра лоша шега на твоите недоброжелатели. Как
беше посрещната книгата и повлияха ли положителните оценки за нея върху
отношението на писателското ръководство към теб?
След рецензиите за "Небесни концерти" – Атанас Свиленов, Симеон Хаджикосев,
Божидар Кунчев, твоя милост, Георги Цанков, все сериозни пера – нещата при мен
потръгнаха. Но да споменем и останалите критици: Мариана Тодорова, Христо
Трендафилов, Иван Гранитски, Атанас Благоев, Нина Пантелеева. За коя дебютна
стихосбирка са излизали десет рецензии. Толкова има в библиографията, с която
разполагам, може да са и повече, случвало ми се е след години да открия нещо
писано за мен, за което не съм подозирал. Както беше с една рецензия на Николай
Дончев за "Пясъчно време", публикувана във "Вечерни новини". Ровейки из
папката си в документацията на Радио София, я открих случайно.
За отношението на писателското ръководство мога да съдя по това какво е
направило за мен, ти го знаеш – след всяка моя книга все по-отдалечен от съюзното
членство. Докато се стигне до оня разговор, за който вече споменах, да ми се каже
в прав текст, че няма да се получи. Има нещо нали – аз пиша все по-добре
посрещани книги, книги, които се издават в "Български писател", не в някакви
маргинални издателства, а ставам все по-нежелан за ръководството, което, разбира
се, през цялото това време не е от едни и същи хора. Можем да мислим, че това
нещо е извън самия съюз. Друго обяснение няма.

Това е времето, когато за пръв път посещаваш Франция – Париж и Дижон.
Помня първите ти думи на аерогарата при завръщането ти: "Жеков, изпитах
потрес, само като разгърнах "Работническо дело" в самолета!" С какво
промени представите ти за литературата и живота това пътуване?
Бих обърнал нещата – първо за живота, после за литературата. Естествено, когато
си бил един месец в нормална обстановка, виждал си живот, в който хората са
заети повече с това да си решават проблемите, отколкото да си създават постоянно
нови, не може фалшът, който беше повсеместен у нас, и най-вече в пропагандата,
да не ме е лъхнал с гнилостта си още с прекрачването на прага на самолета,
откъдето започва българската територия. Нашите не можеха да ме оставят поне
още два-три часа да подишам спокойно. Ще ти разкажа един факт от живота, а ти
можеш да си направиш изводи и за литературата. В Дижон, в центъра на града
видях как подменяха един тротоар. Всичко ставаше в протежение на стотина метра:
работници с пистолети къртеха старата настилка, други след тях товареха
отломките на едно камионче, веднага от други камиончета стоварваха пясък, нови
плочи, циментов разтвор, всичко необходимо за работата, едни полагаха основата,
други редяха, а последните от работниците фугираха плочите, оставяйки след себе
си червена лента, предупреждаваща минувачите да не се качват по тротоара. Това
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беше сутринта. Надвечер минах по същия булевард. Каква беше изненадата ми.
Тази гигантска зелена стоножка (работниците бяха облечени до един в зелени
гащеризони), извивайки се ритмично, се беше придвижила на цял километър
напред, оставяйки след себе си един нов, безупречно направен тротоар. Макар да
оприличих работниците на стоножка, явно беше, че тук никой не работи с краката
си. Никъде никакъв боклук, никакъв трошляк и прахоляци. При това без да се
спира движението. У нас, за жалост и досега на някои места, картината е точно
обратната. Помниш как се правеше навремето "Витошка" за някакъв партиен
конгрес, а и как се ремонтира напоследък – в абсолютно същата соц. стилистика.
Движението се парализира за дълго, днес се кърти, утре идват да чистят боклуците,
които вече са се поразпилели, вдругиден се карат новите материали,
междувременно завалява дъжд и част от тях се похабява, друга я открадват, идват
майсторите и си оставят ръцете и след някоя и друга седмица плочите под краката
на минувачите пак се клатят, изпльокват насъбрана дъждовна вода и ти опръскват
крачолите, а в "Работническо дело" пише как народът върви уверено напред.
Видяхме докъде се стигна по тоя път. Преди няколко години видях същата картина
в Стокхолм, хората работеха така, че нещата да издържат векове. Разказах за това в
едно телевизионно предаване и веднага се намери зрител-умник, който да ме
апострофира, че нямало какво да разправям за разни тротоари в Швеция, ами да
съм кажел защо у нас еди-коя си политическа сила била направила еди-какво си.
Защо? Ами много просто – щом като при управлението на тази политическа сила се
правят калпави тротоари и никой не реагира на това, тя ще си позволи и още поголеми безобразия. Пътят ни към Европа не може да бъде постлан само с добри
намерения, трябва да бъдат направени идеално и тротоарите и шосетата ни. А това
се отнася до голяма степен и за литературния ни път. Българинът колкото и на зле
да отива, се утешава: има и по-страшно. Вярно е, че има и по-страшно, но найстрашното е, че това по-страшно идва много по-скоро, отколкото мнозина си го
представят. Затова сме на тоя хал, защото българинът е свикнал да върви от
страшно към по-страшно. Роб, роб е българинът, психиката му е все още робска,
недоробувал си е тоя народ, както го казва гениално Кирил Христов. А Стоян
Михайловски сякаш иска да го допълни: "Българинът не е свободен, той е само
освободен". Когато живее дълго в непроветрявана стая, човек започва да свиква и
да не му прави впечатление. Когато го пуснат на въздух, той на първо време не
може да повярва, после започва да диша с пълни гърди, вчовечава се и когато
трябва да го натикат отново в мръсотията, как да не изпита потрес. За да ни
предпазят вероятно от тоя потрес, не ни и пускаха много на чист въздух, все пак
някаква загриженост.
Тук му е мястото да кажа и за една друга подробност, по-младите поколения не
знаят за това и може би няма да повярват, че на излизащите в чужбина тогава се
разрешаваше официално да изнесат двайсетина долара, не помня вече точната
сума, но там някъде, беше нищожна, дори повече от нищожна. Много хора се
решаваха на дръзки постъпки, да крият на всевъзможни места валута, която
обикновено митничарите не откриваха, защото не я търсеха – и тогава, както и сега,
те работеха предимно по донос. Държавата правеше всичко възможно да превърне
своите поданици в конспиратори, в престъпници. Аз не можех да се реша на този
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унизителен начин на пренасяне на валута, и тогава честта ми беше по-високо от
всичко. Някой ми каза, че можело да се уреди нещо да обменя валута, на колегата
Х, също млад нашумял поет, Левчев бил уредил да му обменят долари, тогава той
беше заместник на Людмила Живкова в Комитета за култура. Не ми беше много по
душа да искам тази среща, но един такъв малък компромис все пак беше за
предпочитане пред някой голям проблем с митничарите. Левчев ме прие любезно,
не трябваше да му обяснявам, каза, че знае за моето пътуване. Когато разбра, че
искам да обменя валута – книги трябва да си купувам, да посещавам музеи и т. н. –
той прояви пълно разбиране, сякаш ме чакаше специално за това: "Ами да, разбира
се, ще направим каквото можем, само че с този въпрос се занимава др. Едикойси,
ей сега ще му се обадя, че ще слезеш при него и..." И наистина му се обади, каза му
така и така, наш млад надежден поет, всичко, което е в рамките на закона и т. н.
Благодарих аз възрадван и докато крилете на радостта ме носеха към горната земя
на поетическите видения, заслизах по стълбите към долната земя на
администрацията. Въпросният другар ме посрещна намусен и ме приземи на мига:
нищо не можело да се направи, защото лимитът им бил изчерпан, последните
хиляда и петстотин(!) долара ги дали на другаря... и назова един композиторфункционер, който бил предприел екскурзия с жена си из Европа. Като ми каза
сумата, ми се зави свят. Аз бях поискал само 50 долара да купя. За повече не смеех
да спомена, да не им се стори много и да ме отрежат. Можех ли да кажа, да, ама на
колегата Х сте разрешили да купи 100 долара – нали човекът ми обясни, че лимита
са го изчерпали композиторът и жена му. А може би колегата Х и още неколцина
галеници на режима като него бяха допринесли за разоряването на валутните
фондове на министерството. Знае ли човек! Когато разказах за случилото се на
един приятел, той ме попита как съм можел да бъда такъв наивник: не ми ли било
станало ясно веднага, още в кабинета на Левчев, че ми се отказва. Това "в рамките
на закона" на административен жаргон означавало отказ. Отде да знам. Тогава се
питах друго: Левчев за толкова простодушен ли ме е смятал, да си въобрази, че аз
дълбоко в себе си ще му бъда благодарен за жеста, ще го имам за ларж, а отказа ще
отнеса за сметка на никому неизвестния канцеларист? Не вярвах да е толкова
наивен. По-скоро някаква перверзия. А може и да греша, имаше, а вероятно има
още такива глупаци, които вземаха и продължават да вземат за чиста монета и найголемите лъжи и манипулации. Може и той да се е заблудил, че съм един от тях.

Пак по това време идва и първото сериозно признание на твоята поезия от
чужбина – от Пиер Сегерс. Беше ли изненадан от неговата висока оценка и как
ти повлия тя?
Бях приятно изненадан, разбира се, дори е малко да се каже изненадан. На първо
време не можех да повярвам на очите си, не толкова че ми е написал писмо, а това,
което е написал. Все пак това беше Пиер Сегерс – освен виден френски поет, един
от най-големите издатели на поезия, престижната му поредица "Po˜;;tes
d'aujourd'hui" беше за нас тогава най-верния ориентир в поезията, книги от нея
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влизаха сравнително безпроблемно у нас. Книгата му "Livre d'or de la poйsie
franзaise" беше настолна за всеки преводач.
Преди да замина за първи път за Франция реших да се обадя на Николай Дончев, да
ми даде някакви съвети, да ме ориентира. Излишно е да говоря кой беше той в
българо-френските културни отношения. Познавач в детайли не само на
класическата, но и на най-новата френска литература, той поддържаше и лични
контакти с много от най-големите френски писатели. Името му отваряше врати във
Франция. Написа и ми даде две писма – едното до Сегерс, другото до Боске. Тъй
като само преди две-три седмици беше излязла книгата ми "Небесни концерти",
той ме посъветва да им я подаря, като приложа няколкото стихотворения, които
имах вече преведени на френски. Както вече казах по-горе, аз отивах във Франция
на педагогически курсове в Дижон, безспорно с Бояна Петрова сме изяли местата
на двама учители, но като си помисля, че нашите просветни кадри биваха много
повече подяждани от разни ченгета и секретарки от министерството, които се
облажваха покрай тия пътувания, не се угризявам чак толкова, от нашето пътуване
имаше все пак реална полза. От кумова срама останахме две седмици в Дижон,
може би докато вземем втория транш на стипендията, доста оскъдна, но единствено
възможна, след което хванахме влака за Париж. За първи път видях Париж, когато
пристигнахме, за няколко часа, бяхме с общата група, стана набързо. Истинското
ми първо впечатление от този град е от тогава, от пристигането от Дижон, дано понататък стане дума за това, да разкажа, беше нещо невъобразимо: уж си на ново
място, за първи път, а всъщност вече имаш спомени...
На позвъняванията ми у Сегерс не отговаряше никой, беше лято, естествено беше
да са на почивка, затова реших един ден да се разходя по "Распай" и да занеса
писмото и пакета, поне да го пусна в пощенската кутия. Сегерс живееше в
разкошен модерен блок, портиерът, към когото се обърнах, потвърди моите
предположения и аз му оставих каквото имах да предавам. След около месец, вече
в България, получих това толкова важно за мен писмо. Веднага след връщането си
от почивка Пиер Сегерс ми беше писал. Николай Дончев също се зарадва на този
мой успех и ми каза оная фраза, която аз по-късно не пропусках да цитирам при
подобаващ случай: "L'йtranger c'est la postйritй", "Чужбина това е бъдещето", т. е.
каквото е днешното признание в чужбина, такова ще е признанието и на бъдещите
поколения. И добави, че в чужбина оценките не се влияят от нищо друго, освен от
текста, докато у нас всичко е навързано с междуличностните отношения, кой на
кого какво бил казал или направил и така нататък. А за мен това като че ли наймного важеше, кому не бях казал някоя нелицеприятна истина, с кого не бях влязъл
в някакъв конфликт. Разбира се, веднага писах на Сегерс, за да му благодаря. Но
повече никакво писмо не получих. Това ме озадачаваше, но нямаше как да проверя
какво става. Още повече, че той ми предлагаше да използва моите стихове в
литературните четения, които прави и аз му бях дал съгласието си. Чак по-късно,
години след това, Симона, жената на моя приятел Лако от студентските години,
която беше французойка по майка и превеждаше на някои писателски срещи, ми
приповдигна завесата. При едно от идванията си в България Сегерс, към когото тя
била прикрепена да му превежда и да го съпровожда, мисля, че са ходили до
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Банско във връзка с Вапцаровите тържества, пожелал да се срещне с мен, но от
Съюза на писателите му отговорили, че аз в момента не съм в София, а в
провинцията и това е невъзможно. Не се учудих. Знаех, че дори с Багряна са си
позволявали подобни неща, когато е получавала покани за пътувания в чужбина, са
отговаряли, че е болна и на нейно място са намествали някой функционер. Кой ли
беше пожелал да се намести на моето място? А и как щеше да го направи? Скоро
след това Сегерс почина и издателството му мина към Лафон. Съпругата му Колет
Сегерс обаче продължи да издава неговото списание "Поезия", вече десетилетия, и
когато миналата година по време на "Хубавите чужденки" в него излязоха двете ми
поеми "Преди да възкръснеш" и "Археология" мисля, че се осъществи желанието
на големия поет да представи моето творчество пред френските читатели.
По-късно, когато вече можех да пътувам, аз й се обадих и у тях вече можах да
разбера още много български истории, които я бяха отвратили, а бяха травмирали и
съпруга й в не малка степен. Когато той решава да издаде Драгомир Петров, от
чиято поезия е впечатлен, от посолството потрошават телефона, идват няколко
пъти и на крака да го убеждават, че това не е най-добрият български поет, че ние
имаме много по-стойностни поети и че той ще направи голяма грешка, ако го
публикува и така нататък. Тук, разбира се, в последна сметка става това, което
Сегерс смята, че трябва да стане, остава само неприятното усещане що за хора са
българите и защо литературата ни е световно неизвестна. Сегерс беше издал в
престижната си поредица Багряна, Далчев, Вапцаров, имал е възможност за
паралели не само с френската и световната поезия, но и с българската, и именно
това прави оценките му и за Драгомир, и за мен толкова важни.

През 1978 г. посещаваш Варшава и Краков. Превеждаш Леополд Стаф.
Продължаваш и работата си над френските поети – превеждаш усилено
"Цветя на злото" на Бодлер. В същото време работиш и върху втората си
книга "Ездач на мраморни коне". През 1981 г. гостуваш на Валентин Катаев в
Переделкино. Превеждаш Маларме. Разшириха ли по някакъв начин
тематичния и смислов обхват на търсенията ти пътуванията, срещите с
известни интелектуалци и непрекъснатото общуване с чуждата
литература?
За човек, който владее руски, не е трудно да чете полски, стига да се пребори преди
това с няколкото главозамайващи съчетания от съгласни, усвои ли ги – нататък е
лесно. За мен това пътуване беше важно, за да чуя мелодията на езика, да
почувствам неговата пластика, от която ние българите сме се отдалечили почти
толкова, колкото и от времето, когато "словяне не имяахон кънигъ, но чрътами и
рязами читаахон и не гатаахон, погани сонще". В края на едномесечния ми престой
вече проговорих, ако не като краковски хляхтич, поне като варшавски пияница. Все
пак общуването си казва думата, а не малка част от времето аз прекарах по
кръчмите. В стария град някакъв уличен художник, вероятно студент, ми направи
портрет с пастел, уж прилича на мен, а в същото време не съм аз. Както знаеш, в
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изкуството физическата прилика не е достатъчна, за да има и духовна прилика. Не
помня кой беше казал, че за портретите на Рембрандт ние съдим не по моделите, за
които най-често нямаме никаква представа. Така че, стойността на една творба е в
самата нея, а не в това, което я е породило. А помниш как ни проглушаваха ушите
по априлските дискусии и в печата колко важно било това, за което пишем,
главната тема, голямата тема. В тонове мастило се удави тая тема. Изчезна им
темата, изчезна им литературата. Ще кажеш, такова беше времето, нямаше къде да
се мърда. Напротив, мърдаха много от нашите писатели и то още как, мърдаха – за
да усилят удоволствието, което получаваха, когато ги насилваха. Чехите,
унгарците, поляците, нали и те живяха в това време, те как успяваха да се опазят. И
досега на международни форуми с поляците си говоря на полски, за екзотика,
разбира се, пред очите на другите участници. Чужденците много се впечатляват,
когато чуят други двама чужденци да си говорят на някакъв неразбираем за тях
език.
Много напредна анкетата, вече не помня кое съм казал и кое не, мисля, че говорих
за това, че водих с мен в Переделкино Панко Анчев. Бяхме една внушителна – по
обем – група от български издатели и чиновници, която посети Международния
панаир на книгата в Москва. Всеки с интересите си. На един от щандовете, където
бях по работа, се запознах с Евгения Катаева, работеше в някакво издателство или
в тяхната агенция за авторски права, не помня вече. Оказа се, че е дъщерята на
големия писател. Като разбра, че съм преводачът на "Елмазен мой венец", се
зарадва много, това беше първият или вторият превод на романа на чужд език.
Другият беше на италиански. Бяха получили книгата на "Народна култура".
Преводите, и то в такъв кратък срок, бяха много важни за баща й, защото романът
не беше посрещнат у тях еднозначно, имаше много вой наред с акламациите. На
другия ден тя ме намери и ми предаде, че баща й ще се радва да му гостувам в
някой от близките дни. Панко много се впечатли от тази възможност и ме помоли
да питам дали може и той да дойде. Прекарахме една незабравима неделя (мисля,
че беше неделя, имам автограф от писателя, по датата може да се провери кой ден е
било) на вилата на Катаев в Переделкино. На стената на стълбищната площадка
висеше огромно платно на Марке – пейзаж с лодки, оказа се, че е копие, но авторът
го намерил за толкова сполучливо, когато им гостувал, че го подписал. И наистина,
по нищо не личеше, че е копие. Подобно нещо съм виждал и у дома на Жан Оризе
в Париж – великолепен Моне, някакви копи от серията "Живерни". На смаяния ми
поглед домакинът отвърна, че това е само копие – оригиналът бил където трябвало
да бъдат оригиналите – пак някакъв руснак беше копистът, дори мазките
наподобяваха оригинала, гъсти, изпъкнали. Явно руснаците ги бива да копират.
Макар че имат един Василев, наред с картините в стила на епохата, е правел на
прима виста чист импресионизъм, преди още да се е появило това течение. Явно за
школа трябват много хора. Катаев също беше някак самотен в съветската
литература. След нещата, които го бяха легитимирали по убедителен за епохата и
мястото начин и облагодетелствали в известен смисъл, на стари години той беше
прозрял, че голямо изкуство във времена като тия не може да се прави с
колективни напъни. И се беше обявил за мовист – както обясни той, за да може да
пише както си иска, без да се съобразява с критиката, той сам признава
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предварително, че е лош писател, че пише лошо и да бъдат така добри да го оставят
на мира. Само че възниква въпросът колцина биха дръзнали сами да заявят, че
пишат лошо и биха ли го направили, ако нямат съзнанието за това колко големи са
в действителност. Първата ми работа беше да му разгледам ушите, които Бунин
бил определил като "вълчи". Наистина такива бяха. Имаше нещо от вълка-единак в
самия Катаев. Сега, когато беше и остарял, нямаше нищо чудно в това, че искаха да
го разкъсат. Мнозина вероятно бяха възприели книгата му като прости спомени, в
които той не се е придържал стриктно о фактите. Солоухин веднъж ми каза, доста
раздразнено при това, че и историята с Бунин била изцяло измислена от Катаев и че
в дневника на Бунин имало само едно изречение по тоя повод, нещо от рода: "Днес
при мен идва гимназистът Катаев". Мисля, че идеята на писателя и в двата случая е
била да покаже нещо повече от това как са станали неща – а именно как стават
нещата в голямото изкуство. В миналото той беше потърсил само отправната точка,
пътуването му беше през територии, населени не само с реални личности, но и с
възможни случки и събития. Не случайно той държеше псевдонимите на
писателите да останат неразкрити и се радваше, че в българския превод това е
спазено. Негодуваше, че италианският издател беше поставил изрично условие в
края на книгата да има списък с обяснение на псевдонимите. Там аз видях за първи
път кой кой е, макар, че докато превеждах, нещата в по-голямата си част ми бяха
ясни. И може би по-добре, защото, ако всичко ми е било ясно, щяло е да се изгуби
част от очарованието, вероятно съм щял да прибавя нещо от това, което знам –
знанието убива непосредственото усещане. Колкото и да твърди Фернандо Песоа,
че изкуството било наука, науката не е изкуство. Явно беше, че на някои от героите
си Катаев е налял повече светлина в ореола, а други вероятно засенчил, но
пристрастията на големия творец рядко съвпадат с разбиранията на критиката, а
още по-рядко – с нейните пристрастия.
Пътуванията, промяната на обстановката обогатяват представите на твореца,
изострят усета му за нещата; трябва ли да говорим, че общуването му с различни и
интересни хора го извисява до техните постижения.
Личното общуване е много важно. Да не забравяме, че по онова време ние
отделяхме много време на кафенето, това сборище, в което животът придобиваше
някакъв социален смисъл. И където в последна сметка се пропиляваше голяма част
от най-зрелите ни години. Те изчезваха неусетно, всмукани от Бермудския
тригълъник, както наричахме пространството между писателското кафене, това на
преводачите и Клуба на журналистите. Утехата ми е, че не съм си губил все пак
времето с хора безлични и направо глупави. И че никога не седнах на една маса и
не съм пил с ченгето на съюза на писателите. Когато се завърнах от първото ми
пътуване до Франция, по телефона ми се обади един леко гранясал глас, човекът
без предисловия се представи за мой състудент – името нищо не ми говореше, но
като го видях, се сетих, – поиска да пием кафе и да му разкажа как е минал
воаяжът. Реших да се направя на наивен и да го попитам откъде знае за това ми
пътуване, но той беше пределно искрен да ми каже, че това му била работата. Ясно
стана, че ще се пие кафе, въпросът беше дали няма да е много горчиво. Започнах да
се питам дали някой не ме е нещо наклепал, бяхме изчезнали с Бояна от групата и
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се появихме чак след две седмици направо на летището. Докато пиехме кафе обаче,
някогашният мой състудент, а към момента редово ченге, разсея всичките ми
съмнения и отиде още по-нататък, като заяви, че всъщност нищо от моето пътуване
не го интересува, тъй като те всичко знаят своевременно и че срещата му с мен е
по-скоро протоколна – да я отчете и да приключи със случая. Не си били правили
илюзии, че ще отидем във Франция да слушаме педагогически лекции. Беше много
добре осведомен за писателските дела и подхвърли: "А бе тоя Янаки Петров
толкова ли е добър, че така го превъзнасят, вие да не сте по-лоши от него". Сигурно
за миг се беше заблудил и смяташе, че ще клъвна, може би е разчитал на това, че
пишещите обичат да се калят един друг и аз ще извадя лайномета (вж. Атанас
Славов и Георги Марков). "Не е лош поет – казах му, и то съвсем искрено, – само
че много куца в римата, особено в мъжката, вече никой не римува така." Ченгето,
което на младини вероятно беше писало стихове и знаеше за какво говоря, ме
изгледа и се ухили: "Стига, стига, ти май нещо ме подценяваш". "Ти също" –
опитах се да се усмихна и аз. "Прав си, ние си имаме за всичко хора, навсякъде.
Само че това, дето го разправят, че половината от писателите били наши хора не е
истина – три-четвърти са. И повечето са дошли доброволно. Ти си ми лесен, всичко
знам за теб, някои от тях обаче ми се губят, – някак мечтателно се унесе моят
събеседник. С какво можех да го утеша, освен със сентенцията, че всеки занаят си
има своите трудности. На мен лесно ли ми е с римите, особено с мъжките. Не
помня кой плати кафето. По-вероятно е той, защото е трябвало да приложи
касовата бележка. Лесно се отърва Ненко – с едно кафе, какво ли му е било на
колегата му Петко Михов, който беше легалното, така да се каже, ченге на Съюза,
що сметки е платил, що квитанции е осчетоводил – тия запои, тия осъмвания в
писателския ресторант, сигурно е получавал към заплатата и вредни. Михаил
Неделчев, който така настървено нищи сега досиетата на писателите, може би се е
добрал до сведения и най-добре ще каже дали наистина доносниците сред тях са
били цели три-четвърти и това само вербуваните ли са били или са влизали в това
число и тия, които пиеха ей така, от артистизъм някакъв, с въпросния Петко. Човек
на пияна глава какво не говори. Стига вече с тия ченгета.
Някъде по-нагоре бях споменал, че аз открих Бунин благодарение на прозата на
Катаев, а и начинът ми на писане се оформи не без влиянието на този нов тип
отношение към словото. Тук трябва да споменем Любов Колтуновская, поетеса,
следваше българска филология, Любочка, както я наричаше Григор Ленков, за
чиято ученичка в превода се обявяваше тя. Тогава тя първа ме насочи към Катаев,
към Северянин, към Аненски, беше повече аристократка, отколкото "советская
девушка". Имаше нещо порцеланово в нея, което говореше за крехко здраве, и
после от спомените на вдовицата на Гришата разбрах, че са се виждали с нея в
Москва и че съдбата действително не я е глезила. Има такъв тип хора, никому
нищо лошо не са сторили, а животът им пълен с неудачи, куцузлъци и провали.
Шумите вешние дубравы,
расти, трава, цвети, сирень,
виновных нет, все люди правы
в такой благословенный день...
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Това не съм го чел у Северянин, това съм го чул за първи път от нея на един
разкъртен дъждовен софийски тротоар.

В средата на 70-те пишеш първите си стихове за деца. През 1982 г. излизат,
събрани в една книжка "Гърне с опашка", а през 1989 г. излиза и втората –
"Сме ли смели?". И в поезията за деца се стремиш да си различен от
наложените щампи – какво е схващането ти за този тип творчество и как
беше посрещната от малките ти читатели?
По принцип знаеш, че съм против това писателите да се делят на детски и за
възрастни. Вярно е, че неколцина от световните майстори са предпочитали да
пишат за детските приключения, за вълненията на децата, за проблемите им –
детските проблеми са не по-малки и не по-малко важни от тия на възрастните. Но
това обособяване винаги ме е карало да мисля, че някои го правят, за да извинят
посредствеността си, сякаш децата не заслужават силно и неповторимо творчество.
През последните десетилетия у нас така наречената детска литература бъкаше от
некадърници и графомани, които паразитираха на гърба на децата. Всяко
неуспешно стихотворение отиваше в папката за деца и особено за юноши. Сякаш
юношата е някакъв инфантил, подобен на автора. Държиш такава "книга за деца и
юноши" и се чудиш какво й е детското и юношеското, а то се оказва, че стиховете
били просто слаби. Сега тия така наречени юноши четат Рембо. И това
идеологизиране – с разните му пионерски и чавдарски тематики. Отврат. Пълен
отврат. Един хубав разказ за животните от Емилиян Станев би бил чудесно четиво
за децата, едно пейзажно стихотворение на Ракитин или Славчо Красински – също.
Навсякъде по света издават такива книжки за деца – с произведения или откъси от
класиците. А при един Морис Карем не можеш да прецениш къде свършва
детското стихотворение, къде започва това за възрастни. Или Превер да вземем –
уж за деца, пък то доста сериозно, и обратното – сериозното поднесено така, че и
юношата да го разбере.
Моите опуси са по-скоро на детска тематика, намирам, че тия ми стихотворения са
повече за бащите и майките на децата, отколкото за самите деца. Сега, като ги
препрочитам, се убеждавам в това – някои от тях са доста сложни. Не че за децата
трябва да се пише опростено. Мисля, че тия с омонимните рими могат да бъдат и от
полза за децата. Когато учат за омоними, едно такова стихотворение, особено ако е
със забавен сюжет, може да накара детето да запомни какво е омоним много полесно, отколкото всякакво учебникарско определение. Но за целта трябва някой да
се сети да включи нещо от тях поне в един от десетките вече учебници. Не го
казвам от тщестлавието да вляза в буквара, знаеш отрицателното ми отношение
към тоя вид мумифициране на литературата, по-скоро от практически
съображения, заради ползата, която може да се принесе.
Знаеш, че тия мои стихотворения аз ги препечатвам в книгите си за възрастни,
значи не ги смятам много за детски, Разцветников така си е включвал някои от
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детски работи наред с останалите. И не само той. Може би трябва да ги преиздам с
илюстрации, но първо ще е полезно да ги покажа на внучките ми, да видим какво
ще кажат те за тях.

През 1983 г. излиза "Ездач на мраморни коне". Тук е мястото да те попитам
как се раждат заглавията на книгите ти – след простичкото "Лампа"
изведнъж гръмките "Небесни концерти" и монументалното "Ездач на
мраморни коне". Това не е ли също някакъв стремеж да покажеш на другите,
че си различен, че зад тези заглавия се крият други търсения, съзвучни с други
светове и стремежи?
"Лампа" е все още "далчевистко" заглавие. При цялата бароковост на стиховете ми
то наистина звучи малко семпло и някак откъснато от общия план. Но вероятно
съм имал предвид лампата не като нещо конкретно, така характерно за
правоверните "далчевисти", а по-скоро идеята за светлината, за извора на
светлината и от тук за духовната светлина. Нещо по-многозначно, като светилник,
например. Критиците говорят за натрапчивото присъствие на думата прозорец в
лириката на Далчев. При мен тази натраплива дума е лампа, за първата ми книга
говорим. Като прибавим и всичко, свързано с лампата, – светлина , сияние, пламък
– като че ли сме на път да си обясним и оправдаем нейното присъствие като
заглавие. Останалите ми заглавия са по-метафорични, по-съзвучни със самите
книги, някои са извадени от контекста, други са направо отделни стихове. Мога да
ти призная, че някои, когато съм ги слагал, както е с "Небесни концерти", не съм ги
натоварвал с това значение, което носят. После се разбра връзката, която имат с
едни по-сложни и по-възвишени неща. Разбира се, това не е станало случайно,
подсъзнателно е протичал мисловният процес. Всъщност самата поезия е нещо
подсъзнателно. Ако го мислиш, докато го пишеш, нищо няма да се получи. Чак покъсно се осмисля. "Ездач на мраморни коне" е перифраза на стиха "препуска
мраморен ездач – крило на своя кон..." Меранзова го извади от стихотворението
"Стената". "Пясъчно време" е част от друг стих. Трудно се измисля заглавие,
трябва да е значещо, впечатляващо, за да се запомня, да не остарява. Всъщност
това последното се отнася за цялата поезия, така че въпросът е много по-сериозен.
Определено не обичам заглавия от една дума, когато тя отгоре на всичко може да
значи всичко и нищо. "Изпитание", "Привличане", "Пътуване", списъкът може да
бъде продължен. Виж заглавията на големите: "Цветя на злото", "Следобедът на
един фавън", "Великден в Ню Йорк", "Подир сенките на облаците" ,"Москва
кабацкая", "Есенен бунт", "Ангелът на Шартър"... Заглавието на книгата е като
името на човека, натоварва се с допълнително значение, само ако зад него стои
нещо значимо, нещо изпълнено с ярък смисъл. Ако между кориците на "Вечната и
святата", да речем, стои едно от многобройните книжни тела на ония пенсионирани
вече девици, чиито продукции прашасват и избеляват по сергиите на Делчо
Чапразов и компания, за какво заглавие ще можем да говорим.

177
Така че, добре е да си измислиш хубаво заглавие, но още по-добре е преди това да
си написал хубава, стойностна книга. В такива случаи заглавието идва самò.

Несъмнено "Ездач на мраморни коне" е вече зряла творба с добре обмислена
архитектоника, с многопосочни търсения и внушения. Тук за пръв път
включваш френски цикъл – "Денонощен град", явно роден от досега ти с
френската култура, история и действителност. Как се родиха творбите в
него и допускал ли си по онова време, че Франция, френските интелектуалци и
френската публика ще играят толкова важна роля в бъдещия ти живот и
творчество?
Когато говорих за срещите ми с Далчев, споменах за стихотворението "Париж".
Написах го още преди да съм ходил във Франция, преди да бях видял на живо
Париж. Но както справедливо беше казано някъде, не е било необходимо на Данте
да слиза в ада, за да напише "Ад". В Париж аз бях "живял" дълго, четейки
френските поети и белетристи, моралистите, гледал бях толкова филми, слушал бях
шансони. Останалите стихове написах след завръщането си от първото мое
пътуване във Франция. Така се роди цикълът "Денонощен град". Пет
стихотворения бяха публикувани в "Пламък" с една обширна бележка, на цяла
страница със ситен шрифт, на Божидар Божилов, един от малцината ни поети, у
когото има някаква френска закваска, тоя аристократизъм, артистизъм, леко
безгрижие и фриволност. Той даде висока оценка на стиховете ми, "Париж е
денонощна кръчма на кръстопътя на света" го беше особено впечатлило. По-късно,
когато оформях цикъла сонети в "Перо от фенкис..." се роди "Квазимодо", а "44,
Авеню дю Мен" вече разказах как се беше появило на бял свят. "Денонощен град"
по-късно излезе като люксозно издание в "ЕА Плевен", говорихме за това, със
същите фотоилюстрации и графичен макет излезе и на френски в "Кайе бльо".
Сега, ако е рекъл господ, отдавна се мъти тая идея, може да излезе с фотоси на
Лоран Мале, много добър фотограф, приятел на Кольо Панайотов, отбрахме
фотосите, но не стига време да се заемем по-сериозно с тоя проект.
Ще бъда откровен, когато пишех тия стихове, все още не съм мислил за това каква
ще бъде по-нататъшната ми съдба на поет и мястото, което ще заемат и ролята,
която ще играят французите в творческото ми битие. "Ездач на мраморни коне"
беше книгата, която впечатли Ален Боске и го убеди да ме представи на френските
читатели. Много чужденци, в това число и българи, е представил той във Франция,
но под книгите на много малко се е подписал. На първата ми книга, излязла при
Белфон, името му беше изнесено на корицата. Това там е много. Това значи, че
признаваш автора поне за равен на себе си. Понеже говорим за френската публика
ще ти кажа нещо, което досега не съм споделял. Две-три години след излизането на
първата ми книга там получих едно странно и доста дълго странствало писмо от
неизвестен френски читател. Било е адресирано до "Белфон", от там го препращат
на "Юсаутор", тъй като чрез него беше подписан договорът ми, междувременно
агенцията е закрита и документацията шества по канцелариите на разни
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министерства, докато един ден случайно някаква чиновничка, при която бях
отишъл Бог знае по каква работа, не ми го връчи. Няма да е лошо да го
публикуваме факсимилно, много мил и загадъчен документ. Там наред с
възторзите, които читателят изказва по повод на моите стихове, има и едно
пожелание – френският читател да види цялостното ми творчество преведено и
публикувано във Франция. За жалост не влязох своевременно в контакт с този мой
читател и така не разбрах кой е, но сега бих могъл да му кажа, че пожеланието му
се е сбъднало: цялото ми творчество вече е факт на френски, някои стихотворения
с по няколко превода, в девет отделни книги. Но тогава – пак ще се върна на
въпроса ти – и в най-дръзките си мечти не съм се надявал на това.

Защо "Пясъчно време" (1987)? Освен логичния философски подтекст, не се ли
стремеше да внушиш чрез заглавието на третата си книга и идеята за
безвремието, в което бяхме принудени да живеем?
Идеята за безвремието като че ли повече се съдържа в "Ездач на мраморни коне" –
една реалност, повече абсурдна, отколкото възъможна. И поради което повече
смесица от недооценено минало и недоосъзнато бъдеще, отколкото настояще –
било такова каквото е, било каквото искаха да ни го натрапят. "Пясъчно време" –
това е разпадащото се време, говоря за времето в екзистенциален план. С едно попримитивно съзнание обаче това беше възприето като разпадане на света около
нас, а и нямаше как да е иначе – лавината вече се беше откъснала и набираше
скорост. До рухването на режима оставаше много малко време. Затова ръкописът
срещна такава съпротива в издателството, но аз вече говорих по този въпрос, да не
го повтаряме. Иван Давидков тогава се намеси доста драстично, Митко Танев
написа вътрешната рецензия – много положителна и успокояваща! – и така
стихосбирката излезе. В най-деликатно положение след всичко се оказах аз, чудех
се как да извадя от конфузната ситуация редакторката Людмила Исаева, която ми
беше върнала категорично ръкописа. Кунчо Грозев, помниш го, с него много
играехме покер едно време, има хубав афоризъм: "Някои искат да им влезеш в
положението, за да излязат те от него". Та и аз реших да взема едно малко
Соломоновско решение, отидох и й казах в прав текст: "Другарко Исаева, вие сте
права, книгата ми е наистина много мрачна, трябва да извадим втория цикъл на
предна позиция, а на негово място да сложим първия, така ще уравновесим
нещата". Тя се хвана като удавник за сламка и има повод да ми каже: "Ами да, аз
нали ви говорих, ето че ме разбрахте". Книгата ми нищо не загуби от тази
козметична манипулация. Не случайно хората се измислили поговорката: "И вълка
сит, и агнето цяло". Людмила Исаева сигурно ми е благодарила вътрешно за
кавалерския жест. Тя обичаше да бъде дама и ценеше кавалерските жестове, макар
това да имаше понякога лек литературен привкус.
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"Пясъчно време" е последната ти книга, издадена в държавно
книгоиздателство. Следващата – "Перо от феникс" (1991) беше подготвена за
печат в "Български писател", но поради липса на средства беше издадена
съвместно със "Златорог". В този смисъл можем да разделим и периодите на
твоите публикации – до промяната и след нея. И това делене съвсем не е
произволно, защото да издадеш книга преди 10 ноември 1989 г. беше едно и
съвсем друго – в частните издателства след това. Затова ми се иска да
поговорим за трудностите при излизането на тези три твои книги и за
собствения критерий за стойностното в литературата, който си отстоявал
не с мисъл за цензурата. Често сме си говорили в ония години, че скритата или
явната цензура стимулират повече раждането на нови и нови метафори, на
засилено търсене на подтекстови внушения вместо преки послания. А всичко
това при талантливия автор водеше до по-високо качество на литературата.
Как стояха при теб нещата?
Това, което сме си говорили, е било провокирано от действителното състояние на
нещата. Ако трябва да се изразим в стилистиката на оная епоха, лозунгът е:
"Социалистическата цензура – мощен стимул за развитието на родната метафора!"
В тази уродлива фраза обаче само думите и тяхната конструкция са смехотворни,
иначе смисълът е точно този. От една страна цензура имаше, от друга все повече и
повече творци, особено от нашето поколение, разбираха, че не може да се мънка и
да се каканижат понякога ефектни, но неефективни строфи. Или да се правиш на
модерен като изказ, но да обслужваш прогнилата идеология. Невъзможността да
кажеш нещата, които имаш да кажеш, водеше до търсене на по-завоалирани, понеразбираеми за цензурата словесни изяви. Метафората можеше да свърши
чудесно тази работа. Затова може би и аз – инстинктивно, разбира се, няма да се
правя на герой, че съм го предвиждал или направлявал като процес – съм се
стремил в началото към изработването на такъв собствен стил, далече от това,
което битуваше тогава в българската поезия. Усещал съм, че това, което имам да
кажа, няма да стане по познатия начин. Така че, има защо "Лампа" да е, както ти се
изрази, все още с "ограничен тематичен и идеен обхват". Аз тогава съм работил все
още в сферата на цезурата, а не на цензурата. Нали си спомняш, когато младият
Пушкин попитал своя учител Жуковски нещо за цензурата, той му отвърнал, че ние
сега ще се занимаем с цезурата, пък за цензурата ще говорим, когато му дойде
времето. В този смисъл, метафората, нейното тотално налагане, в най-драстичните
й, дори дразнещи понякога форми, трябваше да стане факт, а след това да мислим
как да я натоварваме, да я използваме по-рационално. По обратен път можем да
стигнем до отговор на въпроса защо преди и най-вече по време на нейното
узаконяване имаше такава съпротива срещу метафората; навярно душителите на
словото инстинктивно са усещали, че нещо им се готви, че по някакъв начин се
опитват да ги измамят.
И с трите си книги съм имал проблеми, но не бих ги нарекъл чак драстични. Там,
където е трябвало да се съглася на промени, съм се стараел да направя мисълта още
по-завоалирана, но не и по-беззъба. В началото на поемата "Паднало слънце"
Тренини искаше някаква поправка и аз така я направих, че той не се усети как
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нещата от по-конкретни станаха още по-обобщаващи и "по-опасни", според
неговите критерии. Той беше доволен, че съм се съгласил на поравката, мислеше
си, че си е свършил работата, а то се оказа, че с лошото си лаене сам беше вкарал
вълка в кошарата. В "Ездач на мраморни коне" Надя Кехлибарева за нищо на света
не искаше стиха "О, слепота ужасна като всяка вяра" да остане в тоя вид, защото
можело да си помислят, че и нашата вяра (комунистическата) влиза в това число.
Постигнахме компромис, като пред вяра сложихме едно "сляпа", така нещата се
отнасяха до сляпата вяра, а нашата вяра по презумпция не можеше да е сляпа. При
следващите издания тая думичка просто отпадна. Както виждаш, понякога не е
важно толкова какво си искал да кажеш, а какво ще си помисли тоя, който го чете.
Нещо като случая с Корней Чуковски, който написал басня за някакво магаре и
прокурорът го дал под съд, защото бил визирал императора. На което в съда поетът
отговорил, че той лично нямал пред вид точно тая работа, а вероятно у прокурора
магарето буди такива неприлични асоциации. И спечелил делото, разбира се. В
"Пясъчно време" стихът "и вдетинените отдавна политици" мина безпроблемно,
защото кой от редакторите можеше да се реши да изкаже съмнение, че въпросната
мисъл може да бъде отнесена към нашите хора, при все че Брежнев вече беше жив
мумифициран, а Тато, дори когато четеше от бумажка, пак дърдореше глупости.
Това е от цикъла "Полети", който Иван Методиев не пусна в "Септември",
говорихме по тоя въпрос. Но в "Български писател" го пуснаха. Нямаше строг
регламент при цензурирането и това даваше повод на някои да проявяват
вкусовщина, а някои направо и да разчистват лични сметки. Най-голяма вреда
обаче нанасяше галфонщината. Тук му е мястото да спомена още един куриоз, за да
се види целият абсурд на времето и деградацията в духовен план на българския
писател-редактор. Напоследък препрочитах "Небесни релси" на Григор Ленков,
там, както знаеш е събрано всичко от него и за него. В дневника си или в някакви
тезиси за работата си над превода на "Евгений Онегин" той пише как по едно време
предложил откъси от превода си на някакво столично издание, дискретен е както в
повечето случаи, не казва кое. Но като знаем кои бяха по това време столичните
списания, не ще да е трудно да се досетим, че става дума я за "Пламък", я за
"Септември". Преводът се приел възторжено, взели го за печат, само редакторът
предложил да съкратят една строфа, където имало такива стихове: "С каляската си
европейска// и ти, читателю, тръгни..." и т. н. На учуденият му въпрос с какво ги
притесняват тези стихове, редакторът отговорил, че можело да се изтълкува, че –
видите ли – и днес руснаците нямат хубави леки коли, та внасят от Европа. Ще
кажеш само един възпален мозък може да мисли така, и то за Пушкин, но ти си
свидетел на това време и сигурно и ти си се сблъсквал с подобни диващини.

"Пясъчно време" бележи вече определена зрялост – вече си на 40 години –
прекрачил христовата възраст и вероятно надскочил младежките "амбиции,
закани, суети"... Редом до портрета на младия писател виждаме и портрета
на стария писател. Какво променяше възрастта и зрелостта в домогванията
ти до човешкия дух и смисъла на съществуването?
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В една от рецензиите за тази книга критикът, мисля, че беше Георги Цанков,
обръщаше внимание на един интересен паралел: докато в стихотворението за
младия писател се говорело за смъртта, то при стария писател на преден план
излизал проблемът за смисъла на живота. И това е естествено. Младият човек гледа
на смъртта като на нещо абстрактно, поради нейната отдалеченост, склонен е към
разсъждения и дори обобщения. Докато с възрастта тя се превръща в реалност, все
по-осезаема и поради това човек е склонен да обръща очи към живота, към това,
което се отдалечава от него. Двете стихотворения съм ги писал по едно и също
време и в тях е залегнало това мое разбиране за развоя на нещата. Ако търсим
потвърждение за това в моето творчество през годините, не може да не забележим,
че още в "Небесни концерти", да речем, чувството за катастрофичност като че ли е
по-силно, по-драстично някак си, докато в "Green" има и просветление, и
примирение и дори смирение, ако щеш. В по-ранните ми работи витае, според мен,
някакъв ужас, може би по-точно е ужасяване от хода на нещата, една
апокалиптичност и усещане за безсмислие, докато в по-късните като "Смъртта на
бялата лястовица" е налице едно горчиво прозрение, че нищо не може да се
направи, за да се предотвратят тия катастрофални усилия на човека да се
самоизтреби. По-нагоре казах, че в "Пясъчно време" основният патос е по посока
на времето като такова, а не само реалното време, в което живеем. Иначе би било
много конкретно и преходно. Знаеш схващането ми, че нещата от днешния ден
трябва да се проектират върху вчера, днес и утре, т. е. да се осмислят без онова
пристрастие, което ще стесни и смисълът, и значението им. Ако трябва да
обобщим, възрастта и зрелостта не променят толкова отношението на твореца към
битието, колкото начина, по който той реагира при еднакви ситуации. Това, което
вчера е пораждало едни емоции и реакции, днес ни кара да гледаме на нещата от
друг ъгъл, а утре сигурно ще ни примири и може би омъдри.

В "Перо от феникс" за пръв път имаш толкова много посвещения на твои
приятели и колеги – на Димитър Миланов, Иван Робанов, Владимир Янев, Иван
Теофилов, Иван Бориславов, Димитър Кирков, Кръстьо Станишев...
Читателят би могъл да остане с погрешното впечатление, че си създал тази
книга само заради посвещенията. По-нататък ще говорим специално за
отношението ти към посвещенията. Но тук е най-подходящото място да
обясниш смисъла им точно в тази книга – още повече, че по-голямата част от
тях са твои връстници. Това не е ли опит за един духовен портрет на
поколението?
Вярно е, че посвещенията в тази книга са повече, отколкото в другите ми книги, но
тя в никакъв случай не е написана заради самите посвещения. Може би ти е
направило впечатление, че дори когато с някои от тия хора съм скъсал драстично,
аз не съм свалил посвещенията. Би било нечестно. Когато съм им ги посвещавал, аз
съм мислил така, чувствал съм така и всякакви други реакции със задна дата биха
били преди всичко неуважителни към самия мен. Нещо като Иван Теофилов –
надписал на Иван Бориславов книгата си със суперлативни характеристики, а след
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години, когато вижда накъде духа вятърът, или понеже са го заставили по някакъв
начин, все пак зависим е човекът, заявява в пресата, че не го ценял изобщо като
автор. Кога лъже човек в такива случаи? И такъв човек способен ли е да каже
истината? Дребнав е като човек българският писател и поради това дребен като
творец. И с двамата не съм в добри отношения през последните пет години, но във
всичките ми преиздания имената им фигурират в посветените им сонети.
Това са жестове към мои приятели, сегашни и бивши, но нищо повече, никакви
други амбиции. А иначе такива книги, за каквито говориш, опити за духовен
портрет на едно поколение има – и в нашата, и в чуждата практика. Мишо
Берберов навремето написа такава книга, където всяко стихотворение беше
посветено на негов колега от така нареченото "априлско" поколение, само на поталантливите обаче беше посветил творба, беше се измъкнал с финт – при тия,
които липсваха в книгата му, не бил постигнал, видите ли, задоволителен
художествен резултат. Сигурно са му се сърдили, въпреки извинението. Това
поколение беше много разглезено, някои смятаха, че самата им възрастова позиция
им отрежда трайно място и в литературата. Берберов е един от най-талантливите ни
поети, сред своите връстници определено най-европейски устроеният ум.
"Пулсации" не е случайна книга в нашата поезия. Дори когато плащаше данък на
теми и идеологически заблуди, той беше поет с инстинкт за самосъхранение.
Имаше обаче някакъв страх у тоя човек. Харесвах поезията му, но не можех да
понасям идейния му патос, дори когато бяхме сами и говорехме за неща, които
изключват всякаква патетика. Мисля, че и той ме харесваше като поет, но го
дразнеше моята "неидейност", ако мога така да се изразя. В годините, през които
работихме в "Народна култура", той беше главен редактор, а аз завеждащ отдел
"Поезия", имаше и такъв период в живота ми, когато и аз бях началник; с Мишо се
разбирахме много добре, крояхме планове за интересни издания, поезията ни
сближаваше, но погледът ни за живота и за устройството на света ни държеше на
почтително разстояние. Не е случайно, че той е сред приятелите ми, на които съм
посветил цикъла "Ламентации". Това са все хора, отишли си рано от живота и
оставили много неща нереализирани.

Вече говорихме за твоя "самиздатски" период, но следвайки хронологията на
публикациите пак стигаме до него – библиофилско издание на "Ламентации",
"Перо от феникс и други стихотворения" – библиофилско издание в 50
номерирани екземпляра през 1988 г. Какво друго, освен желанието да се
противопоставиш на държавата, те ръководеше в тази твоя дейност?
Много съм говорил и писал по този въпрос – и в интервюта, и в телевизионни и
радио изяви, ще се опитам да бъда кратък. Целта ми беше не да разпространявам
неминаваеми текстове. Това можеше да стане и с машинописни копия. Исках да
покажа, че е възможно и алтернативно печатане, особено при напредващите
технологии, компютри, принтери, ксерокси. И че един текст може да стигне до
читателите за рекордно кратък срок. Като разглеждах напоследък злополучния
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сборник "Лирично ято", надникнах в карето и се ужасих: между "дадена за набор" и
"подписана за печат" лежаха цели... единадесет месеца. Сега една такава книга се
прави за една седмица, хайде за единадесет дена. Освен това в тези малки по обем
и малотиражни книжки има една особена прелест. За първи път такива неща видях,
когато дойде в София Янис Рицос да си получи Димитровската награда. Тогава
работех в Радиото и с Маргарита Грозлекова отидохме в хотел "Балкан" да вземем
интервю от него, той говореше много добре френски. И там наред със стабилните
му книги видях няколко такива книжки от по една, максимум две коли, с различни,
нестандартни за нашите представи формати. Попитах го какви са тия странни
издания и той ми отговори, че имал навика като напише нещо ново – било цикъл
стихове, било отделна поема – да го отпечата по тоя начин и да го разпрати на
приятелите и почитателите си. Каза, че Кавафис бил дори по-нетърпелив, не чакал
да се събере цял цикъл, ами отделното стихотворение го отпечатвал в петдесетина
екземпляра и го разпращал. Така че, тоя вкус към малките книжки ми е от там – от
Янис Рицос. Сега, като гледам самиздатските си изделия, ми се струват доста
наивни и като графична концепция, и като изпълнение, но тогава помниш как
беше, всичко се правеше полулегално, текстовете ми ги пишеха на композер
момичета, които рискуваха не по-малко от мен. Едва ли дребните суми, които съм
им давал, са ги съблазнявали. По-скоро забраненият плод ги е привличал. Беше
време, когато много хора чувстваха инстинктивно, че трябва нещо да направят, да
издърпат поне един камък от зида, който беше тръгнал да рухва. Лошото е, че
когато тоя зид рухна, не затрупа тия, които го крепяха, ами те изпълзяха чевръсто
като хлебарки и се покатериха върху руините му и пак са отгоре.

"Ламентации" е една от най-дълбоките творби, излезли изпод перото ти.
Това като че ли е първи по-сериозен опит изобщо в нашата съвременна поезия
да се направи равносметка на объркания ни живот, сравнен с вечността. И
тук не са случайни посвещенията – те са в памет на отлетели вече в
отвъдното творци, с които животът по някакъв начин те е свързвал. Какъв е
подтикът за създаването й?
Освен Михаил Берберов тук са и Григор Ленков, и Георги Богданов, хора, с които
ме е свързвала и житейска, и творческа дружба. Конкретен подтик за написването
на една или друга творба от цикъла обаче едва ли е имало. Усещането за нещата –
защото някакви конкретни спомени нямам, – ми говори, че и тук всичко е станало
под напора на вътрешните натрупвания, които са важни при мен. Аз не пиша
спонтанно, не бързам, чакам да стане невъзможно отлагането. Така се обясняват
големите периоди, през които въобще не съм писал, от месеци до цели години е
траело това взривоопасно акумулиране на идеи, мисли, емоции. Както виждаш, тук
не са ме интересували толкова животът край нас с неговото мнимо величие и
проблемите на днешния ни ден с тяхната патетична сериозност, колкото всеобщата
нищожност, преходност и все пак неизбежност. Въпросът как да се изживеят дните
на земята е като че ли по-важен, зареден с повече морал, от това да градиш химери
за едно посмъртно битие. Не мисълта за спасението на душата, а тревога за
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спасяването на реалния човек тук, и днес, е по-етичният избор на поета. Така мисля
сега, а вероятно това са били движещите ме мотиви при писането на тия общо
взето тежки, претоварени стихови масиви, като цяло те отвеждат към някои от
ранните ми работи в "Лампа", но само като конструкции, философията е съвсем
друга вече. Как го беше казал дядо Пантелеев в предговора към "Лампа":
"Повлечен от своите интересни видения, Кирил Кадийски не може да ги вмести в
една строфична поезия..." Тук наистина не знаеш кое къде започва и къде
завършва, образите се катерят един върху друг, сякаш някакъв булдозер разчиства
терен, Бог знае за какво – може би за сонети.
За едно само от стихотворенията имам конкретен спомен. Деветото, последното. С
някого, не изключвам възможността да е било и с тебе, говорехме за онова
сравнително лековато писане, когато се обиграват различните значения на една
дума, идиомите и така нататък. Импровизирах, знаеш, че ме бива в това, когато
някой трябва да бъде пародиран: "Не е безцелен бил животът ти, щом вече си
самият цел..." "Никак не е лошо" – възкликна събеседникът ми. И така тръгна
стихотворението. После го написах цялото, по подобие на "О кой" – ако стане дума
за тая поема, ще хвърлим, надявам се, повече светлина върху тоя начин на писане,
сюрреалистичния автоматизъм, потока на съзнанието. Оставаше да разчленя
полученото на някакви отделни стихове все пак, защото беше един безкраен ямб,
направих някои поправки, предимно да го наситя с асонанси в края на редовете. И
така свърши всичко.
Има едно стихотворение в тоя цикъл, посветено на Висоцки. С него не съм се
познавал, но съм се запознавал. Това стана така. Работех още в Радиото, Васко
Сотиров от "Хумор, сатира и забава" ме засече във фоайето и ми каза: "Хайде да
идем да вземем Висоцки от хотела". Да си призная, било е някъде между 72 – 75
година, аз още нищо не знаех за Висоцки, за първи път чувах това име. Тогава
Окуджава ни вълнуваше като бард, Росен Босев беше донесъл отнякъде плоча с
негови изпълнения, може би от Франция, и я слушахме, баладата за Франсоа Вийон
ни наелектризирваше особено. Качихме се на колата на Васко – малко фиатче, а
може би "Застава" и отидохме да вземем Висоцки за някакво предаване, в което го
бяха поканили. Тогава в "Сатирата" гостуваше театърът, в който е играел Висоцки,
може би "Таганка", но не съм сигурен. Помня, че по това време Зафер Галибов
направи оная серия портрети на големия актьор и поет, някои от които са
великолепни и най-важното емблематични. Във фоайето на хотела той вече ни
чакаше с някаква доста опърпана китара, такава ми се стори тогава поне, с някакво
черно кожено якенце, нищо и половина, обикновен "руский парень", "паря" както
им казват. Запознахме се ние, набутахме се как да е във фиатчето и по обратния път
в студиото. Едва когато запя с прегракналия си глас, разбрахме, или поне аз, че
работата е дебела. Дотогава в радиото бяха идвали много руски поети, и
Рождественски в това число, имам автограф от него, и кой ли не, но всички бяха
някак много официални, много казионни, бих казал. Тоя ни скри топката, ако
трябва да се изразим в неговата стилистика. Абсолютен гамен, който ги слага в
джоба си, само като прокара пръсти по струните. Нещо от блатните песни, но какво
съдържание, какви силни думи. Може би това не е единственият път, когато
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Висоцки е пял в студиата на Българското национално радио, но все пак това не е
повод в двора на радиото да му се издигне паметник, както се изцепи веднъж в
ефира един водещ, подкрепен услужливо от някои български интелектуалци, които
само се чудят как да се пресече траекторията им с някоя звезда, та да проблесне с
отразена светлина електрическата им крушка – тип "лампочка Ленина", с жичка
във вид на петолъчка – мижава вече поради изтощените им от служене батерии.
Наистина и Висоцки, като Джон Ленън, е звезда, но все пак не от същата величина.
Един официален литератор, който цял живот се е занимавал с подреждането на
писателите по ранг, не може да не ги знае тия работи. Все пак, ако в двора на
Българското национално радио ще се вдига паметник на поет, това трябва да е на
Христо Ботев. Приживе, четох някъде, Висоцки нямал нито едно публикувано
стихотворение или може би само едно, след смъртта му обаче започнаха
спекулациите с него. Сега и негов музей имало вече. В Русия е нормално да има
музей на големия бард. В музеите на непризнатите приживе гении найавтентичните документи са призовките, с които техните кредитори са ги
преследвали.
Колко лицемерен е този свят. В Париж, в началото на улица "Вожирар", има един
стар хотел, чиято фасада е украсена с табелка, известяваща туристите, че тук е
живял през последните години от живота си великият поет Пол Верлен. И като си
помисли човек какви скандали може би са се завихряли между поета и хотелиера за
неплатени навреме сметки и среднощни запои. Кой обаче да обясни на хотелиера,
че само избирайки хотела му, геният вече си е предплатил за векове напред...

Нека поговорим за това как подготвяше книгите си за издаване след 1989 г.
Вече нямаше нужда да чакаш по три-четири години, за да влезнеш в плана на
някое издателство, нямаше дълги и често отегчителни разговори с
редактори... Просто трябваше да решиш – да, тази книга вече е готова и мога
да я издам. От 1991 г. насам прави впечатление, че книжките с твои нови
стихове са по-малки и излизат по-начесто. Какво промени тази свобода в
критериите ти за завършеност на една книга?
Обичам да се шегувам понякога, като казвам, че ако има нещо, което да ми липсва,
това е цензурата. Колкото и да бяха неприятни тия неща, за които говориш –
планове, работа с редактори, срокове за отпечатване – те мобилизираха сериозния
творец, караха го да концентрира енергията си, да прави винаги нещата като за
последно, без право на грешки и недай си боже на компромиси. Сега, за да
постигнеш всичко това, което аз наричам вътрешна свобода, трябва да имаш много
силен характер, да си резистентен на бацилите на графоманията, която се шири не
само сред любителите, но и сред някои напълно сериозни наши творци. Хора,
които преди печатаха рядко и караха читателите да очакват с интерес всяко нещо,
написано от тях, сега бълват продукция, чиято лавинообразно нарастваща маса не
само е на път, ами направо е успяла да помете всякакъв интерес към тях.

186
Колкото до мен, днешните възможности за изява ме изкушават само в едно – не да
бълвам продукция, а да печатам, когато си искам и както си искам. Моите неща са
или циклични творби или отделни необемни поеми, така че отпечатването им не
крие риска да отегча някого или да затлача собственото си творчество. По-късно те
влизат в поредното ми събрано и така ме освобождават от грижата да мисля как да
изградя една нова стабилна книга. Аз вече пиша една книга, Книгата, според
разбиранията на Маларме. Това не могат да разберат някои "колеги", един от които
навремето чистосърдечно ме попита как е правилно – Маларме, или Мармале.
Мармеладов – беше ми на езика, но той едва ли беше чел и Достоевски.

На 10 ноември 1989 г. излиза от печат книгата ти със стихове, преводи и
есета "Между двойна бездна". Това е първият ти опит да събереш в една
книга различни по жанр творби – какво беше основанието ти? И защо тази
книга остана неразпространена?
Да сложа оригиналните си стихове и до тях това, което превеждам – вероятно за
мен е било един от начините да докажа, че не моите стихове са повлияни, а
преводите ми носят белезите на моя оригинален стил и че повечето от преводите
ми са колкото на авторите си, толкова и мои. Нали помниш, че Далчев
приблизително така беше формулирал разбирането си за поетическия превод. Във
всеки случай, човек, който се страхува от подобен паралел, би бягал от такава
книга като дявол от тамян. Есетата бяха съвсем на мястото си, защото са посветени
на поетите, които превеждам. Извън всичко това, тази книга има и друг по-дълбок
смисъл, това е за смелостта да вървиш по ръба на постоянните предизвикателства,
оставил от двете си страни не само френската и руската поезия, но и проблемите за
разсъдъчното и интуитивното, за визуалното възприемане и дълбокото му
осмисляне. Това много добре го е схванал Влада Урошевич, който е далече от
нашата кухня и поради това безпристрастен: "Близко ми е, че си минал – както и аз
– през две школи: от руската си се научил да гледаш, от френската – да мислиш.
Крайният резултат е, разбира се, дълбоко твой".
Който твърди обратното – за резултата става дума – нито се е научил да гледа, нито
е способен да мисли.
Причините за неразпространението на книгата са банални – нейното излизане
съвпадна с събитията от 10 ноември, Младежкото издателство се разкапа доста
бързо, знаеш кой наливаше постоянно формалин в това по принцип вече мъртво
тяло, от друга страна "Книгоразпространение" също тръгна доста бързо надолу и се
сгромоляса. Стана нещо като "от два стола – на земята". Вместо "Между двойна
бездна" – направо на дъното на бездната. Важното е, че след всички мъки и
страдания, които ми беше причинило, това издателство намери някакви сили в себе
си в последния момент да ми даде реванш. Но вече бяха нови и хората там. Милена
Лилова написа една категорична, с познаване на материята, вътрешна рецензия.
Назовала беше нещата с истинските им имена.
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През 1990 г. си за няколко месеца в Париж и Арл. Там пишеш цикъла "Пепел" –
12 еротични стихотворения от неизвестен арабски поет от IX век. Някои
наши литератори останаха с погрешно впечатление, че стиховете от
"Пепел" са преводни – това не беше ли реплика към онези, които те
обвиняваха, че си в орбитата на поетите, които превеждаш?
Толкова по-зле за тия наши литератори. Те вероятно не са чували за този похват –
писателят да представя своето произведение за намерен случайно ръкопис, или
рядка, неизвестна дотогава книга. Не са ли чели поне "Повестите на Белкин", ако
не друго? И не им ли е хрумвало, че е абсурдно да се намери неизвестен поет,
чиито стихове чак пък толкова да приличат на моите собствени. Хайде, моите да
приличат на нечии, иди-дойди, на някой от дълго взиране може да му се привиди и
под вола теле. Нали знаеш, че фалшификаторите оставят задължително белег – и
във въвеждащата бележка, и в самите стихове има места, които категорично
говорят, че това нито могат да бъдат стихове от арабски поет, нито да са от девети
век. Но както и да е. Какво да искаш от литератори, един от които навремето беше
написал: "Сняг, сняг, идиотски сняг – помисли си Деспот Слав и смахмузи коня
си". Откъде да знае човекът, че по времето на Деспод Слав нито думата идиот е
била позната в нашия език, нито някой е знаел, че турците казват на шпорите
махмузи. Това не е грешката на гения, за която говорихме по-преди, това са
грешките на не дотам грамотния.
Иначе объркването беше тотално. Любен Любенов ми писа писмо, за да ми каже,
че колкото и да са гениални стиховете на въпросния арабски поет, не е трябвало да
ги включвам в книга с оригинални мои работи. Една моя фенка ми разказа не помалко забавна история: намерила антикварно издание на Омар Хаям и го купила за
своя приятелка, също любителка на поезията и също моя фенка. Когато й съобщила
приятната новина и я поканила да дойде да й даде книгата, тя отвърнала: "Остави
го твоя Омар Хаям, не видя ли какъв поет е открил и превел Кирил Кадийски".
Безспорно това е намигане към моите опоненти. Ако бях Салвадор Дали сигурно
щях да кажа: "Направих го, защото исках да чуя и от враговете ми, че съм
гениален. Защо не? Че аз нали съм!" А всъщност аз дали не съм Дали?
Сега остава да ми припишат и "Легенда за Новгород" от Сандрар, че не съм я
намерил, ами съм я написал на руски и Иван Бориславов само това е чакал, да ме
преведе на български.
Любопитното е, че във Франция, където "Пепел" има две издания, никой не се
усъмни, че може да става дума за арабска поезия.
А каква беше мотивацията ти да издадеш "Археология" – библиофилско
ръкописно издание в 13 екземпляра с илюстрации от Владимир Величкович –
само заради удоволствието да се почувстваш издател и във Франция, пък било
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то и "ръкописен" или това беше поредният жест на свобода след дългото й
отсъствие?
Заради удоволствието – но не да се почувствам издател във Франция, а да изпратя
поемата на моите приятели в България. Сега, като гледам тоя книжка, ми се струва,
че графичната концепция е готова и "Археология" плаче за едно ново, вече
професионално направено издание. В България. А защо не и във Франция.

По-нататък отделно ще говорим за книгите ти в чужбина. Но хронологично
стигаме до първата ти книга във Франция – през 1991 г. в издателство "Пиер
Белфон" в Париж излиза книгата ти "Избрани стихотворения" в превод на
Ален Боске. Това е голям успех за теб, а и за българската поезия, като се има
предвид как бяха издавани във Франция и с чии средства някои мастити наши
поети. Но въпросът ми е насочен повече към съдържателността на този акт,
как схващаше създаването на тази книга – като на нова творба или като
превод на вече написани и публикувани работи?
По същество това беше избор на най-доброто от трите ми книги дотогава.
Всъщност най-доброто едва ли е точната дума, знаеш, че един преводач избира да
преведе това, което най-добре ще звучи на дадения език. Ален Боске, самият
преводач и издател, знаеше какво да подбере, за да може един поет да бъде
представен най-адекватно на френски. Търсеше ония неща, които от една страна ще
са близки на френския читател, а от друга ще говорят за една нова, непозната
сетивност. Той много държеше на това. Какъв беше смисълът да дава неща, които
ще са познати като усещане. Този баланс му позволи да композира една много
стройна и стегната книга, в която бяха показани всички акценти на поезията ми.
Като съдържание безспорно това беше "Избрано", т. е. вече познати неща, но като
композиция, като цялостно звучене книгата и за мене, не само за французите,
носеше всички белези на нова творба наистина. По принцип избраното винаги е
едно ново произведение. Ако друг се беше заел с композирането на книгата,
вероятно щеше да включи част от тия творби, дори по-голямата част от тях, но
подредбата нямаше да е тая и крайният резултат щеше да бъде съвсем различен.

И все пак, през 1992 г. беше приет за член на СБП. Не дойде ли малко късно
признанието, че си писател и защо го прие?
Надявам се, че "признанието, че си писател" го слагаш в кавички. Няколко години
преди това бях изпратил едно много кратко писмо до Левчев, пазя копие в архива
си, с което известявах, че оттеглям кандидатурата си за членство, след всичко
станало не хранех вече никакви илюзии, а бях подал документи, защото ми се каза,
че моят въпрос не се придвижвал, защото не съм бил кандидатствал. Матей
Шопкин ми го каза това. Мислил съм наивно, че така ще им отнема последния коз
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и ще ги демаскирам. Отнех им го, демаскирах ги – и какво от това! Но да се върнем
на темата. В края на февруари или началото на март, мисля, че това беше гладната
Луканова зима, получих доста сериозен кръвоизлив от язвата, след операцията найсериозния. Ще отворя една скоба, седмици, ако не и месеци нито ние с жена ми,
нито дори децата бяха вкусвали мляко. Една сутрин станах много рано и към 4 часа
се озовах пред някаква бакалия, някъде към петте кьошета; опашката в кучешкия
студ беше до съседната улица. Към девет и половина успях да взема две кофички
кисело мляко и едно прясно, по толкова даваха на човек. Изведнъж в тълпата
съгледах един мой приятел художник, не ме видя, но погледът му ме ужаси,
блуждаеше някъде из студеното пространство, ако не го познавах, щях да помисля,
че това е луд човек. За миг се поколебах, да му дам едната кофичка, но като се
сетих за децата си, които ме чакаха у дома, усилих ход и се отдалечих. После дълго
тоя кошмар ме преследваше, и досега, спомня ли си за тоя епизод, чувствам
известна неловкост. Никога не намерих сили да му го призная, а и едва ли има
смисъл вече. А като си помисля, че може и да се е направил, че не ме вижда... Та по
това време лежах в болницата и като излязох, разбрах, че ме били приели в Съюза.
В някакъв стар вестник го прочетох. Жена ми не искала да ми го съобщава, да не
ме тревожи, да не станела някоя още по-голяма беля. Тогава разбрах, че
Председател на Съюза в момента бил Кольо Георгиев, не се познавах лично с него,
бях чувал само, че е свестен човек, какъв смисъл имаше да му създавам главоболия,
а на себе си отрицателни емоции. Нито научих подробности от самото приемане,
нито полюбопитствах, този проблем вече не ме интересуваше. За напускането ми
по Хайтово време мисля, че говорихме. Напуснах и сдружението, когато видях, че
то не е нищо друго, освен овцата Доли на Съюза. Аз може и да имам амбиции за
пастир, но за овчар – в никакъв случай. Така че признанието ми на писател не се
дължи на никакво членство. В деня, когато ме изписваха от болницата, жена ми с
дрехите ми донесе и едно писмо от Жан Оризе. В него аз прочетох за себе си думи,
които кой не би искал да чуе; това беше истинско признание, защото... ти знаеш
защо, коментирали сме го вече тоя въпрос. Да минем нататък.

През 1994 г. издаваш "Господни делници" – седем ранни стихотворения,
останали непубликувани заради цензурата. Това ми дава повод да поговорим
сега за липсващите творби на българските автори, останали през годините на
тоталитаризма "в чекмеджетата". Как беше посрещната тази книга – от
критиката и – по-важното – от колегите ти?
Това за чекмеджетата аз го казах вече, българският писател винаги е мислел как ще
пласира най-добре стоката си, пък после какво и как ще го напише – ако някой иска
да ме обори, да ми каже коя е книгата, дочакала появата си след смяната на
режима. Говоря за сериозна литература. Дълго време ми предлагаха ръкописите си
посредствени автори и направо графомани и,получавайки отказ, се възмущаваха:
"Значи така, преди комунистите не ни печатаха книгите, а сега и вие, частните
издатели, ни обръщате гръб". Не става дума за такива злокачествени случаи... Тези
мои стихотворения не можаха да излязат своевременно, главно защото съдържаха
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думата Бог. Сега това ми се струва абсурдно, тъй като там Бог не е употребен в
религиозен смисъл. Дори тъкмо обратното, има известно епатиране – "Най-сетне
съмва. Сякаш Бог с маркуч си мие тротоара..." или "Излегнал се е Господ в синята
небесна вана..." и т. н. Не бяха писани като цикъл. Това, че се оказаха седем ми
подсказа заглавието. Когато ги публикувах за първи път, ги снабдих с бележка,
която по-късно отпадна, като от нея остана само един пасаж. Мисля, че ще е добре
да я дам цялата тук, тя обяснява това, за което ме питаш. Ето я:
"Всеки поет се блазни, че стиховете му принадлежат – освен на днешния ден – и на
бъдещето. Но има творби, които неизбежно са свързани и с миналото. Било защото
са преследвани, осакатявани от цензурата, преднамерено разгромявани, било
защото въобще не са могли да видят бял свят.
Стиховете, които предлагам на вниманието на читателите, са от втория тип и сега
могат да озадачат по-младото поколение, защото в тях то не би съзряло нищо,
което да е било насочено срещу устоите на една власт. Но така ли смятаха
блюстителите на идейната чистота тогава – преди близо четвърт столетие! – първи
може би усетили онова олюляване под краката, което се разрази по-късно в
помитащи трусове. Само споменаването на думата Господ – както личи, стиховете
не са религиозни в тесния смисъл на понятието – беше предостатъчно тия
стихотворения да се дискутират упорито, но без особен резултат за автора, с един
редактор, правещ днес неимоверни и смешни усилия да се представи за радетел на
християнската лирика, без да се е отказал от навиците си и на цензор! Като
добавим и парадоксалната за тогавашните представи образност и някои алюзии
(все пак не винаги цензорът можеше да бъде измамен!) – всички условия за
отхвърлянето на творбите са на лице. И много често това ставаше под съвсем
благовидни предлози (най-честият и банален от които – липсата на достатъчна
художественост), целяща да замаскират откровения страх от разбиването на
"ценностната" система на социалистическата литература.
Ровейки из папките си при периодичните прочиствания поради нарастващата с
годините самокритичност, попаднах на оцелелия цикъл "Господни делници".
Разбрах, че през цялото това време той не е искал да умира. Като осъден на
мълчание поет, готов да публикува и под чуждо име, този цикъл беше подхранвал
някои други мои творби: образи от него – разбира се, трансформирани и
натоварени с нов смисъл – са влезли в част от публикуваните ми стихотворения. И
в това няма нищо неестествено – самият аз, изглежда, съм бил изгубил надеждата,
че някога цикълът ще види бял свят.
Не си позволих да добавя нищо, което да противоречи на тогавашните ми
разбирания за поезията. Изхвърлих само ненужното, замених тук-там прекалено
красивото, без обаче с това да превръщам екзотичните птици, каквито безспорно са
стиховете ми от онова време, в проскубани родни носачки.
Защото Фениксът изскача не от яйце, а от пепелта!"
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Това беше текстът. За да няма недоразумения, редакторът, за който говоря, е пак
Тренев. Той винаги гледаше към слънцето на идеологическата чистота, не смееше
да му обърне гръб, защото щеше да види сянката си и да се подплаши като
Буцефал, коня на Александър Македонски. Като добавим и капаците, които носеше
на очите си, можем да си представим какво е виждал в поезията. По време на
демокрацията той веднага реши да издаде – и я издаде – Антология на
християнската лирика. Беше включил, изобщо без да ме пита, "Разпети петък", при
което беше съкратил първия куплет, където се говореше тъкмо за Христос. После и
други ми се оплакваха, че ги е "редактирал". Добре, че "Господни делници" не бяха
още излезли, нямаше да се учудя, ако беше включил някое стихотворение от тях.

Пак през 1994 г. издаваш поемата "О кой" – библиофилско издание. Тя е
датирана 1985-1994. Това е един почти 10-годишен период. Дори и за човек
като мен, познаващ начина ти на работа, е трудно да повярвам, че си работил
10 години над тази поема. Каква е всъщност истината и защо ти беше
необходима тази датировка?
Разбира се, че не съм я писал 10 години. По-горе стана дума, докато говорехме за
"Ламентации". Случаят с тази поема го има и в интервюто на Силвия Вагенщайн с
Николай Панайотов и мен. През 1985 г. реших да изпробвам автоматичното писане.
По-добре да го цитирам този пасаж, не искам да прекалявам с автоцитатите, но сега
няма да мога да го обясня по-детайлно, а там е и по-кратко: "Имам една поема,
която написах почти на шега. Да изпробвам автоматизма при писането, потока на
съзнанието. Започваш с една най-случайна дума и гледаш докъде може да стигне
всичко това. Не че не съм вярвал на сюрреалистите, но реших да пробвам. Като
начинаещ наркоман. Написах я на касетофон. Ако това може да се нарече писане.
Свалих я и я прочетох на покойния Драгомир Петров, после съм я забравил. След
няколко години той ме попита: какво става с магнетофонната ти поема, беше
хубава. Изрових я от чисто любопитство, съкратих тук-таме и така се появи "О
кой". Край на цитата. Нататък вече говорим по друг проблем. Това е истината, а
датировката показва кога е написана поемата и кога е преработена, в случая само
съкратена, съкратих някои повтарящи се моменти, а имаше и неща, които
междувременно бяха влезли в мои нови работи, писани през цялото това време.
Добавил съм само няколко стиха и то в едно второ издание. Подобна съдба има и
другото стихотворение от тая книжка, парижкото стихотворение за Далчев. Писал
съм го в Париж. Един ден се разхождам из Монпарнас и попадам на "Авеню дю
Мен", звучи ми страшно познато, но колкото и да се напрягам, не мога да се сетя.
Стигам до гарата и нещата се отключват – ами да, стихотворението на Далчев –
"44, Авеню дю Мен". Това е адресът, на който е живял нашият поет, вероятно
някакъв хотел. Гледам булевардът свършва на някакъв номер преди да стигне до
40, отивам от другата страна на гарата – продължава вече някъде след 60. Изводът
се налага от само себе си, при реконструкцията и разширяването на гарата, при
строежа на прочутата кула сградите наоколо са били съборени и тоя номер просто е
изчезнал. Така се роди стихотворението. После се е забутало между бумагите ми и
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съм го забравил. Години по-късно при едно от прочистванията го намерих дори не
при нещата за изхвърляне, ами в самото кошче. В бързината е щяло да стане зян и
то. Да не говорим с колко мои преводи се е случвало това. И до сега не мога да си
простя за един превод от Набоков. Десетина куплета за някаква катастрофа на влак,
носи се самотна дрезина в нощта, релсите са разрушени, влакът лети, а два ангела
не спират да хвърлят въглища в пещта на локомотива. Бях го превел цялото, един
куплет ми се беше опрял и го бях оставил за после. А после нямаше, изхвърлил съм
го. За какво ти разказвам всичко това. За да ти покажа, че никога не съм се вземал
докрай на сериозно и не съм треперил над папки и архиви, не съм датирал всяко
нещо, което съм пръкнал. Някои колеги отбелязват даже и часовете. Иначе –
"загуба великая за народа ест". Както е казал Пастернак : "Не надо заводить
архива,// над рукописями трястись"...

Следващата година (1995) издаваш "Още нещо" (палиндроми) – това наистина
е уникална книга, доказваща не само твоите версификаторски възможности,
но и богатството и възможностите на българския език. Не беше ли това също
и своеобразна реплика към ония проходили-непроходили още в литературата,
които се мъчеха да узаконят несмислената си игра с думите за нов български
постмодернизъм?
Книгата е безспорно намигане към младите експериментатори. Когато пътувахме с
кораба "Световен ренесанс" – имаше една такава среща на европейските писатели –
Йордан Евтимов ми подари една своя стихосбирка, където ми обърна особено
внимание на стиха "Виж ума му жив!", четял се и отпред назад и отзад напред
еднакво. Може би дори ми обясни, че това се казвало палиндром, но не съм много
сигурен. Разбира се, той не беше длъжен да знае, че в папките си имам десетки
такива стихове, и не сами за себе си, но представляващи цели стихотворения.
Вярно, нищо особено като мисъл, лековати шегички, каламбури, но като словесни
игри, като възможности на езика, бих казал нещо уникално. Палиндромът е стар
колкото света. Има известни сентенции, написани във вид на палиндроми, но цели
стихотворения, още повече цяла книга – това е нещо, което впечатлява. Не знам
дали няма да са заинтересува "Гинес" от това. Когато ги събрах на едно място,
сметнах за необходимо да сложа за мото този стих на младия колега. Освен
смислен, той е и много верен в случая, много на място се явява. Самият факт, че
чак от Америка, от един университет се заинтересуваха от тая моя книжка, говори
много за нейната уникалност. Норберт Рандов ми изпрати палиндроми, които е
събирал от различни източници, на различни езици, но те бяха от по един ред, наймного двустишие. Мария Виктория Атенсия в Малага и съпругът й Рафаел също
бяха много впечатлени, още повече, че дъщеря им се беше занимавала с
проблемите на палиндромите, материята им беше ясна, и те също ми изпратиха
някои испански палиндроми. Тъй като тиражът беше малък, 50 екземпляра,
предложих им на постмодернистите цялата книжка и тя беше публикувана на
страниците на "Литературен вестник". Ще възразиш, че и там тиражът не е бог знае
колко по-голям, но все пак друго си е на техен терен да играеш тоя мач, па макар и
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на празни трибуни. Палиндромите не са за широка публика, дори мисля, че те са за
самите поети. Тук се показва обиграност, която идва с годините, но и виртуозност,
която не може да се постигне с нищо, ако я нямаш като даденост. Както
художникът понякога има нужда да надраска нещо върху листа, да се отмори с
нещо незначително, случайно, така и поетът се занимава с "несериозни" неща,
някакви епиграми, стихчета за деца, пародии.
Някои смятат обаче, че цял живот могат да се занимават само с това. Как ти звучи
поет-епиграмист. Детски поет, иди-дойди. Нищо чудно, щом у нас има хора, които
пишат само афоризми. Истинският афоризъм се ражда случайно. И затова е
неповторим. Както беше писал Далчев: "Нашият есеист преди да се, захване да
пише каквото и да било, първо се пита това, дето го пише есе ли е". Цитирам по
памет. Така и нашият постмодернист първо се пита това, дето го прави,
постмодернизъм ли е? Но да се върнем на палиндромите. Много често, докато
четеш вестник, някое тлъсто заглавие те подканя да го прочетеш и обратно и
виждаш, че се получава някакъв смисъл, глуповат може би, но все пак смисъл. И
започваш да го обиграваш, това води след себе си други хрумвания и така нататък.
По тоя начин, докато съм се развличал, аз съм се изживявал като постмодернист, а
и съм увеличавал обема на книжката си – той се удвои и утрои. По едно време си
бях казал – край, това може да продължи до безконечност. И престанах.
Напоследък пак усещам, че се заглеждам във вестникарските заглавия. А бе
постмодернизмът си е краста, своеобразна графомания. Бях много любопитен да
видя палиндромите на Марин Колев, но той обиграва един друг вид палиндроми –
две-три думи в каре, които се четат еднакво по всички посоки, това са по-скоро
калиграми. А за смисъла да не говорим. И при най-голямото лигавене със словото,
трябва да има някаква закачка, нещо, което, да говори за острота на ума. Някакъв
автор ми подари своя брошурка с палиндроми, както той смяташе, със заглавие "И
мордни лапи". Когато го потитах какво значи това, оказа се, че така звучало отзад
напред "И палиндроми". Как да му обясниш, че всяка дума може да бъде прочетена
отзад напред, но трябва и да звучи по същия начин и да значи нещо все пак. Роб
обратно се чете бор, но не е палиндром. Но ако си поиграеш, може да получиш
нещо като "А роба не е на бора". Или "А бора не е на роба", както ти харесва. В
голямата антология на Жером Пейньо "Typoйsie" има немалко такива неща като на
Марин, но те имат и смисъл. Трябва да му я дам да я види. Могат да му хрумнат и
на него някои по-смислени работи. Там са събрани занимавките на поети от цял
свят. Има великолепни хрумвания, неподражаеми виртуози са някои поети, когато
решат да се развличат. И аз намирам из бумагите си такива неща, може като втора
част на палиндромите да се добавят в някое ново издание. Един критик, мисля, че
беше Вихрен Чернокожев, написа доста възторжена статия за тая книга (за
Маринколевата става дума, за моята никой зъб не обели, дори цитираният от мен
Евтимов) и чистосърдечно си признаваше, че не знае дали нямало палиндроми и
във вид на кръг. Използвам случая да му кажа, че всъщност палиндромът се е
родил именно така – изречение, четено в кръг, на купола на един храм. Добре е
критиците по-често да питат кой е пътят, който води до храма.
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През 1996 г. издаваш "Денонощен град" – библиофилско издание с фотоси на
проф. Румен Георгиев-Рум и с предговор от Влада Урошевич. Откъде тази
страст към библиофилските издания – не са ли прекалено претенциозни и не
се ли страхуваш, че чрез тях всъщност се отдалечаваш от възможни
ценители на твоята поезия?
Да внесем яснота. Понеже съм издател, някой може да помисли, че става дума за
издание на "Нов Златорог". Изданието е на "ЕА Плевен", идеята – на Радослав
Райков. Понеже книгата беше наистина замислена като луксозна, той, който имаше
печатница, не посмя да я прави сам, ами я даде на Анго Боянов да я печата. От
целия тираж успяхме да подберем трийсетина бройки, които отговаряха на някакви
що-годе изисквания за луксозно издание. Някой нов печатар ли се беше учил на
нея, пиян ли е бил, докато е работил, колите варираха от резедаво до черно почти, а
цветът на книгата според художничката трябваше да бъде в маслено зелено. Както
и да е, макар че не е както и да е. Моите ценители затова не са много, защото са от
средите, които могат да оценят нещата, както трябва. Така че, нямам никакви
страхове. После, истински библиофилските издания при мен не са чак толкова
много. По-скоро повечето ми книги са направени с вкус и с добри материали и се
възприемат като библиофилски. Наскоро, когато излезе "Смъртта на бялата
лястовица" във "Фата моргана" с илюстрации на Николай Майсторов и трябваше да
му предам авторските бройки от редовния тираж и от луксозните екземпляри, той
се учуди, като разбра, че имало и по-хубави книжки, редовният тираж за него беше
като луксозен.
Питаш ме откъде тази страст у мен към подобни издания? – когато правиш една
книга в малък обем и малък тираж, остава да я направиш и как да е. Нали човек
като я държи в ръце, трябва да има усещането, че това което е вътре, в текста, е
свързано по някакъв начин с това, което е отвън, с книжното тяло. Хубав коняк не
се пие в пластмасова чаша.

Следват "Сонети" (1999) и "Вечеря в Емаус" (2000) – две книги, които те
представят цялостно – първата в областта на най-класическата форма –
сонета, а другата – 25-годишния период на творчески търсения и открития. В
известен смисъл те са някаква граница – завършват не само един творчески
период, но като че ли откриват и нови перспективи пред теб. За известно
време ти смяташе, че "каквото си имал да казваш в поезията, вече си го
казал". Даже един критик си позволи да те "отпише" от литературата,
защото от няколко години не пишеш...
Вероятно Кьосев не се е изразил добре, щом си го разбрал правилно. Искал е да
каже може би, че не ме вижда сред тружениците на текущата литература. От
литературата не може да те отпише никой, освен времето. Вярно е, че и самият аз
за известен период поддържах тази малко помпозна за някои формулировка, но
мисля, че бях напълно искрен, по едно време смятах, че съм приключил с писането.
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Трябва да ти призная, че още от самото начало, след всичко завършено на даден
етап, аз смятах, че повече едва ли ще продължа. След "Лампа" ми се струваше
невероятно, че ще напиша още нещо като това. Може би усещането ми, че не бива
повече да се пише точно по тоя начин, тоест да се премине към
саморепродуциране, ме е карало да казвам бързо сбогом на старото, а новото още
не се е било задало. След "Небесни концерти" – същото и така нататък. Това в
известен смисъл ме е спасявало. Представяш ли си, ако сега имах двеста
стихотворения като тия от "Лампа". Каква скука щеше да бъде. Много поети не са
лоши сами по себе си. Лошото е, че се самоповтарят, до втръсване.
Естествено беше библиофилското издание на Ликовски да събере на едно място
всичките ми сонети. Хубавото е, че те не се бият, не си пречат. Може би, защото са
писани в продължение на близо двайсет години. Има поети, които днес пишат
книга със сонети, утре книга с хайку, после с нещо друго. При мен това е
невъзможно, защото аз не мога да избера първо жанра, а после да умувам какво да
напиша. При мен стихотворението само си намира формата. Не знам дали ще
повярваш, но поемата "Green" започна като един неуспешен сонет. Това, което в
началото наивно смятах, че ще мога да кажа с 14 реда, разблъска думите по такъв
невероятен начин, че някои ги изхвърли направо от текста, други ги префасонира
до неузнаваемост и извади на бял свят неща, за които в началото не бях и
помислял.
За книгата "Вечеря в Емаус" обаче грешиш, вероятно вземаш за начало
публикуването на "Лампа" през 1975 година. Но стиховете в нея са писани в
продължение на седем-осем години, те също влизат в сметката. "Вечеря в Емаус" е
третото ми избрано, по-скоро събрано, тъй като обхваща всичко печатано в книги,
т. е. всичките ми книги. Първото издание е на "Народна култура", а второто – в
тритомника на "ЕА Певен". Не говоря за онова издание, наистина библиофилско, в
17 екз., което е с поименно описани притежатели и не представлява търговски
обект. Така че книгата обхваща не 25, а цели 33 години, ако правилно съм го
изчислил, "най-старото" стихотворение там е от 1967 г.
Що се отнася до границата, ще бъда по-предпазлив. Аз винаги съм се старал това,
което пиша в момента, да е по-различно от публикуваното, т. е. да съм вече в друга
територия. Не смятам обаче, че това е поставяне на някаква граница. Важното е да
продължим "да се сражаваме по границите на безкрая..."

Спомням си, че когато представях в Пловдив луксозното издание
"Стихотворения" само в 17 екземпляра, предназначени за библиотеките и
най-близки приятели, казах, че имаме редкия случай след Далчев, да оценяваме
едно творческо дело като вече завършено, макар поетът да е жив и здрав и да
продължава литературната си работа главно в полето на превода. А само
няколко месеца по-късно ти ни изненада с новите си работи от великолепната
книга "Смъртта на бялата лястовица и тринадесет нови сонета". Какво те
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накара да промениш становището си за "вече казаното" и какъв беше новият
подтик за творчество?
Доказано е, че човешкият мозък работи с една малка част от своя капацитет.
Вероятно и с поета е така – на бял свят излиза само малка част от поезията,
заложена в него. И както един човек е повече изявен интелектуално от някой друг,
така и един поет е по-плодотворен, друг по-малко. Юго е съзвездие, дори съзвездия
в небето на поезията, докато Феликс Арвер – една само звезда, прочутият му
любовен сонет. Нашият Стамен Панчев не е ли същият случай. Стихотворението за
сина му – това е достатъчно, за да има той място в българската литература. Когато
ме питаше за детството ми, за първите срещи с поезията, забравил съм да ти кажа,
че всъщност първото стихотворение, което съм чул – и от майка ми, и от баща ми –
без да знам дори кой е авторът му, беше именно "Сине мой, надежда скъпа моя..."
Но да се върнем на нашия въпрос – в един момент може би съм се заблуждавал, че
съм направил каквото съм могъл, че съм престанал да пиша, а може би е било и
някакво кокетиране, предизвикателство – видите ли аз съм направил своето, вие
още трябва да се бъхтите. Навярно моето съзвездие е по-обширно, не свършва там,
докъдето се вижда, по-просто казано – не съм се изписал все още. Когато се
изпиша обаче, дано да го разбера навреме. Няма по-жалка гледка от човек, който
няма какво да каже и продължава да упорства. Независимо от мотивите. А найчесто и без никакъв мотив.

Година по-късно излиза "Green" (2002), определена от теб като "симфонична
поема". Защо английското "green" (зелено) и защо симфонична поема?
Знаеш, че българското зелен, зелено има и лек негативен оттенък, в смисъл на
незрял, неопитен, недорасъл. Исках да се избегне евентуална двусмисленост, а и
възможността за каламбури – някой начинаещ острословец да се учи да бръсне на
моята глава: зелена поема, зелени стихове... Ако ти кажа, че при оформлението на
корицата ми трябваше някакъв текст под заглавието, за да уравновеси
композицията, няма да ми повярваш, но точно така беше. Друг е въпросът, че какъв
да бъде точно текстът реших не така случайно. Още докато работех над поемата,
отделните й части се сглобяваха на принципа на преливането на един мотив в друг.
Когато я завърших, краят заглъхваше със стиховете за преминаването "от нощта //в
деня: от истината за нещата – // в измамата на всичките неща..." Същият ден Венюс
Кури-Гата ме беше поканила в Сите юниверситер на своя творческа вечер, леко
закъснях и когато влязох, стараейки се да не вдигам много шум, тя ме забеляза,
спря да чете, посочи към вратата и каза: "Да поздравим големия поет Кирил
Кадийски, който идва от България!" Публиката се извърна и изръкопляска
спонтанно. След този внезапен синкоп четенето на поетесата продължи. През
цялото време на рецитала й аз се стараех да слушам великолепния й френски, но не
ме напускаше мисълта за синкопа, за този внезапен срив и възход; мислех си за
моята поема, тя завършваше логично – и смислово и интонационно, – но оставяше
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усещането за нещо недовършено, недоизказано. Бил си свидетел, когато в
концертната зала музиката бавно заглъхва, почти спира, публиката всеки миг ще
изръкопляска и точно в тоя почти критичен момент, когато колебанията у
слушателите не са съвсем преодолени, оркестърът гръмва – внезапно и с цялата си
мощ, за да поднесе истинския финал. Поемата ми завършваше добре, но това беше
фалшив финал, не в смисъл на неискрен, а на подвеждащ публиката, че всичко вече
е казано. Нужни бяха заключителните акорди. И те не закъсняха. На сутринта
слънцето наистина висеше като мрежа, пълна със златни рибки.
Ето затова съм нарекъл поемата симфонична.

В "Green" са събрани сякаш всичките ти промисли за живота, за вечния му
кръговрат, за неговия смисъл и посоки – безспорно на тази поема най-много
приляга определението "творба-равносметка". 11 години преди това ти
пишеш в Арл една друга своя поема "Археология" (1990). "Green" е написана по
време на престоя ти в Париж през октомври и ноември 2001 г. Вече на няколко
пъти става дума за въздействието на Франция върху творческите ти
търсения, но пак ще се върнем на тая тема: необходимо ли е откъсването от
България или от действителността, в която сме принудени да живеем, за да
се освободят творческите ти импулси и би ли могла подобна творба да се роди
не в Париж, а например в Букурещ или Прага, без да търся каквото и да било
сравнение или противопоставяне?
Откъсването е необходимо поне по две причини. Едната е, за да се отървеш от
делничните и професионални ангажименти. Все пак аз в България не си прекарвам
времето в "Дупката на Мара", а работя, и то яко. Знаеш, че издателят няма работно
време, няма почивни дни. И втората – да се заредиш с нови усещания, да се
обогатиш с нови преживявания, авантюри, ако щеш. За това, разбира се, не е
необходимо да ходиш точно в Париж и чак до Париж... Всеки трябва да намери
своето място, което най-бързо и за най-дълго ще го зарежда с така необходимата му
енергия. Вероятно някой ще напише своя "Green" в Букурещ (там съм бил), друг в
Прага (там за голямо, за много голямо съжаление още не съм бил), всичко е въпрос
на сетивност, на приспособимост. Човек може да се чувства комфортно навсякъде,
всичко зависи от личните нагласи. Но да ходиш в Париж с надеждата да се
вдъхновяваш, да пишеш, е празна работа, най-много някой пътепис да донесеш, ако
си литературен труженик. Аз, макар и да съм минал през Радиото, не се научих от
радиопредаванията си да правя книги. Или да пиша литературни "материали".
Пейзажът е важен, но много по-важна е възможността да общуваш, да има с кого
да общуваш, да си на нивото на тия, с които ще общуваш, да можеш да купиш от
тях, но и да им продадеш, чужденците много държат на това – да има какво да
научат от тебе. Всичко друго е губи-време. Не бих казал, че съм бил в много страни
по света, но във Франция съм бил много пъти. Не помня другаде да съм писал –
вярно е, че съм бил и за кратко. Във Франция обаче съм писал и то не малко –
"Археология" е написана в Арл, цикълът "Пепел", миниатюрите от цикъла
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"Експрес", повечето от сонетите от "Смъртта на бялата лястовица", "44, Авеню дю
Мен", сега "Green". За преводи да не говорим – целият Вийон, десетина пиеси от
Молиер, целият Жакоте, десетки стихотворения от класици и съвременни поети.
Някои миниатюри, статии, есета съм написал в Сите юниверситер, където отсядам
обикновено.

35 години в поезията – достатъчно много, за да направиш своя кратка
равносметка на това присъствие. Накратко – как би определил днес, от
дистанцията на времето и опита всяка своя книга и с какво ще запомниш
появата им на бял свят?
Този въпрос изисква лаконични отговори.
"Лампа" – с това, че я осакатиха и набутаха в братската могила. Но най-вече с това,
че я писах с чувство за вътрешна свобода и със съзнанието, че не бива, а и не мога
да вървя по утъпкани пътища.
"Небесни концерти" – че беше почти луксозна и за нея излязоха 10 (десет!)
рецензии, за първа книга това е събитие. И че със стихове от нея направих
впечатление в чужбина.
"Ездач на мраморни коне" – показа, че направеното от мен до тоя момент не е било
случайно, знаеш как някои дебютират доста обещаващо и после не могат да
продължат. Тая книга впечатли Ален Боске и той започна да ме превежда на
френски.
"Пясъчно време" – категорично беше отхвърлена от Людмила Исаева и още покатегорично вкарана в плана от Иван Давидков (тоя въпрос го изяснихме в хода на
анкетата).
"Перо от феникс и други стихотворения" – беше подписана за печат и набрана от
"Български писател" и отпечатана от "Златорог" като коопродукция. Излезе доста
неугледна в полиграфско отношение, но беше в кризисен период.
Самиздатските ми книжки – ще ги запомня с проблемите, които имах, за някои от
тях, вече говорихме, но най-вече – с чувството за напиращата свобода, за
удовлетворението от това, че можеш да направиш нещо, стига да го искаш и найважното да го можеш.
Всички останали мои книги – с това, че са написани и отпечатани в една
сравнително нормална обстановка.
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В ПРОЗАТА

Ще перифразирам един твой въпрос: "Белетрист, който
поет, за когото прозата е каприз? – този въпрос могат да
любители на жанровите разграничения, защото у нас
спазваме цеховата принадлежност с настървението
("Прозата на поета"). За теб каприз ли е прозата?

пише поезия, или
си зададат всички
сме свикнали да
на занаятчии."

Че не съм белетрист, е повече от ясно. Не случайно своите прозаични текстове съм
нарекъл "Прози", т. е. неща, които определено не са поезия. Есета, бележки,
миниатюри, кратки рецензии, някоя и друга теоретична статия, полемични текстове
– това ми е целият актив. Никакъв каприз – по-скоро задължение: да репликирам
някого, да напиша за някой текст, който ми е харесал, есетата ми са изпълнявали
функциите на предговори, участията ми в дискусии и радиопредавания са раждали
текстове, които впоследствие са се разпадали на отделни отломки. Ето и тая анкета
сега – и това е проза за мен. Делнична работа.

Слава богу, че защитавайки поетическото си поприще, храниш достатъчно
уважение както към белетристиката, така и към поезията, защото нямаше
да ми бъде приятно да ми отговаряш на въпросите в стихове. Мнозина наши
литератори се приемат толкова насериозно, че не се сещат да се погледнат в
огледалото или се гледат в онова "Огледалце, огледалце, кажи ми кой е най...?" И все пак добре е, че на поета от време навреме му се налага да използва и
прозаичната реч – така достига до повече хора, когато има какво да каже,
разбира се. За теб прозаичният жанр по-често граничи с поетическите
послания – написал си великолепни есеистични проникновения за
превежданите от теб големи поети, както и няколко есета за изкуството и
поезията в частност. Кои от тях цениш най-много и защо?
Това са есетата ми, които влязоха в книгата "Между двойна бездна", за големите
френски и руски поети. Статията ми за българския александрин, защото аз
действително създадох нов тип александрин и той вече работи. Никой до мен не
беше редувал цезурите: при стиховете с женски рими – мъжки цезури, при
мъжките рими – женски цезури. Ценя мислите си за поезията, които вече излязоха
в отделна книга "Ars poetica", това са неща, събирани през годините, плод са на мои
наблюдения и са изстрадани в практиката. Знаеш, че не съм човек, който ще седне
и специално ще пише афоризми. Или пък каквото и да било с предварителна
нагласа. Крилатите фрази, мъдрите сентенции се раждат в процеса на работата,
понякога случайно, но никога не са случайни.
Бях ти обещал да ти разкажа един куриоз, свързан с александрина, повече едва ли
ще стане дума за него, та да не отлагаме. Пътувахме веднъж от Сдружението на
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писателите из Македония и по пътя Боби Роканов взе нещо да говори против
класическия стих, че това било фасулска работа, не си струвало да се говори,
модерната поезия била не знам какво си. Казах му, че ще му дам бутилка уиски, и
то марково, ако за един час ми съчини поне три стиха в александрин. Той се
разпали, нямало нищо по-лесно от това и прие облога. За миг съжалих, помислих,
че може наистина да спечели, все пак колко му е, три стиха са това. Не знам колко
време пъхтя над задачата Боби, но по едно време иде и носи стиховете, бяха повече
на брой, предварително се бяхме уговорили, че не ме интересуват от художествена
гледна точка. Какво беше учудването ми, когато разбрах, че нашият поет не само
не е написал три александрина, но че той въобще не знае за какво става дума. Как
сред стиховете му не се намери и един, който от само себе си, ей така, по погрешка,
да се беше получил. Разбира се, не е най-страшното, че не знаят момчетата еднодруго, лошото е, че не знаят, че не знаят. За такива Чехов е казал: "Знает мало, как
младенец, не вышедший из чрева матери..." Но и това не е чак толкова страшно.
Страшното е, че се опитват да учат баща си как се... да не го продължавам нататък,
тая анкета може да я четат и дами, а техните уши са по-чувствителни. Такива
юнаци преподават понякога творческо писане и ето това вече е възмутително.

Пробвал си се и в критическите жанрове – къде рецензия, къде есеистична
мемоаристика, къде нещо и от двете, но ми прави впечатление, че за всички,
за които си писал, си намерил нещо стойностно, нещо, което ги откроява.
Помня как сме седели по цели нощи в разговори за литературата и накрая,
изморени от спорове, казвахме: "Дай да видим, кой ще нарисува другия найдобре". Сигурно пазиш още от нашите среднощни скици. Ти "хващаше" найдобре профилите и с тях стигаше до характера, до това, което мислиш за
събеседника си. Макар и други от компанията да бяха по-вещи в портретната
техника, твоите ескизи бяха най-близки до същината на "заданието".
Знам на колко много хора от бранша си помогнал или продължаваш да
помагаш.Познавам и пишещите братя, за които си писал. И смятам, че си
написал добри и точни неща за тях. Защо никой или почти никой от тях не е
написал през всичките тези години една добра дума за теб в областта, в която
естествено се съревновавате?
Този въпрос би трябвало да го зададеш на самите поети, които визираш. Вероятно
им липсва самочувствие, може би се притесняват, че ако кажат добра дума за мене
с това някак си ще се принизят, ще признаят моето превъзходство над тях, що ли...
А може би просто не ме харесват. Недей забравя, че все още битува мнение, че
това, което пиша, изобщо не е никаква поезия. Макар че едва ли е това. Аз такива
страхове и комплески нямам. Писал съм за тях, защото такова е било вътрешното
ми убеждение, усещането ми, че трябва да кажа добра дума за техните работи,
които са ми харесвали. И сега съм готов да напиша добра дума за всичко, което
намирам за хубаво, за стойностно. Навремето казах на Йордан Евтимов, когато се
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подвизаваха като четворката от кръга "Мисъл": "Данчо, така ми се ще да ви
похваля в пресата". На което той отговори: "Хайде, де, и ние това чакаме!" "Хайде
– викам, – ама дайте ми повод, напишете нещо свястно"... Още ги чакам. Бъди
сигурен, че като напишат, ще се отзова най-положително.
Все пак има поети, които са писали и за мен. Димитър Пантелеев, Иван Давидков,
Леда Милева (написа ми препоръка за СБП, която никой така и не прочете навярно,
но тя я написа с добро чувство и най-вече с познаване на нещата), Вътьо Раковски,
Нино Николов, Николай Кънчев, Биньо Иванов, Георги Мицков, Надя Попова,
Едвин Сугарев, Иванко Николов, лека му пръст, и той си отиде тия дни, Любен
Любенов, Мария Георгиева. Както виждаш, не са малко. А за чужденците и техния
ранг какво да говорим.

В нашите среди битува мнението за теб като за "егоист", като за човек,
който мисли единствено за своето име, за оценките, които би получил и "за
собствения си джоб". Аз те познавам и от "едната", но и от "другата"
страна – за човека, още по-малко за твореца, комуто Бог е дал едно в изобилие,
но пък в нещо го е и ощетил, не може да се съди еднозначно и веднъж-завинаги.
С какво дразниш своите опоненти – с характера си, който трябва да признаем
не е от леките, или с това, което пишеш?
Вероятно с характера си. Иначе, как бих могъл да преча някому с това, което пиша
и както го пиша? Някога самият аз бях потърпевш, за да съм сега сред ония, които
ще пречат. Сега, когато всеки може да пише както си иска и да печата каквото си
иска и когато си поиска, как мога да дразня някого с каквото и да било. Всички
имат възможността да правят това, което и аз. Може би някои искат обаче само те
да имат тази възможност! Съжалявам, но това време мина.

Когато публикуваха "Фрагментите" на Далчев, по цели нощи в моята
студентска квартира на "Ген. Паренсов" сме преосмисляли "втълпяваното"
ни до тоя момент и възможната "истина" за литературата ни. Сглобявахме
наново елементите, за да избягаме от тоталитарната "менделеева
таблица". По-късно разбрахме къде Далчев е прав, къде е пристрастен, но
любовта към тези "Фрагменти" си остана. И днес с удоволствие си ги
препрочитам отвреме навреме. Те са другото откровение на поета, когото
обичам и който е изградил част от моята духовност. Много години по-късно
ти започна да пишеш своите "Отломки" (за мен – несръчен превод на
"фрагменти", само за да НЕ заприличаш на Далчев! – а в това няма нищо
лошо, да заприличаш на поета, от когото си се учил и дори – на когото
подражаваш, но в жанра, а не дословно). За мен тази част от твоите "прози"
е белязана най-ярко с твоя "Аз" и ми се иска тя да се развие, защото в тези
"фрагменти" ти си най-близо до своята образност, до онова, което прави
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неповторима Аз-овата ти оценка за творчество, събития или личности.
Накратко – каква е историята на твоите "отломки" и ще имат ли
продължение?
Като студент, по времето, когато излязоха "Фрагментите" на Далчев, аз много
обичах да чета "Из записных книжек Чехова", брилянтни мисли, искрящи от
сарказъм афоризми, малки конспекти за разкази, дочути реплики. И сега я
прелиствам понякога тая книга. Ами дневниците на големите писатели не
изобилстват ли с такива не влезли сякаш в употреба фрази, но останали за
поколенията като мини-шедьоври. "Кайетата" на Пол Валери какво са? От тях
"Галимар" извади дори поетически фрагменти – "Изгубена поезия", така се нарича
книгата. Да не се разхождаме по-надалече из световната литература.
В нашия случай не бива да възприемаш отломки като превод на фрагменти.
Отломката е оцелялата част от нещо разрушено, докато фрагментът е част от нещо
по-голямо. Когато Далчев говори, че тоя, който се стреми към съвършенство, е
осъден да създава фрагменти, той има ясното съзнание, че и фрагментите, като
всички други творби, се създават именно като такива – кратки, сбити, ясни,
афористични произведения. Моите отломки идат да покажат, че не са писани
специално като такива, а са част от нещо, което вече не съществува. И за да не се
губи читателят в догадки, ще поясня, за какво става дума. По повод на различни
дискусии, разговори по радиото, преди даването на интервюта аз съм си подготвял
предварителни бележки, правил съм справки, водил съм си записки. Писал съм
тезиси по разни поводи – например, когато Свинтила направи творчески портрети
на Гришата Ленков, на Сашо Шурбанов, на Прангича (Любен Любенов) и на моя
милост, той предварително ни поиска да отговорим по специално изготвен от него
въпросник. Тези текстове са имали помощен характер и за публикуването им и
дума не е можело да става. Сред тях обаче като златни люспици в пясъка са
проблясвали отделни изречения, пасажи, понякога – макар и рядко – цели
страници. Звучали са интересно сами за себе си. Ето тях аз съм извличал и
обособявал в отделни малки цикли, наричани от мен "Отломки". А другото е
отивало в коша. Така че никакъв страх да не заприличам на Далчев няма. И други
са писали и пишат фрагменти. Жанрът не е на никого. Ален Боске преди седемосем години събра на едно място своите сентенции и афоризми – "Пазач на росата",
много стилна и силна книга, вече има преиздания. Владимир Солоухин навремето
беше нашумял с една подобна книга – "Камъчета на длан", май споменах за нея,
мисля, че е преведена и на български или най-доброто от нея. Наскоро някой я
цитира в пресата. Иван Динков написа цяла книга, Светлозар Игов – също, и не
само той. Какво е трябвало – за да избягат от Далчев, да не ги правят ли тия
неща?... Тия, които фетишизират творчеството на големия ни поет, съдят за нещата
по света главно от неговите текстове, за разлика от учителя си, те не пият от
извора. Едва ли ще седна да пиша фрагменти специално, но отломки вероятно ще
има и в бъдеще, тъй като не съм спрял да участвам в разговори, дискусии, радио и
телевизионни предавания. Там се появяват такива отронки, ето ти още една
подобна дума. Блага много ги умее тия думи, тя създава дори нови думи. А една от
задачите на поезията е словотворчеството. Но де творци, та да има и словотворци.
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Ето и в тази анкета понякога като стръкчета трева между камъните на дувар си
показват рогцата разни внезапно прокраднали се мисли.

В ПРЕВОДА

Кога за първи път се изкуши да превеждаш стихове и помниш ли чии бяха те?
Вече говорихме за това кое е първото ми преведено, а то се оказа и първото мое
публикувано преводно стихотворение. Но както при писането на поезия, така и при
превода – тук говоря за себе си, не правя обобщения, това при всекиго е строго
индивидуално, – докато стигна до някакви що-годе задоволителни резултати, аз
трябваше да мина през много опити, повечето, да не кажа почти всички,
неуспешни. Не искам да смяташ, че по това време съм отдавал еднакво значение и
съм хвърлял еднакви усилия и в двете области. Любопитното в случая е, че още от
самото начало аз съм бил "изкушаван", както се изразяваш, да превеждам, т. е.
смятал съм превода на поезия – интуитивно, разбира се – за част от поетическото
творчество. С годините това ми разбиране се задълбочаваше, намираше вече и
своята теоретична обосновка, и практическа реализация. Тогава обаче всичко е
било един неосъзнат вътрешен подтик и нищо повече. Конкретно, тъй като това е
целта на въпроса ти – някаква пейзажна строфа от "Евгений Онегин" в единайсти
клас започна да ме кара да си представям как би звучало това на български.
Разбира се, най-лесно ми е било да надникна в изданието на "Библиотека за
ученика" и да видя, мисля, че там беше в превод на Младен Исаев. Но явно аз съм
искал да дам своята версия, своя "прочит". Резултатът беше пълен провал, както
впрочем и в собствената ми поезия. По това време имаше едни настолни руски
календари, с размер на джобно тефтерче, но изключително дебели – като кубчетата,
които сега стоят по бюрата ни, за да си късаме листчета за бележки. В тях имаше и
поезия, предимно кратки лирически стихотворения, в унисон с годишното време.
Там за първи път срещнах името на Тютчев: "В небе тают облака// и лучистая на
зное,// в искрах катится река// словно зеркало стальное..." или "Есть в осени
первоначальной// короткая, но дивная пора..." – там съм ги прочел за първи път тия
стихотворения. И, разбира се, съм опитвал да ги превеждам. Години по-късно за
новото, двеузично, издание на Тютчев ги преведох, но тогава се задоволих само с
частичен резултат: "Облаците се топят..." – дойде ми от само себе си тоя стих,
"огледало-заблестяло" – тази продуктивна рима също ми хрумна, но до куплет май
не се стигна. По това време направих успешен, според тогавашните ми разбирания,
куплет при някакво стихотворение от Исаковски, вероятно от същия календар. И
това беше.
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Вече говорихме за това, че в онези години преводът беше един от честните
начини да се препитаваш, а защо не и да печелиш добре, ако можеш. Но едва
ли само това те е мотивирало точно теб. Така че, нека се върнем в началото
на твоята преводаческа кариера и потърсим различните причини за
превръщането на превода в твое второ най-голямо амплоа.
Аз превеждах още преди да разбера, че преводът е доходоносно литературно
занимание, така че не това ме е мотивирало в моя избор. После може да ме е
насърчавало, но мотивацията е чисто естетическа. За радиото, пък и не само за
радиото, превеждаха и други поети, които се препитаваха по тоя начин, но те нито
постигнаха нещо повече от това, което се е искало от тях в конкретния случай, нито
се изявиха като преводачи, явно преводът е бил извън представите им за творческа
реализация. Кирил Борисов, Петър Лозанов, Георги Богданов го споменах вече – за
тях това си остана епизод в творческата им биография. А и не вярвам някой да се е
насочил към превода, воден от амбицията само да печели, дори да е имало такива,
те са окапвали, защото самият превод на поезия не търпи хора случайни, говоря за
сериозното посвещаване на превода, както е при един Григор Ленков, да речем,
при Шурбанов. Парите не са малко, но усилията при сериозния превод и жертвите
са много по-големи, превеждал си поезия и би трябвало сам да си го изпитал.
Моите мотиви са били чисто творчески. По-нататък, надявам се, ще изясним
механизмите на това творчество, но сега, когато говорим за причините да се насоча
към него, не може да не започнем с най-баналната: има толкова върхови
постижения в световната литература, в частност поезията, които не могат да
останат извън полезрението на българския читател. От друга страна, българската
литература е извървяла до тоя момент един неравен и принудително кратък път,
губят се цели епохи, лишена е от течения и школи, така че преводът е единственият
шанс тя да навакса тия пропуски. Благодарение на своята закъснялост българската
поезия продължава да пропуска важни моменти от световните процеси.
Сюрреализмът е бяло петно в българската литература, и това бяло петно може да
бъде запълнено само и единствено чрез преводи. И затова всякакви любителски
изпълнения в тая област вместо да изпишат вежди, могат да извадят очи. Имаме
реални основания за подобна тревога. Много се боя, че нашата поезия все още
подтичва след влака на голямата литература и не е успява да скочи на последното
стъпало. Трета причина е, че преводите така или иначе остаряват и трябва да се
правят нови, това е въпрос, който досега е дискутиран не веднъж, аз самият съм
участвал в редица прения, много енергия съм похабил, той обаче е повече
теоретичен и се надявам по-нататък да му отделим време и на него. И още една
причина – всяко поколение има право на свой прочит на едно литературно
произведение, а новият превод е неговият най-адекватен прочит. Това, разбира се,
са мотиви, които би могъл да изтъкне всеки преводач, ти вероятно се интересуваш
от неща, които са характерни само за мен, лични мотиви, така да се каже. Всичко се
корени вероятно в устройството на моя талант. При все че Далчев е казал, че
преводът принадлежи колкото на автора, толкова и на преводача, у нас битува едно
бих го нарекъл просташко отношение към превода, и то най-вече от страна на
пишещите, досети се защо. На превеждащите се е гледало като на втора ръка
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литератори, а всъщност те са тия, които ограмотяват своите отрицатели. Някакъв
омагьосан кръг.
Тук ми се ще да отворя една скоба. Георги Мицков, който се спомина наскоро и не
се намери никой да каже две думи за него в пресата, ми е разказвал как един
нашумял навремето поет, стараещ се да мине и за модерен, не само партиен, го
карал да превежда за "Литературен фронт", където работел по това време, все нови
и нови френски поети от ранга на Сен-Джон Перс или Пиер Жан Жув, чиито
преводи потъвали в редакционните папки и не виждали изобщо бял свят, докато
един ден Мицков не разбрал, че бъдещият литературен началник изобщо не му
поръчвал преводите за публикуване, ами за собствена консумация – хем да се
ориентира в световните процеси, хем да дръпне с едни гърди пред своите колеги,
които също като него не владеели езици и били принудени да изобретяват
велосипеда, с тая подробност, че го правели от дърво.
Но да се върнем на въпроса. Пастернак отива по-далече – той смята, че е все едно
откъде ще дойде подтикът за написването на едно стихотворение, дали от
природата край нас или от природата в едно стихотворение, написано на чужд език.
Много често поетите виждат, че стихотворението, което искат да напишат, е вече
написано, тогава не им остава нищо друго освен да го преведат. Подобна мисъл
има Солоухин. Тук не бива да се изпада в крайности, да смяташ, че чуждите автори
са те ограбили. Георги Райчев се е кахърил постоянно, че Достоевски го бил обрал.
Аз не смятам, че Бодлер ме е обрал, просто имал е шанса да се роди по-навреме и
където трябва. Но какво ми пречи да го преведа и да покажа неговата класа. И аз
мога да римувам всички налични думи в българския език и следователно да изразя
мисъл. Спомняш си тази негова сентенция по повод на римуваната поезия. И да
покажа, че българският език не е по-лош от френския за такава поезия. И понеже
говорим за неща, които, ако нямаха покритие, биха могли да минат за
самонадеяност, ще ти призная, че един от мотивите ми е бил и този – да покажа, че
и аз мога не по-лошо от другите, а защо не и по-добре.

Съществува мнение, че преводът на поезия е не по-малко изкуство от самата
поезия – естествено става дума за талантливото претворяване от един език
на друг. В превода има голяма доза занаят – знаем го и двамата отлично, макар
моят опит в превода да е значително по-малък от твоя. Но при мен никога не
е стоял въпросът да съм далече от собствения си лирически глас, защото
отдавна съм изоставил личните си опити в поезията. Докато при теб винаги
е съществувало и едното, и другото изкушение – да преведеш поредните
стихове в най-обиграната си стилистика (сиреч твоята) или да привнесеш
чуждата стилистика и образност в личното си творчество. Как устояваше и
на двете съблазни?
Да направиш преводното стихотворение като твое, това значи да си
недобросъвестен талант: ти го фалшифицираш. То може да стане дори по-хубаво от
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оригинала, но няма да е на автора си. А да направиш твоите стихотворения като тия
на автора, когото превеждаш, това вече си е добросъвестна посредственост: просто
си епигон и нищо друго. Така че при мен изкушения и съблазни не е имало, може
би искаш да кажеш опасности, да, опасността е винаги по петите на поета. И само
тая ли! Но аз съм бил винаги добросъвестен и понеже не можеш да кажеш, че съм
посредствен, остава, че съм бил добросъвестен талант. Запазвал съм и автора,
запазвал съм и себе си в превода и най-вече себе си в моето лично творчество.
Който твърди обратното – да го направи в писмена форма. Досега такова нещо не
съм чел за себе си. А това, че мрънкат – това е вече извън литературата.
Радойралинщини.

Най-безпочвените и шаблонните обвинения към твоята поезия винаги са се
опирали на абсурдното твърдение, че ти се влияеш много от превежданите
от теб автори и поради това, поезията ти е едва ли не епигонска. Странното
е, че тези полуграмотни твои отрицатели не се облягат в това си твърдение
на превежданата от теб руска поезия, а само на френската – сигурно защото
не знаят френски, макар да не съм убеден как са и с руския... Най-голямото
опровержение дойде не от теб, нито от нашата критика, а от страната,
чиито поети превеждаш – Франция. Сякаш французите са толкова наивни, че
да награждават и издават книгите на един епигон на Бодлер, Верлен, Рембо,
Аполинер, Сандрар и още дузина автори, които навярно те познават по-добре
от твоите български "доброжелатели". Слава богу, че времето слага всичко
на мястото си! Но както вече споменаваш на не едно място, през годините
вървеше мълвата: "Киро Кадийски е добър преводач, но е слаб поет" или "Киро
Кадийски много се влияе от поетите, които превежда, и не е автентичен",
или "Киро Кадийски по-малко трябва да превежда" и т. н., и т. н. Днес е ясно
как гледаш на всичко това, но как го преживяваше през годините, когато тези
твои "ценители" имаха думата в културното пространство?
Пак ще го повторя – Радойралинщини. Тоя човек в един свой превод на пиеса от
Молиер облича една от героините в... комбенизон. Откъде да знае този специалист
по всичко, че дори собствената му баба все още не е носела тази дрешка. Какво да
чакаш от такъв човек, който може и да не е имал често думата в културното
пространство, но както винаги и навсякъде си я е вземал сам и е говорил на висок
глас, да не би случайно някой да пропусне да чуе мъдростите му.
Мога да си представя някой да е епигон на някого. Но да си епигон на десетки
поети едновременно, това ума не ми го побира. Като как ще стане? В едно
стихотворение подражавам на Бодлер, в друго на Вийон, в трето на Юго. И накрая
от цикъла или книгата какво ще се получи? Или може би в първия куплет
подражавам на символистите – първи стих а ла Бодлер, във втори – съм Верлен, в
трети – Рембо и в четвърти – Маларме. В следващия куплет експлоатирам
"Плеядата" по познатия вече начин. Смешни хора. И като твърдят "той е епигон на
френските поети", излиза, че френската поезия е равна, еднообразна и безлична
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като сборник "Априлски сърца" или "Антология 2002", издание на НДК. На
мълвата не можеш да й затвориш устата, защото тя е стоуста. Най-забавното е, че
глава, която е раззинала такава уста, никога не е надзъртала нито в стиховете, нито
в преводите ми. И понеже у нас главите, които не са чели или са чели
недостатъчно, са легион, не си струва да режем главите на мълвата – една отрежеш,
пет нови й поникват. По-добре е да направиш за пореден път нещо стойностно и по
тоя начин да настъпиш мълвата по мазола, там най-много я боли.
Да допуснем, че французите не са наясно как съм превел техните класици, дали съм
ги побългарил или не. Но те много добре знаят, че не съм пофренчил собствената
си поезия. И понеже са наясно със световните процеси в тая област, знаят също
така, че не съм я и поиспанчил и поамериканчил. И само французите ли? Един
Дмитро Павличко, който е автор на една великолепна антология – "Световният
сонет", цялата преведена от него, знае много добре как стои въпроса със зърното и
плявата. Ами Влада Урошевич – един от най-добрите специалисти по сюрреализма
в Европа, да не говорим за Балканите, където е единственият ерудит, познавач и на
френската поезия като цяло. Такива хора не можеш лесно да ги излъжеш.
Ако трябва да ти призная, към "ценителите" ми, които имаха някога думата в
културното пространство, изпитвам смесени чувства. Вече го казах, в опита си да
ме избутат от терена на поезията, те ме оставиха да правя каквото мога и да го
правя както си искам на терена на превода, като наивно смятаха, че това са две
различни места. Така ми дадоха материална стабилност и ми позволиха да живея
като независим творец. А по-късно се оказа, че теренът, който така неистово са
защитавали, изобщо не бил този на истинската поезия. Така че, въпреки някои
временни огорчения, по-скоро съм им благодарен. Моите недоброжелатели ме
направиха това, което съм. Бих им пожелал и занапред да си останат такива
каквито са, но мисля, че е излишно – те други не могат и да бъдат.

Кои и как станаха твои учители в превода?
Не бих ги нарекъл учители в тесния смисъл на думата, по-скоро творци, от които
съм се учил на едно или друго. От Георги Михайлов – на преданност към превода.
От Далчев – на уважение към оригинала. От Пенчо Славейков и Гео Милев – на
европеизъм и на чувството за мисия, което има поетът, когато се докосва до чужди
образци. От руснаците Пастернак ме е впечатлявал със стремежа си да сложи свой
отпечатък върху превежданите автори, винаги да се познае, че са негови; но той ме
е учил и на това, че не бива да се прекалява в тая насока.

Ясна е една от причините за насочването ти към превода на руска поезия –
доброто знание на езика и широкия мегдан за превод на руски и главно съветски
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автори в ония години. Но зад претворяването на големи руски поети има и
други мотиви, за които ми се иска да поговорим.
Някъде бях казал, че от големите руски поети съм се учил повече на гражданско
поведение, отколкото на занаят. Това обяснява защо съм превеждал този, а не онзи
автор. Защо съм се ориентирал към дадена творба, какви внушения съм търсил да
прокарам. Да не забравяме, че по онова време самото споменаване, че нещо е
руско, съветско, караше идеологическите блюстители да изпадат в приятен тремор,
някакво маниакално идейно сладострастие, което ги превръщаше в токуващи
глухари и даваше възможност да им се пробутат понякога неща немислими в друга
ситуация. Достатъчно беше някаква книга от западен автор да е преведена там, за
да може безпрепятствено да излезе и тук. Бяхме като скачени съдове и нашите се
стараеха да са винаги на нивото на своите покровители, а това водеше до
постоянни пируети и нагласявания, които ти би нарекъл слагачество. Тази
отвратителна човешка черта беше издигната до официална държавна доктрина...
Разбира се, гонел съм и чисто формални, подвластни на занаята, задачи. "Кой в
Русия живее добре" не е само обемна творба, която ми е донесла стабилен хонорар,
в нея има стихове, които изискват виртуозност, строфи, които се срещат само там и
чието претворяване е актив за бъдещи постижения. В превода обаче от руснаците
съм се учил и на занаят. А те имат много добра школа, завидни традиции, сериозно
отношение към превода, точно толкова, колкото и към оригиналната си литература.

От "Слово за похода на Игор", през Некрасов, Тютчев, Блок, Пастернак,
Ахматова до съвременниците ни Владимир Солоухин, Вадим Шефнер, Андрей
Вознесенски, Вячеслав Куприянов – един доста широк периметър – какъв е бил
принципът на подбор на произведения и автори?
Вече загатнах за някои от мотивите ми при избора на автори и произведения. В поголямата си част това са усилия да се покаже, че нещата, които у нас се лансират
като единствено правилни и най-вече като единствено възможни, имат все пак
някаква алтернатива. И когато това идва от изток, от истинската родина на нашите
идейни блюстители, струвало ми се е, че ефектът ще е по-голям и по-дълготраен.
Уви, често се лъжех. Когато публикувах стихотворението "Вълците" от Владимир
Солоухин във в-к "Студентска трибуна", Държавна сигурност направи цяло
разследване, откъде съм го взел, така ли е точно на руски, не съм ли го преиначил,
дописал. Отначало дори не знаеха, че има такъв поет и ме подозираха, че съм го
измислил, за да си прокарам вражеските стихове. Както виждаш, мълвата за моите
мистификаторски дарби не е от вчера. Не можеха да си представят, че съветски
поет може да напише подобно нещо. Все пак накрая трябваше да клекнат. Това
бяха нашите малки победи, когато им го връщахме тъпкано – с техните камъни по
техните глави. За да се насоча да превеждам цяла книга от Солоухин, причината
пак беше такава – не толкова художествената страна на неговите творби, колкото
ползата, която можеше да принесе тяхната поява на български. През 1966 или 1967
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година при "Бояджан", руската книжарница, сега там е едно по-важно културно
средище – "Макдоналдс" – се появи една негова малка книжка: "Как выпить
солнце", изцяло в бели и свободни стихове. Много ме впечатли. Дори това, че
стиховете бяха бели и свободни действаше някак си озониращо, познати до болка
теми ги правеше по-привлекателни, по-интересно решени. У нас не беше минало
много време, откакто се беше водил ожесточен спор за свободния стих, чудо
голямо ще кажеш, но тогава това е било едва ли не най-важното литературно
събитие. Ето една такава книжка можеше да налее вода в мелницата на истинската
поезия. А и на Блага Димитрова й дойде добре дошла тая книга – от една страна
същите аргументи за ползата от нея, от друга – бяха много близки приятели от
института "Максим Горки", пусна книгата веднага и ми отвори и на мен път в
превода. С Куприянов стана същото – съветски поет, но модернист, ако беше от
която и да е друга страна, ефектът нямаше да е тоя. Един ден, не помня на каква
конференция, Божидар Божилов ми връчи плик, в него – книжка от Куприянов, с
посвещение за мен, кой го беше насочил към мен, не знам, но той беше уцелил в
десятката. Вършеше ми добра работа в оня момент.

Обикновено преводите на стихове от живи автори налагат известни
контакти, уточнения и пр., нещо което е невъзможно при превода на
класиците – там справки са възможни единствено в библиотеките. С кои
руски автори си поддържал творчески връзки, които продължават и до днес?
С руснаците доста отдавна не поддържам особени връзки. Солоухин почина. Лев
Озеров също. И от двамата имам писма, гостувал съм им в Москва. При едно от
отиванията ми в ЦДЛ, в ресторанта на писателите се засякохме със Солоухин,
наскоро беше излязъл от болницата, след операцията, той написа цяла книга за
това, тя е преведена и на български, може да си я срещал; обедът премина във
вечеря, човекът беше много депримиран, пихме доста, а после у тях, където
стените бяха отгоре до долу в икони, той ми посочи три икони и ми каза:
"Избирай!" Посочих Св. Никола. И досега виси у дома, в спалнята, не се разделяме
с тая икона. За щастие операцията му беше успешна и след това той се възстанови
бързо. Идва и в България, при Димков, за болестта си. Срещахме се и в София, на
някаква писателска среща. Беше интересен човек. Имаше в него нещо от
дореволюционните руснаци. Обикаляше, търсеше оцелели икони, реставрираше ги.
Описал ги е тия работи в повестта "Черните дъски".
Той, мисля, ме запозна с Лев Озеров. Много симпатичен дядя беше. На двайсет и
две-три години съм бил тогава, струваше ми се възрастен, а той сигурно е бил помлад, отколкото съм сега аз. Никога човек не би казал, че е поет, преводач,
професор, теоретик на поезията и на превода. По нищо не се отличаваше от
пенсионерите, които шляпаха домино в дворчетата между московските
кооперации. Канеше ме да му стана студент в "Максим Горки", но нашите от
Съюза на писателите не разрешиха – и слава богу! Има съдба и тя си върши
работата. Кой знае какво щеше да стане от мен. Тогава там за поети се учеха Иван

210
Станев и Емил Рупел. На какво са ги учили не знам, но после не показаха да са се
особено ограмотили. Иван Станев по това време беше откритието на Иван Цанев,
имаше моменти, когато бяха неразделни, ние останалите леко ревнувахме.
Особено, когато Цанев обяви едно стихотворение на Станев за върха на
предметната поезия, тогава не дотам тихо се наливаха основите на тихата лирика.
Стихотворението беше за брането на гъби, как имало освен ядливи и отровни, но
нямало страшно, когато си добър познавач, можел си да отминеш с пренебрежение
отровните, нещо такова. Сюжет, до който и Лафонтен и Крилов не бяха успели да
се доберат. После приятелите се скараха, някой на някого извъртя номер, но кой на
кого вече не мога да кажа, явно Иван Цанев не беше попаднал на ядлива гъба. Това
беше епохата "медальон с гъби". А и той самият, за Цанев говоря, в много
отношения не се ядваше.
Докато бях в Москва през 1969 година, за цял месец, се запознах и с Наум Гребнев,
живееше май в същия вход с Озеров, беше се посветил изцяло на преводната
поезия, работеше най-вече с класиката на азиатските републики и Закавказието.
Прояви интерес към българската поезия, но не към съвременната и дори не към
класиката, ами към народната песен. По-късно дойде в България, Елена Огнянова
състави един том с най-доброто от народните ни песни и аз трябваше да направя
подстрочния превод. През "София прес", мисля, мина тогава тая книга. Стигна се
до един куриоз, нямаше тарифа, по която да ми платят. За превод на поезия се
предвиждаше от – до, но това не беше поетически превод, а подстрочен и за такъв
нямаше тарифа. Някакъв счетоводител с ръкавели вървеше угрижен от стая в стая,
размахваше разни папки и викаше: "Кукувица кука на зелена бука – два лева, не
може така, къде ще му излезе края!" Накрая взеха соломоновско решение:
разликата между максимума и това, което бяха платили на Гребнев, остана за мен.
Някъде към 300 лв. тогавашни пари – три месечни заплати, с тях платих ресторанта
на сватбата си, беше в "Ропотамо", тогава доста престижно заведение. В Москва за
малко да ми се усмихне щастието да се запозная лично с Арсений Тарковски, твоя
автор, живееше в същия вход, под Гребнев или под Озеров, вече съм забравил,
звъняха му, но той беше заминал на дачата си. Точно по това време той беше
нашумял и вече и в София се говореше за него, поне в нашите среди, в
университетското кафене. Някой беше донесъл от Москва първите му две книги,
тук не ги пуснаха, сигурно са били в по-малък тираж. Четяхме ги настървено –
имах същото усещане, когато за първи път открих Далчев. За нещо, преобръщащо
представите. Каква съдба, цял живот го бяха смятали за преводач, дебютира над
петдесетте, а сега се оказва, че е един от поетите, които дават облика на руската
поезия на ХХ век. Още тогава аз вече усещах проблемите с печатането на моята
лична поезия, с трудното й възприемане, не може да не съм предчувствал какво ми
предстои и в известен смисъл в Тарковски съм виждал някаква утеха. Да не
говорим, че е баща на големия режисьор. Помниш филма му "Сталкер". Когато
говорих за влиянието на киното върху начина ми на писане, пропуснах да спомена
и този филм. В "Ламентации" водата, която се разлива по всичките посоки на света,
е преляла от тая гениална творба.
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Тогава ми разказаха как, с какви пари Тарковски си е направил апартамента в тоя
явно писателски блок. След войната у тях се звъни, униформени, долу чака някаква
камионетка, жена му, или който е бил там, му подава приготвения куфар, всички
помислили, че идват да го приберат. Милиционерите обаче казали, че куфар не му
е нужен, с което хвърлили в още по-голяма паника близките, и го отвели.
Посрещнали го на най-високо място, подали му една папка с подстрочници на
грузински стихове и го попитали ще може ли да направи преводите в едикакъв си
срок. Обяснили му, че това са младежките стихове на вожда и учителя на цялото
прогресивно човечество и че искат да ги издадат в отделна книжка, за да му
направят подарък за предстоящия рожден ден, някаква кръгла годишнина.
Тарковски, разбира се, отговорил, че няма причина да не ги направи в уречения
срок и го върнали обратно с изричната заръка да работи и никому нищо да не казва.
По едно време, преди още да е изтекъл срокът, операцията се повтаря,
камионетката, милиционерите, прибират го с всички преведени вече работи, с
чернови, индига и прочее и му казват, че вождът междувременно се бил научил за
тая им затея и забранил да го представят и като поет, иначе той беше и езиковед, аз
съм го учил, професор Дуриданов най-сериозно го споменаваше като езиковед.
Уверили се, че Тарковски на никого не е казал за проекта, благодарили му и му
подарили на изпроводяк една хубава кожена чанта. За спомен – помислил си
поетът. Като се прибрал у дома, какво да види – вътре надиплени пачки с нови
банкноти с лика на превеждания от него автор. Това било най-високият хонорар за
преводна поезия в целия СССР от неговото създаване до тоя момент. Така си
вдигнал Тарковски жилище и чак след смъртта на диктатора цяла Москва разбрала,
че съветската страна е била на път да се сдобие с още един поет. Ти може би си
мислиш, че лириката на Джугашвили е била бойко-революционна. Нищо подобно.
Символистично-резигнационна. Здрачове, капещи листи, свиващо се от скръб
сърце, глъхнещи стонове. Никой не може да разбере колко болезнено-безутешна е
душата на един тиранин. А ние се жалваме за нищо и никакво. Каква била съдбата
на преводача. Че не винаги преводачите можели да превеждат това, което им се
иска.
В София, на един от семинарите с българистите, се запознах с Лорина Димова, тя
превеждаше българска поезия на руски. Доста прилично при това, ако трябва да
кажем истината. Веднъж при едно от посещенията си в Москва й казах, че е крайно
време да преведе и нещо по-стойностно, но тя беше достатъчно откровена да ми
каже, че с това си изкарва прехраната и ще превежда не това, което харесва, а което
й дават от разните списания. А й даваха Левчев, Лъчезар Еленков, Евтим Евтимов и
понякога Матей Шопкин. И те, за разлика от своя грузински колега, не възразяваха
да бъдат превеждани. В интерес на истината трябва да кажем, че сериозните
издателства представиха Яворов, Багряна, Дора Габе, Далчев с отделни книги,
излезе и някакъв общ сборник – пет-шест души, сред които Геров, Иван Давидков,
Първан Стефанов, някои от стиховете им бяха преведени от Самойлов, Слуцки,
Винокуров, Юнна Мориц.
С Олег Хлебников, нашумял млад поет тогава, се сприятелихме при едно от
идванията му в България, някой го беше насочил към мене, Надя Попова го доведе,
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допаднахме си, преведе три мои стихотворения, но така и не разбрах публикува ли
ги някъде или не. В Москва съм му гостувал и у тях, в квартирата му, и в огромния,
пустеещ апартамент на Самойлов ме е водил, там в килера беше посмъртната маска
на Ахматова, даваше ми я в ръцете, но аз не пожелах да я взема. Изтърпях го да я
целува по челото, но когато пожела да я донесе и на масата, където пиехме,
възразих категорично и много усилия трябваше да положа, за да го накарам да
остави маската на мира в килера. Каква е тая некрофилия у руснаците, не мога да
разбера, още държат мумията на Ленин и при това я ползват като експонат.
Солоухин ми показа някаква църковна книга, евангелие трябва да беше,
подвързано с плат от сюртука на Гогол. В това нямаше да има нищо лошо, ако
гениалният писател не беше изгнил във въпросния сюртук. При някаква
ексхумация, вероятно пренасяне на костите от едно място на друго, гробарите
откриват, че от Гогол са останали само няколко парчета плат, та с едно от тия
парчета беше подвързана въпросната книга. Олег Хлебников обаче, наред с
всичките си странности, беше и жизнерадостен тип. Имаше някаква любовница
Анна, доста предизвикателно начервена, за която твърдеше съвсем сериозно, че
била принцеса, в смисъл за известно време била женена за някакъв емир, някъде по
света, така и не разбрах къде, не за султана на Бруней, разбира се, но пак от тоя
род, та по повод на тях двамата в ресторанта на писателите, докато пиехме вермут,
беше по Горбачово време и само това сервираха, някакъв техен приятел съчини
пред всички епиграма; в първите два стиха, които съм забравил, се съжаляваше,
"что Анна совсем не Ахматова// и Хлебников – не Велемир". Вероятно въпросната
Анна е пишела, иначе какво ще прави една принцеса при него, родения в Удмуртия
съветски поданик. Той по това време наистина беше доста нашумял. Отдавна
нямам никаква вест от него. Пак тогава Куприянов ме води на някакво дело,
съдеше се с Юнна Мориц, за нещо във връзка с Вознесенски, или с Вознесенски,
във връзка с Мориц, но съдийката отложи заседанието, защото ни адвокати се
появиха, ни ответник – само ищецът Куприянов и аз, отначало съветската Темида
ме взе за защитник на поета-модернист, но като разбра кой съм, ме изгони, защото
това било съветски съд, а там за чужденци не било позволено. Съветският съд се
помещаваше в някаква неугледна стая направо на тротоара, нещо като детска
педагогическа стая, само че явно за вдетинени съветски поети. Куприянов едно
време ми пишеше едва ли не през ден, имам неизчислимо количество писма от
него, без да съм сигурен, че той може да се похвали със същото, открай време аз не
обичам много да пиша писма, пò ми е удобно по телефона. С него и до днес се
засичаме по някои международни форуми на поезията. Странна метаморфоза
преживя той – от космополит (за каквито минават всички модернисти) се превърна
в попутчик на почвениците, на няколко пъти го засичам в тяхна компания по
международните стъгди и ги ужасявам – как можело да харесвам Пастернак и
Манделщам, след като те не били руски, а рускоезични поети. Като вземем
предвид, че Анна Горенко е украинка, тогава кои останаха руските поети. В Струга
някаква великоруска поетеса ми се цупеше и като попитах Куприянов като за какво
ще да е това, той ми отвърна: "Вероятно твой нос ей не нравится". Намекваше, че
може би ме взема за евреин. Бедний, бедний Пушкин, добре, че поне в твоите жили
тече чиста свята руска кръв.
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Превеждайки руската поезия, ти неизбежно се превръщаш в негласен неин
критик. Какво я отличава например от френската и какво смяташ за
приносно от нея в световната културна съкровищница?
Това е страна на резките контрасти. Както в някаква закусвалня можеше да
срещнеш голям, издирван откъде ли не престъпник и световноизвестен учен да
пият на една маса, така и в поезията им има всичко, от откровени графомани, често
облечени в литературна власт, говоря за времето преди промените, сега не съм
много наясно със ситуацията там, до гениални автори, които биха правили чест на
всяка литература. Западна Европа трудно ще разбере руската поезия, защото й е
трудно да разбере и безкрайната руска душа. "И только душу захлестнуло//
сребристой мглой изпод подков" – това никой западняк няма да го разбере, а още
по-малко да го почувства. Има нещо ирационално в руския духовен космос.
Тютчев не случайно го е казал "Умом Россию не понять". Но че "в Россию надо
только верить" – нито е реалистично, нито полезно, в последна сметка. Историята
показва, че който е повярвал в Русия, се е опарвал. И много често жестоко.
Руснаците ще бъдат разбрани по-скоро от американците. Не случайно те си падат
по Чехов и Достоевски. Америка е другата страна на медала, така да се каже,
другата империя, където слънцето не залязва. Щом Айнщайн ти казва, че три неща
му дават представа за безкрайността – "Дон Кихот", звездите и Достоевски, можеш
да си представиш какъв е приносът на Русия в световната културна съкровищница.
Французите също са велики, но това е величието на мисълта, която се стреми да
проникне в тайните и ако не да ги разгадае и обясни, то поне да обогати духовния
опит на човечеството, да възвиси морала и да укрепи вярата в непреходните
стойности...
Французинът, изобщо западнякът, вярва в нещото, а руснакът вярва в нищото.
И тъкмо затова тия два свята няма никога да се доближат истински.

Вече споменах на едно място, че ти научи френски заради Бодлер и
прокълнатите поети и като че ли още в началото знаеше, че това е вратата
към голямата поезия, на която ще се посветиш. Не се ли изплаши от вече
постигнатото от Георги Михайлов и от неизбежното съизмерване с него?
Не само че не съм се изплашил от едно такова съизмерване, аз бях длъжен да го
направя, и то заради самия Георги Михайлов. Той беше достигнал до такива
висини, след като беше тръгнал от морското равнище, от нулата. Щеше да е
непростимо аз да не постигна нещо повече, опирайки се на неговото толкова богато
наследство. Дай Боже утре и нас някой така да ни надмине.
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И все пак защо първо се насочи към прокълнатите поети?
Бодлер говори, че има два вида морал – задължителният за всички и друг – моралът
на изкуството. Така, според мен, има и два вида красота – общоприетите норми за
красиво, красотата на масите, ако можем така да се изразим, и една по-висша
красотата, тази на изкуството. Новото изкуство затова не се възприема еднозначно
и лесно, защото трябват време и усилия критериите на изкуството да станат част от
критериите на тия, които се ползват от плодовете на изкуството. Ето в тая насока
съм притурил и аз своите усилия, превеждайки прокълнатите. А ако ти се струва
прекалено теоретично и дори засукано, може и по-просто да го кажа: във време,
когато ни се втълпяваше, че изкуството трябва да служи на масите, т. е. да бъде
принизено до тях, аз смятах, а така са смятали и всички, които са се занимавали
сериозно с изкуство, че масите трябва да направят усилия и който може от тях да се
издигне до изкуството. В последна сметка, изкуството може да не е за малцина, но
не e и за мнозина.

Още в далечната 1972 г. ти започваш първите си опити да претворяваш на
български стиховете на Бодлер, Верлен и Рембо. Шест години по-късно излиза
томчето "Трима френски поети". Това е време на упорита работа и трупане
на опит в превода. Помня, че понякога работеше успоредно над стихове от
тримата. И все пак тримата запазваха своето лице в преводите ти. Как
успяваше да се "превъплътяваш", загубвайки своя "Аз", така че да имаш и
куража да събереш тримата големи във френската поезия под един покрив?
Колкото и парадоксално да ти звучи, аз съм се превъплъщавал, не загубвайки своя
"Аз", а тъкмо обратното – запазвайки го. Не виждам защо трябва да слагаш в
кавички глагола превъплъщаваш. Преводът, както всяко изпълнителско изкуство, е
именно превъплъщение. Сър Лорънс Оливие затова е можел да играе успешно
различни роли от пиесите на Шекспир, защото винаги е оставал Лорънс Оливие.
Проблемът е другаде – да знаеш какво се иска от теб, когато пишеш собствена
поезия и когато превеждаш. Но тоя въпрос вече го дискутирахме, само ще добавя,
че щом "Пътешествието" на Бодлер се отличава от "Морско" на Верлен и от
"Пияният кораб" на Рембо, значи добре съм влизал в кожата и на тримата и щом
поезията ми от това време не прилича на тяхната, значи не съм им позволявал да
влязат в моята кожа, макар че сигурно много им се е искало. Боске по тоя повод е
написал един великолепен сонет – "Имитатор", леко ироничен, повече тъжен, бих
казал. Нека да го цитирам, хем да си отдъхнем малко от прозата, хем ще можем да
поговорим после и по някои други важни проблеми.

За старостта говоря аз пред моята любима;
отвръщат ми: това е у Ронсар. Говоря
за тежка скръб и за удавено дете;
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отвръщат ми: Юго преминал е оттук.
Говоря за сърце от езеро по-гневно;
отвръщат ми: това е, виждаш, Ламартин.
За скръбна музика и парк мъглив говоря;
отвръщат ми: Верлен разхождал се е тук.
Говоря, към екватора ще отпътувам;
отвръщат ми: това пък е Рембо. Говоря
за мойта гордост и горчива самота;
отвръщат: няма шанс, това е у Виньи.
Не казвам вече нищо, да не ги тревожа мръсниците, написали отдавна мойте стихове.

Както виждаш, големите винаги напират да ни напишат стихотворенията. И което е
по-лошото – повечето са успели да ги напишат. У нас обаче този въпрос за
влиянията, за епигонството, за вторичността се разглежда, само ако авторът се
занимава и с преводи. Драгомир Петров го разпънаха на кръст, Стефан Гечев не
беше извън подозренията, Георги Мицков и така нататък. Приема се по
презумпция, че с чуждата поезия общува само този, който превежда. Някъде понагоре вече загатнах, че някои от нашите прехвалени поети изградиха своята
поетика, без да са превеждали, но ползвайки се от плодовете на други преводачи, в
това число и на твоя приятел. Никой досега не е обърнал достатъчно внимание на
това. Нелепо е да подозираш, че всеки, който работи в банка, краде, защото има
достъп до парите, практиката показва, че в повечето случаи парите се крадат от
външни хора. У нас се робува на откровени неистини. Крайно време е българските
писатели да престанат да смятат, че у нас не може да се направи нищо голямо, само
защото те лично не могат да го направят. Ако един поет превежда, за да обере
чуждите автори, той просто не би ги правил достояние на родния си език, би ги чел
за себе си, би ги "ползвал", ако това е достатъчно евфемистично (както поетът,
който беше карал Мицков да му превежда модерни автори, уж за публикуване, пък
всъщност за лично облагодетелстване), и би държал в неведение своите опоненти,
от което те така и не биха излезли по понятни причини. Който превежда, бърка в
кацата с меда и си облизва пръстите, но това е съвсем друга облага. От
превежданите автори човек се учи било на гражданско поведение, било на
преданост към словото, било на някои тънкости в занаята. Не можеш да станеш
майстор, ако не си се учил при някой още по-голям майстор. Но не тия мисли
щъкат във възпалените мозъци на някои родни "критици" и калфи-самоуци в
изкуството, когато стане дума за всичко това, за което си хабим енергията и
времето да им втълпяваме.

Пак след шест години (1984) излизат в един представителен том "Цветя на
злото" и "Малки поеми в проза" на Шарл Бодлер. Преводът на цялото
творчество на Бодлер е един от големите ти приноси в нашата култура,
същевременно и голяма стъпка в популяризирането на френската литература
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у нас. Почти две десетилетия (с кратки прекъсвания) си посветил на френския
класик – значи ли това, че за теб неговото творчество е мярка за поезия?
Не само за мен, Бодлер е мярка за поезия по принцип. След като Юго казва, че той
внася нов трепет във френската поезия, а това се разпростира и върху поезията
въобще, става ясно, че поезията е вече на едно принципно ново равнище. Този
въпрос съм го засегнал, мисля в моите "Отломки"; както импресионизмът променя
представите за светлината в живописта, така символизмът променя представите за
природата на самото слово. И в основата на тази промяна са Бодлер и другите
велики край него – Маларме, Верлен, Рембо, Лотреамон, Тристан Корбиер, Жюл
Лафорг. Юго не греши в своите оценки. Нарича Рембо "детето-Шекспир". Знаеш ли
защо ги прави тия работи? Защото е велик и съзнава, че нищо не може да го
засенчи. А ти ме питаш защо, след като съм бил писал толкова хубави неща за мои
колеги, никой от тях не бил обелил зъб за мене. Ами не са велики. Още по-лошото
– някои от тях са задръстени. Толкова, че не знаят вече къде са. И си седят на
хладовина и като хаджи Генчо за кой ли път прекрояват старите си шалвари.

Следват томчета с избрано на Верлен (1984, 1995), Рембо (1987, 1993),
Маларме (1983,1995), Аполинер (1993), Ален Боске, (1993), Жан Оризе (1998),
Франсоа Вийон (1999), за да стигнем до респектиращата антология на
френската поезия "От Вийон до Виан" (1996). Две десетилетия, посветени на
френската поезия – каква е причината за тази твоя трайна привързаност и
всеотдайност?
Човек, който иска да бъде верен на себе си, не може да бъде верен на много неща.
И в поезията, в това число и в преводната, е както навсякъде. Не обичам
посредничеството. Посредникът е необходим там, където двете страни не могат да
се разберат сами. Понякога посредникът свършва добра работа, но в такъв случай,
най-често, резултатът е компромис. Преводът по подстрочник е именно такъв
компромис. Аз предпочитам да превеждам от езици, които владея. Затова съм се
съсредоточил в областта на френската и руската поезия. Дори от полски – език,
който чета и говоря, съм превел само едно томче на Леополд Стаф и максимум
десетина стихотворения от различни автори, които са ми харесали много. От
украински също – само "Енеидата" на Котляревски, една поема на Иван Франко и
две-три стихотворения. Нищо повече. Разбира се, имам и някои прегрешения –
преводи по подстрочник, но те са толкова малко, че не се и забелязват, а и са
правени по принуда. Като почина Григор Ленков, Марко Ганчев, който беше
редактор на тритомника на Гьоте, ме притисна да преведа, по-точното е да натъкмя
в стихове, нещата, които Гришата се беше ангажирал да направи по подстрочник.
Тогава много се консултирах със Стефан Бесарбовски, той владее отлично немски,
а е и великолепен преводач. Жалко, че е малко по-луд от нас, останалите, та не
може да се съсредоточи по-задълго върху някоя работа. Когато излезе Гьоте,
Любомир Илиев се опита в сп. "Панорама" да го подиграе с една рецензия – "Гьоте
по потури", но ми се струва, че беше ефектно само за зевзеци. Бесарбовски има
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божа дарба. Превеждал е Рилке. Никога не би направил такива мършави преводи
каквито са стиховете на Херман Хесе на български. Някъде, пред германисти, имах
неблагоразумието да изразя учудване как може Хесе да е такъв среден поет, но ми
отговориха, че впечатлението ми било такова поради преводите.
Превел съм по подстрочник и десетина стихотворения от унгарски автори, но
виновник за това е Дьорд Сонди. Първо – приятел, не можеш да му откажеш, а е и
като френски ключ, захапе ли – не пуща. Отгоре на всичко Дьорд е и дърта лисица
– захваща те отдалече, само ти, никой друг не би могъл да го направи този автор на
български и така нататък. И ти щеш не щеш, си отваряш човката и изпускаш
понякога къде по-едро сиренце.
Моята всеотдайност, както може би си забелязал, не е изобщо към френската
поезия, така, просто заради идеята, а към отделни автори, които са ми близки по
натюрел и отговарят на представите ми за голяма поезия. А и при отделните автори
също проявявам известна избирателност.

През 1995 г., ровейки се в старите издания на една софийска антикварница,
откриваш оцелял екземпляр от "Легенда за Новгород" от Фредерик Созе (Блез
Сандрар) и го издаваш факсимилно заедно със своя превод. Това е истинско
събитие в културния живот – открита е творба, смятана за безвъзвратно
изгубена. През 1996, по време на тримесечния ти престой в Париж, се
запознаваш с дъщерята на големия поет – Мириам Сандрар, на която
гостуваш многократно, с проф. Клод Льороа, и проф. Мишел Декоден.
Участваш и в колоквиума на сандраристите в Берн, Швейцария, където е
представена находката "Легенда за Новгород" и френското й издание ("Фата
Моргана"). Множество публикации излизат във френския печат за това
литературно събитие на годината. Как си обясняваш, че при толкова
изследователи и почитатели на Блез Сандрар, съдбата позволи на теб да
направиш тази изключителна находка и как беше посрещната тя?
Към някои френски автори не бях посягал, защото съм смятал, че вече са
представени добре на български. Една такава моя заблуда беше Сандрар. Едва
когато открих "Легенда за Новгород" и се потопих по-дълбоко в неговите води,
разбрах, че той трябва да бъде пресътворен на български сериозно. Кой знае дали и
други автори няма да ми поднесат подобна изненада.
Явно е, че някои неща, които стават случайно, не са съвсем случайни. В послеслова
към книжката, за която говориш, съм дал няколко такива случаи за странни
съвпадения, каквото е например откриването и съхраняването на документите от
делото на Левски, приготвени за претопяване. Който се интересува ще я намери тая
публикация, има я и във втория ми том – с прозите.
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Знаеш, че аз съм широко скроен човек, когато намерих книжката, първата ми
работа беше да направя копие и да го дам на Иван Бориславов, той беше превеждал
вече Сандрар и публикувал най-известните му работи в отделна книга в "Народна
култура", бил съм й редактор. Разбира се, не можех да му дам и самата книжка, за
да каже, че той я е открил. Казах му, че единствената ми молба е, тъй като
подготвям публикация, да не избързва с публикуването на своя превод – това е
отдавна утвърдена практика, когато някой открие нещо, да направи съобщението в
пресата, а после вече находката е на всички. Той удържа на думата си, но само
частично: помниш как на премиерата на "Легенда за Новгород" във Френския
институт дойде с в-к "Век 21" в ръка, където беше преводът му; какво можех да
кажа аз, действително вестникът имаше за дата на излизане следващият ден,
формално беше спазил уговорката. Как беше уцелил обаче деня на премиерата, хем
да не съвпадне с публикацията, хем публикацията му да е вече налице. Голям
майстор е на тия работи. Не си ли забелязал, че каквото да излезе за мен или от
мен, свързано с Франция и с френската поезия, той след три-четири дена цъфва я
във "Демокрация", я в "Литфорум" – цикъл преводи ли ще е, литературен пътепис
ли някакъв, той тия работи ги може, радиопредаванията не са минали случайно,
обиграли са го доста. Помниш, че сме се хващали на бас – като се появи една
бележка в "Труд", че ми е излязла книга във Франция, казах ти, че в най-скоро
време трябва да очакваме Бориславов с изява; и действително, не мина и седмица, в
"Демокрация" излезе цяла страница "Един български поет в Париж", или нещо
подобно, с огромни букви, човек би помислил, че някакъв успех е пожънал, дай
боже всекиму, а то отдолу какво? – как той се разхождал край Сена, къде какво
видял, къде какъв надпис прочел и снимки от Париж, от ония туристически
картички, по 1 франк парчето. Мъка, мъка, много мъка има по света. Не идва тая
бяла лястовица и това е...

А как беше оценен според теб от нашата общественост този твой културен
акт, получил такъв широк отглас и признание във френските и швейцарските
медии?
Мисля, че по достойнство. Като факт. И в литературния печат, и в ежедневниците.
Когато излезе публикацията на първа страница в "Льо Монд", на пъпа, както казват
французите, точно там, където се пресичат диагоналите, покойната Дора Валие ми
каза, че това е първият случай, когато име на българин се появява на това място.
Журналистката Валери Каде, която цял час разговаря с мен, показа такива
познания по материята, че се чудех дали наистина не е специалистка по модерната
поезия на ХХ век. На което тя ми отговори, че за тоя разговор се е готвила цял ден.
Рядко съм имал случай тук, у нас, да съм казал нещо пред журналист и то да не е
излязло невероятно преиначено и объркано. Дори когато им го напишеш, при
преписването го оклепват. Когато "Франс-прес" предаде новината, "Труд" реагира
светкавично. И другите вестници писаха. Това откритие дойде само няколко
години след като в Пловдивската народна библиотека беше открита една брошура
на Октав Мирбо, чийто текст също е бил дълго време смятан за безвъзвратно
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загубен. Един наш вестник писа, че България е едва ли не някакъв тайник или нещо
подобно за френски изчезнали текстове. При предишния въпрос може би трябваше
да кажа и това, че да се намери тук, в България, тази поема е изиграл роля и фактът,
че тя е била публикувана първо на руски, в Москва, и че след революцията
огромният емигрантски поток е минал и през България, мнозина са останали тук за
постоянно и повече от ясно е, че са носели със себе си не само вързопи с дрехи и
канчета за чорба, но и куфари с книги. Един такъв куфар на Бунин, между другото,
му го открадват на гарата в София. А защо този късмет се е паднал точно на мен?
Може би защото съм от малцината в София, които знаят кой е Фредерик Созе,
защото живея, затрупан от книги и продължавам да се ровя из букинистките сергии
и защото може би Бог обича предизвикателните хора.
Разбира се, не мина и без балкански нрави. Благодарение на това мое откритие, за
"Легендата" говоря, в Софийския университет миналата или по-миналата година се
състоя колоквиум, посветен на Сандрар. Тъй както по това време бях в Париж и не
можех да взема лично участие, на въпроса кого да поканят от българска страна аз,
разбира се, отговорих – Иван Бориславов. Аз, мъртвият за него, така ми беше казал
– ти вече си мъртъв за мене, отговорих точно както подобава на жив човек с
отлично духовно здраве. Каква беше изненадата ми, когато в "Литературен форум"
в подробна дописка за събитието, приготвена и предложена от самия него, където
той се определя като българския преводач на Сандрар или нещо подобно, не
прочетох нито, че съм бил сред участниците в колоквиума, макар и да не съм имал
възможност да присъствам лично (текстът ми беше депозиран и вече излезе в
сборника, посветен на събитието), нито, че е било представено двуезичното ми
издание със стиховете на големия поет, с предговор, специално написан за него от
Мириам Сандрар, раздадено на участниците, в това число и на самия Бориславов.
Боже Господи, докъде сме я докарали – да мечтаеш някой да умре, за да се
почувстваш комфортно в литературата.

Как започваш работата си над един превод?
Различно. Понякога, докато чета, може да ми хрумне българския еквивалент на
един стих и това да стане причина да преведа цялото стихотворение, без да съм
имал никога намерението да превеждам това стихотворение или дори нещо от
същия автор. Пример – "Барбара" на Превер. Сега не мога дори да ти кажа кой
беше точно стихът, който преведох на прима виста, но всичко стана по тая схема.
Аз Превер, когото смятам за един от наистина големите, не съм го включил в моята
антология, защото не е от поетите, към които изпитвам особен афинитет. Но
"Барбара" стана. Тук трябва да припомня един забавен епизод. На фестивала в
градчето Ди, където през 1993 или 1994 година беше представена българската
култура, изтървах някаква реплика по адрес на Превер, след което Мишел Деги
беше попитал Николай Кънчев наистина ли Кадийски не смята Превер за голям
поет. На което той беше отговорил, че дълги години у нас Превер е бил сред
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налаганите поети, което по своеобразен начин го противопоставяло на останалите,
така че моята реакция е била по-скоро защитна, а не нападателна.
Говорехме за работата над превода. Посоченият пример с "Барбара" обаче не е
правило. Ако се поровиш из библиотеката ми, можеш да видиш из книгите ми
десетки стихове, преведени по полетата, но нито съм превел стихотворението, нито
имам намерение да се връщам към него – просто хрумнало ми е и нищо повече.
Разбира се, човек не бива да се зарича, може би някога ще отворя пак тая книга, ще
попадна на същото това място, нещо може пак да ми трепне и може да преведа и
друго стихотворение до края. Но че няма да се върна към всички – това е повече от
ясно.
Друг път, най-често, проучвам стихотворението изцяло, откривам ония места,
които крият някои майсторски хватки, чисто откъм занаята, и не е задължително да
почвам от началото. Ако има някакво афористично двустишие или тристишие,
гледам него да предам най-напред. Във всяко стихотворение има съществена част и
част, която изпълнява ролята на декор. Във всеки куплет има "светла зона", която е
основна, носеща било значението, било музикалното внушение и "зона на здрача",
която служи за отзвучаване, не казавам баласт, това го има само при
посредствените, но и при гениите има първи и втори план. Трябва добре да
прецениш кой е първият план, там да наблегнеш, там да си сто процента точен и
ярък и във втория план вече да действаш по-свободно, да пожертваш нещо в името
на първото. При две римувани думи винаги едната е по-важната, добре е да
запазиш и двете, но ако не е възможно, да се стремиши да запазиш основната, а при
другата да търсиш компенсацията. Рядък шанс е при превод от френски двете
римувани думи в оригинала да се римуват и на български. "L'вme – la femme" е
едно от тия редки изключения, без да съм сигурен, че ако ги римуваш в превода,
той от това ще спечели, защото пластиката на стиха може да изисква точно тая
дума да не е в края. При руските стихотворения тези възможности са като че ли
много по-големи, но не винаги резултатът е задоволителен. Пушкиновото
"мгновенье-виденье" изкушава, но мигновение на български звучи някак
изкуствено и не случайно най-хубавият превод на това стихотворение е на
Джагаров, където той използва думата миг – "Аз помня чуден миг – пред мене" и т.
н. Много често при наглед добри, изпипани стихове усещаш, че преводачът не е
усетил върху кое трябва да акцентува, и кое да го мине по-лежерно. При превод
авторът винаги се дописва, майсторлъкът е така да го допишеш, че да не личи, т. е.
всичко привнесено да бъде в неговата стилистика. Знаеш, че много поети след
време преправят своите творби, дават нови варианти на отделни стихове, подменят
цели куплети. Подмените, които прави преводачът, трябва да са минимални и да
звучат като авторови версии. Иначе другото е украшателство.
Всъщност ти ме питаш как започвам – така започвам, с изясняване на нещата, а
после идва къртовската работа. Правил съм неща и на прима виста, но ако някой ти
каже, че така работи, явно те лъже. На прима виста работят само бояджиите, и то
калпавите. Художникът знае какво му струва лекотата на мазката.
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След като си прочел творбата, усетил си настроението й, доловил си
емоционалните гами и си "разчел" внушенията, пристъпваш към същинския
превод. Кое е най-трудното в работата над стихотворението, което е и
физически набор от думи и "дух" едновременно?
Най-трудното, всъщност може би трябва да се каже основното, е да се намери онзи
набор от думи на български, който да съответства на френския по такъв начин, че и
в двата случая да се запази тъждеството на въпросният "дух", както ти го наричаш.
И понеже прозвуча малко като теорема, ще ти кажа това, което много отдавна бях
писал по въпроса, бях ти обещал повече да не се самоцитирам, затова ще го
преразкажа. Преводът трябва да накара читателя да изпита същите чувства,
вълнения, естетическа наслада, каквито той би изпитал, ако знаеше езика и би
прочел стихотворението в оригинал. А това вече знаеш как става, като му се
представи една нова художествена творба. Подстрочникът тук няма да свърши
никаква работа. За жалост на постмодернистите. И пак се връщаме към набора от
думи. Направи сравнение на два превода – и в двата превода думите ще бъдат
почти същите (след като изхождат от един оригинал), но да звучи едното преведено
стихотворение по-добре от другото, причината е именно в подредбата на тия думи.
Ето ти няколко паралела, не да разсъждаваме над тях, защото всичко е ясно, а само
да потвърдим горното.
За мене младостта бе непрестанни бури. –
Часът на младостта за мене в бури мина.
. . .
Човеко горд, с морето не ще те разделят. –
Човече, ще цениш морето в своя път.
. . .
Остава ни от пътя горчивата поука! –
Горчиво знание пътуването дава!

(За музиката)
Понякога грабва ме тя като бурно море. Често както море лудо грабва ме тя.
. . .
Невиждан скелет – гол, дори без наметало –
На тоя скелет гол украса друга няма.

И т. н.
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В превода на една творба всичко е важно – и все пак, ако трябва да степенуваш
различните детайли от езика и ритмиката до невидимата магия на
поетическото слово – кое е най-важното?
За да се случи това, за което говорихме – преводът да има въздействието на
оригинала, най-важното е новата творба да има всички белези на творбата, чието
копие е тя. Когато стана дума за посещението ми при Катаев в Переделкино, ти
казах за картината, която висеше у тях – копие на Марке, харесано от самия автор и
подписано от него. Едно такова копие е и хубавият превод. Този, който го гледа (в
нашия случай чете), не бива да се замисля в хола на Катаев ли е, или в някоя от
залите на Мюзе д'Орсе (в нашия случай дали държи в ръцете си изданието на
"Народна култура", или някое френско издание на Бодлер). Така че, правейки
виртуозното копие, трябва да се държи на всичко – строфиката, римите,
евентуалните звукови ефекти, каламбурните понякога моменти; по презумпция се
приема, че мисълта ще бъде предадена адекватно и, както пише в договорите с
преводач, ще отговаря на авторовите замисли и идеи. Не върви, например, Есенин
от имажинистичния му период да го превеждаш с точни рими, а стиховете му от
по-късния период, когато е по-близо до Пушкин – с асонанси. Вярно, че и мисълта
може да е същата, и метафорите да са точни и ефектни, но и в двата случая трябва
да се придържаме към формалните особености на строфата. Другото ще е малко
или много подправено. Както навремето беше направил един от нашите плодовити
– и в собственото творчество, и в превода – поет. Сръчността не е в гладкостта на
изделието; истинската сръчност, която се нарича майсторство, е в това да придадеш
на претворените неща силата на оригинала.

Кога "не върви" един превод и кога "се излива"?
Не върви, когато на едно стихотворение не му е писано да бъде преведено на друг
език. При което от френски на български то може да не става, но на руски, полски
или турски да става. Това е божа работа. В "Песен за нещастния влюбен" на
Аполинер има една част, "Седемте шпаги" се казва, която е пълна с имена и с неща,
известни или само на автора, или на тия около него, в тяхната епоха. Днес, особено
на нашия читател, те почти нищо не говорят. Преводът трябва да бъде придружен с
обяснителни бележки повече от самия текст. Има и стихотворения, на които не им
е дошло времето да бъдат преведени. Имал съм такива случаи. "Приятелският лес"
на Валери съм го опитвал колко ли пъти, откъде не го захапвах, той се свиваше
като таралеж, бях стигнал вече до извода, че след Пенчосимовия превод (една от
добрите му работи) това стихотворение е непреводимо вече на български. Това, че
Пенчо е бил пръв, го е облагодетелствало при намирането на някои решения и като
че ли ги е изчерпал. Докато миналата есен в Париж не стана, и то светкавично.
Просто смених ритъма. И всичко дойде от последния стих "О, скъпи мой другарю
по мълчание", който, макар и да покрива сто процента оригинала, с това "другарю"
винаги ме беше дразнил. На френското "O mon cher companion de silence" повече
подхожда "О, скъпи приятелю мой по мълчание". Нататък всичко беше лесно.
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Подобен е случаят и с "Балада за някогашните жени" от Вийон. От студентските
години съм го започвал това сихотворение, не ставаше и не ставаше. После се изля
за минути. Стихове като "и Абелар от Сен Дени" или "и господарката на Мена",
които пазеха римоформите на оригинала, тъй като бяха нещо много конкретно и не
можеше да се бяга от тях, стояха с години и чакаха, както чакаше и Сена да бъде
римувана, както е в оригинала. И тоя час дойде. Сега дори не мога да кажа какво го
отключи това стихотворение. Може би хубавата Елена, която заради римата се
съгласи да прави компания на жените, изброени от Вийон. Тя по нищо не им
отстъпваше, а в случая ми помогна доста осезателно, както останалите – на
френския поет.

Какви са собствените ти критерии кога един превод е готов и кога е още в
суров вид и има нужда от доработка?
От формална гледна точка – недостатъците личат веднага, неточна или
нехарактерна рима, пълнеж, за да продължиш нататък, когато не намираш найточната, най-изразителната дума, стих, който не може да ти хрумне веднага –
всичко това говори за необходимостта от доработка. За духа, за звученето на
превода, за това не говорим изобщо, това е божа работа – или го има, или го няма, с
доработки не става. По принцип, когато нещо не върви, предпочитам да го оставя
недовършено, за да имам повод да се върна към него, от практиката знам, че
сложиш ли нещо временно, то остава за постоянно, не случайно се казва, че
временните неща траят най-дълго. После като слагаш временни, а това значи
немарливо направени неща, неусетно започваш да свикваш с тях, да ги възприемаш
като нещо нормално и никога не си сигурен дали границата между тях и истински
стойностното няма постепенно да изчезне и ти да почнеш да се разхождаш из
словесни бурени.

Когато подбираш творби от един автор, за да преведеш томче с избрано,
обикновено се интересуваш първо от това кое ще "звучи" на българския
читател, кои творби дават сравнително по-цялостна представа за автора и
едва след това кое е по-лесно или по-трудно за превод. Ти правиш по няколко
преиздания на превеждани от теб поети – добавяш нови преводи, нанасяш
поправки в старите – какъв е твоят принцип на подбор и оценка на творбите?
Естествено е да мислиш за това дали една творба ще ти бъде по-лесно да я
преведеш или по-трудно. Да се съобразяваш с това как тя ще звучи на български.
Но когато представяш един автор, трябва да си даваш сметка, че неговото
поетическо присъствие в българското културно пространство е по-важно от твоите
предпочитания или дори несгоди. Когато избираш поет, когото да преведеш, се
разбира от само себе си, че той ти допада и ти ще си в състояние да се справиш с
него. Ако ще се бориш с автора, по-добре е да не се захващаш. Виж, когато правиш
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подборка от твои любими автори и любими стихотворения, там свободата ти е
много по-голяма. Можеш едно да вземеш, друго да изоставиш.
Като редактор в "Народна култура", когато решавахме да публикуваме някой чужд
поет, ние умувахме на кого да го предложим за превод, на кого той ще пасне найдобре. Това е много важно при поетическия превод. Ти обаче си свидетел и на
друго – как някои преводачи като че ли колкото по-скромни са им възможностите,
толкова повече се нахвърлят на големи имена. Пастернак го беше превел – и то
огромен, представителен том – Иван Милчев. На Маяковски му беше видял
сметката Николай Антонов. Димитър Дублев беше направил "марксистки" превод
на "Фауст", за това говорихме. Имаше един Иван Иванов, сигурно още го има, да е
жив и здрав човекът, направо се нахвърляше на Вийон, на Бодлер, на Молиер, подолу не падаше. Да не говорим, че някои "големи" имена правеха не по-малки
поразии. Младен Исаев така беше превел Александър Блок, че дори се появи
епиграма:

Черни корици. Траур дълбок.
Тук е погребан поетът Блок.

Понеже сме на тая вълна, да си припомним още една епиграма, за преводите на
Ахматова от Иван Николов, не знам дали неин автор не е Божидар Божилов.

Умер вчера сероглазый король.
Кто убил короля? – серЖан Николь.

Както виждаш, на хората не им беше безразлично кой превежда и как превежда. А
така ще бъде и занапред. Преводната литература не може да се разглежда извън
контекста на родната литература. Тя участва, макар и не пряко, в общите развойни
тенденции. Важно е също така и какво се превежда.
Принципът на всеки подбор е ясен – има творби, без които един поет не може да
бъде представен и те трябва да влязат на всяка цена. Представи си Бодлер без
"Албатросът" или Рембо без "Пияният кораб". При другите творби можеш да
проявиш предпочитания, да дадеш и такива, които ще звучат добре в превод, макар
понякога да са по-второстепенни за автора.
Поправките на преводите при преизданията не са задължителни, но когато реши да
се мъзползва от тази възможност, човек трябва много да внимава. С времето ти
виждаш как нещо е можело да стане по-добро и нанасяш новия хрумнал ти вариант
в своя екземпляр за поправки. И така поправките се трупат – до новото издание. В
друг случай по повод на преизданието се захващаш да изчетеш книгата с
критически поглед и пак се намират места за дообработка. Не бива обаче човек да
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се увлича и да започне да разваля добри работи. Много е тънка границата, много са
деликатни тия вариации на преводни стихове. На два-три пъти е имало случай да се
връщам към първоначалния вариант. Поправката ми се е струвала на първо време
удачна, а после съм виждал, че не е имало нужда от нея.
С новите преводи при преизданията също трябва да се борави внимателно.
Понякога дългият период между отделните претворявания може да изиграе доста
лоша шега – старите неща да се правени по един начин, новите – по друг, друга
стилистика, друго разбиране за превода, пък и проблемите на възрастта. На
трийсет-трийсет и пет години ще правиш едни преводи, на петдесет-петдесет и пет
– други. Така че, преиздания аз правя, но новите неща не са кой знае колко много.
Предстоят нови издания на Верлен и Рембо – двуезични, ще ги прегледам основно
и с оглед на това, че до тях ще стоят оригиналите, вероятно поправки ще има. Нови
не знам дали ще включа, макар че ме сърбят ръцете. Впрочем едно от Верлен вече
имам, за Божия агнец – миналата година го намерих в една антология от времето на
войната, не съм го срещал досега из книгите на Верлен, преведох го веднага.
Сигурно ще се изкуша.

Буквализмът е един от най-големите врагове на художествения превод. В
твоята практика има десетки примери, доказващи, че бягството от
буквалния превод е само в полза на художествените качества на превода, а не
обратното. Припомни ни някои от тях.
Нашият приятел Любен Любенов, който има своите постижения в поетическия
превод – и в руската, и в английската поезия – особено в по-епичните форми,
веднъж ме разсмя, като ми каза, че в един куплет, май че беше от Фет, имал 96 %
покритие на оригинала. Куплетът имал 17 думи, 15 от които влезли в неговия
превод, 1 била заменена със синоним и 1 отпаднала. Накарах го да ми го прочете и
му казах, че в случая има 100 % попадение – 100% преводът не се е получил.
Поетическият превод не е римуване на думите от оригинала, а сътворяване на ново
стихотворение, което трябва... по-нагоре вече говорихме какво трябва да прави
това стихотворение.
Не знам колко думи от оригинала на първия куплет на "Есенна песен" на Верлен
съм вкарал в превода, колко съм заменил със синоними и колко съм вкарал без да
ги има във френския текст, но когато на няколко пъти съм чел тия стихове на
французи, които може би за първи път са чували българска реч, те са отвръщали
веднага: Верлен. "Виола със стон// под гол небосклон// през октомври ридае" – тази
музика не може да не им е напомняла "Les sanglots longs// des violons// de
l'automne..." Някой педант може да се хване защо съм сменил цигулките с виола.
Мисля да не му обясняваме защо. Разбира се, това е драстичен пример, не са много
в световната поезия такъв тип стихотворения с уникално музикално звучене, но
поуката е, че при превеждането трябва да се пише поезия, а не да се калкулират
думи. "Камбаните" на Едгар По може би са предходният пример – преводът на
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Георги Михайлов ще накара всеки англичанин или американец, който познава По и
чуе превода им на български, да възкликне: "The bells"...

Срещал ли си трудности с българския език – нещо, което да звучи на чуждия, а
на български стои чуждо или несъответно?
Разбира се. За "Седемте шпаги" на Аполинер вече го казах. При Сандрар също,
причината да не го преведа целия бяха няколко стихотворения, пълни с топонимия,
абсолютно нищо не говореща на българското ухо, някакви, португалски вероятно,
имена, които не знаеш как се произнасят дори, няма ги и в най-подробните речници
и енциклопедии. Минал оттам, впечатлило го, написал го – изобщо не мислил за
преводача. Пак при него, когато говори за кръстоските между белите и
цветнокожите – изброява девет, ако не се лъжа, а на български има само три –
мулати, метиси и квартерони, три или четири ги калкирах, гледах да звучат щогоде като останалите, но за две така и не можах да приспособя дума и сложих едно
и т. н., малко артистично, като преди това се бях подсигурил с едно "сред които",
уж нарочно не ги изброявам до край. Понякога трябват и хватки при превода.
Важното е да звучи автентично.

Съществува крайно мнение, че ако искаш да умъртвиш една поетична творба,
най-сигурният начин е да я преведеш. А съществуват и култури, в които е
прието стихове да се превеждат като подстрочници – без спазване на ритъм,
рими и римни схеми и т. н. Какво ще противопоставиш на подобни
схващания?
Поетичните творби ги умъртвяват бездарните преводачи. Спомни си епиграмата на
Ханчев:

Поет не стана и се озлоби,
и отмъсти за строфите си бледи великите поети той уби,
творбите им като преведе.

Иначе нищо лошо няма в това да се превежда така, както за даден език, в
съответствие с културните традиции, с нагласите на читателите, е най-подходящо.
Ние трябва да следваме нашата традиция, да я развиваме и обогатяваме. Дядо
Вазов, Константин Величков, Пенчо Славейков, Лилиев, Георги Михайлов,
Александър Балабанов, Далчев, Багряна, Разцветников, Свинтила, Григор Ленков
са оставили такива образци, че е безсмислено да се водят дискусии за пътя на
българския превод. Някои наши папагали могат да си чествуват всеки ден
"Валентиновден", нищо лошо, и аз ще се включа в техните шествия, но преводът на
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поезия във вид на проза – това ще стане на куковден. Читателят не е чак до там
изкукал, че да им тръгне по акъла. На тия, дето се оболщават, че откриват Америка,
ще напомня, защото те това няма откъде да го знаят, че един Цветан Стоянов преди
няколко десетилетия се опита да лансира подобна идея и дори публикува в
тогавашния "Литфронт" "Пътешествието" на Бодлер или част от него, не помня
вече, в проза – и на този опит беше погледнато като на някаква приумица и нищо
повече. Стиховете на Емили Дикинсън той все пак направи в рими и Елиът преведе
в рими.
На подобни схващания аз нямам какво да противопоставям, каквото съм могъл,
съм го противопоставил – това са моите преводи.

Какво е отношението ти към подстрочниците като помощно средство при
превода и на "подстрочниците" в превода?
За подстрочниците вече казах, че аз не практикувам този вид превод, малките ми
прегрешения са плод на външна намеса, така да се каже. Но за тебе по-важно е,
виждам, мнението ми за римуваните подстрочници, както обичам да наричам
буквалистичните преводи. Тук нещата са доста объркани. Понякога такъв превод
има всички видими качества на добър, не можеш копче да му кажеш – нещо като
успешно менте на цигари или алкохол. Трябва само да си добър дегустатор, за да го
отличиш от оригинала. Който разбира от преводна поезия ги различава, който не –
ги консумира и си трови организма, в случая си разваля естетическото чувство.
Говоря за "изящния буквализъм", както го наричаше Гришата Ленков. Иначе
калпавите стихоподобия си личат от километър и не са опасни толкова.

Понякога преводите дават по-големи възможности за изпитание на езика и
неговите възможности, отколкото личното творчество. Какви примери би
посочил от практиката си, в които е видно богатството на българския език?
Много са примерите, но на първо време ще посоча Вийон. Кристин Димитрова
беше писала, че моят превод променя представите на читателя и за поезия, и за
превод. Вероятно е искала да каже, че преводът не звучи като превод – нещо
обикновено в подобни ситуации – а има силата на оригинал. Което е и крайната цел
на заниманието, макар и трудно достижима, а понякога и непостижима. После
Котляревски – "Енеида", толкова словесни пластове, такива възможности за рядка
лексика. И за рими, невъзможни почти никъде. Отзивът на Дмитро Павличко –
един от най-големите познавачи на "Енеида" – за превода ми ти е известен. В едно
писмо ме нарече гений. До сега това не съм го огласявал, но няма да е лошо да
дадем писмото факсимилно. Мисля, някъде споменах вече, че рецензията му за моя
превод така и не беше публикувана в нашия печат. Отначало нещо се колебаеха и
отлагаха, после казаха, че било късно. Имаше един Милко, забравил съм му
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второто име, беше главен редактор или зам. главен на "АБВ", не съм сигурен, той
тогава какво не направи, за да не пусне рецензията. Явно много е искал някому да
угоди. Или са го принудили.
И накрая Молиер – от галантно-изискания стил, до слугинско-пародийните
витиеватости. За такова нещо трябва наистина един много богат език. Какъвто
българският е!

Къде започва и къде свършва свободата на преводача?
Свободата на преводача започва там, където той разбере, че не бива да робува на
чуждия текст. И свършва, когато осъзнае, че не може да прави с него каквото си
поиска.

Не са малко онези, които смятат, че е достатъчно да познаваш чуждия език,
за да превеждаш. А пък, ако можеш и да скалъпиш и някоя и друга римичка и
да нагодиш ритъм, можеш спокойно да навлезнеш в "плитките" за тях води
на световното поетическо море. Какво ще кажеш на тези нови "рабфаковци"
в литературата?
Чуждият език е крайно необходим, но изобщо недостатъчен, за да можеш да
превеждаш поезия. Езикът, на който превеждаш, е решаващ. Хиляди хора знаят
английски, но двама-трима са добрите ни преводачи на поезия в тоя момент.
Същото е и с френски, и с руски, и с кой ли не език.
Мисля, че страхът ти от подобно "рабфаковско" бъдеще е по-голям от една реална
заплаха в момента. Тенденциите са по-опасни, отколкото практиката. Както
виждаш днес повече се преиздават стари проверени неща или ако има нещо ново,
то е от някои динозаври като Валери Петров, Петър Велчев, или моя милост. От
Шурбанов отдавна не съм чел нещо ново. Хора, оставени на доизживяване, това са
преводачите на поезия. Вероятно ще дойдат и по-млади на това поприще. Ще ми се
да е така. Но и тук, както и в оригиналната литература, да се правят нещата не
както трябва, а така, както тоя или оня ги може, е доста обезпокоително. Знаеш, че
не се унасям в ретро въздишки, носталгията по миналото не ме е обсебила все още,
но някога като че ли се знаеше кое е зърното и кое плявата. И като му върнеш
преводите като несъстоятелни, ти би казал бездарни, графоманът не може да ги
напечата другаде, защото и там имат някакви художествени критерии. Знаеше се
кои могат и кои не могат. Като го изгониш през вратата, не можеше да влезе през
прозореца. А сега му отваряш вратата и той излиза с вирната глава, защото отсреща
в литературния коридор зее врата, която никога не се затваря. Не виждаш ли, че
литературните издания са като пощенски кутии, който мине и пусне нещо, то
веднага поема към "адресата", в случая нещастния читател. Но да не бъдем
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песимисти. В живота има апокалиптични неща, но Апокалипсисът все още не е
настанал, а и едва ли ще настане. Всяка епоха има своите страхове. Да се надяваме,
че така е и с литературата днес.

Най-трудната творба за превод в твоята практика?
Имало е неща, които не са ставали веднага. Има неща, които и сега не стават и
може би няма да станат. Вероятно тия, които няма да станат, са най-трудните.
Конкретно се затруднявам да ти отговоря, творба е и едно четиристишие, и една
огромна от няколко стотин страници поема. Ще се измъкна с хитър финт – аз
трудните неща не съм ги правил, отказвал съм се овреме, за да си нямам
неприятности. Като видиш обаче какви са авторите, превеждани от мен, може да се
приеме, че – тъкмо обратното – аз съм превеждал само най-трудното. Все пак едно
е да превеждаш Маларме, друго – Ана дьо Ноай, да кажем. "Игра на зарове" от
Маларме – имам я почти цялата преведена из бумагите си, много е трудна
наистина, защото не трябва да се "превежда", а да се пише наново. Дано да я
завърша някой ден, за да се потвърди правилото, че и тя е била не толкова трудна,
колкото не й е било дошло времето. "Времето за раснещи и за стареещи различно"
– както го е казал поетът.

Най-малко и най-много стихове, преведени на ден?
Най-малко преведени са изобщо непреведените стихове, а те са неизброими. Не
знам дали не го казах вече, ако се сметнат дните, в които съм превеждал и дните, в
които не съм – ще се види, че вторите са в пъти повече. Най-малко – вероятно
някой хрумнал ми стих, записан направо върху оригинала. А най-много – при
Некрасов и Котляревски, това са повествователни неща, които не изискват нищо
повече от това да навлезеш в техния свят, да тръгнеш и да не усетиш кога се е
мръкнало.

На какво си държал най-много като редактор на десетки книги с преводни
стихове?
На това, което съм смятал за важно, докато съм превеждал аз самият. Да се
превеждат неща близки до твоя натюрел, вярност към оригинала – и като смисъл, и
като форма и авторска самобитност при претворяването. Ако не можеш да познаеш
един превод на кого е – значи е на някой некадърник. Можеш ли да различиш
превод на Сидония Пожарлиева, на Атанас Сугарев и на Иван Иванов? Аз не мога.
Най-много да се досетя, че е на някой пълен некадърник.
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След толкова много поезия, реши да се насочиш към нещо близко, но и доста
различно – комедията. Реши да преведеш почти всички комедии на гениалния
Молиер и най-известното от творчеството му вече е достояние на българския
читател. При превода на Молиер се отприщи една друга твоя стихия –
хуморът и игрословиците, към които ти си пристрастен и това е безспорно
една от причините за успешното ти превъплъщаване в героите на френския
класик. Каква е разликата при превода на поезия и превода на драматургия,
макар и в стихове?
Каквато е между превода на лирика и на епос. Само че при драматургията нещата
са по-сложни и в последна сметка по-съблазнителни за тоя, който иска да покаже
класа. Както при лириката всяко стихотворение има своя определена атмосфера,
своя ритмика, пластика, която не може да бъде сбъркана с друга, а и не бива да
бъде подменяна с друга при превода, така и тук, макар в едно цяло, отделните
герои представляват съвсем самостоятелни светове, толкова лични, толкова
неповторими, че ако преводачът не може да се потопи в тях и да ги пресъздаде
адекватно, целият му труд може да отиде на вятъра. Срещал съм пиеси на Молиер,
преведени на български, в които и господарите, и слугите си говорят като равни, т.
е. на един език, най-често безцветен и унифициран, и ако им размениш облеклата
на сцената няма да се разбере кой кой е. Както авторът се крие зад всеки един от
героите, така и преводачът трябва винаги да бъде скрит за зрителя, не трябва да
чуваме неговия глас на сцената. А за да не стане това, той трябва да е
изобретателен, артистичен не по-малко от актьорите, които са призвани да се
превъплътят в една или друга роля. Нещата не са толкова прости, защото не са
двуполюсни, героите не са само добри и лоши, бедни и богати, умни и глупави.
Самите благородници не говорят еднакво, а оттук и слугите им. Слугата на Дон
Жуан например е професор в сравнение със селянина Ален и неговата изгора.
Може би най-много съм се кефил, превеждайки тая пиеса, макар тя да е в проза.

Изпитваш ли естетическо удоволствие от превъплъщенията – в известен
смисъл при този превод ти обличаш не само дрехите, но и същността на всеки
един от героите на Молиер?
Естествено. Нещо повече, превеждайки репликите на един или друг герой, аз си го
представям на сцената, играя го един вид, много често пред очите ми са мои
приятели, близки, врагове и най-обикновени досадници. И теб съм те имал предвид
в някои от ситуациите. Сганарел, а той е не рядко срещан персонаж у Молиер, за
мен винаги е бил твоят приятел Атанас Сугарев, за когото вече стана дума. Веднъж
ме постави в доста деликатна ситуация – не Сганарел, за неговия двойник ти
говоря: на един международен форум на поезията ме попитаха как е поетът
Сугарев. Отговорих – добре е, посланик е в Монголия, помислих, че ме питат за
Едвин, кой е поетът Сугарев в България? Те се учудиха на бързата му кариера – от
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служител в софийска книжарница, па макар и превеждал басни от Лафонтен,
направо дипломат. Един български Клодел, или Сен Джон Перс. Чак тогава разбрах
конфузията: на някоя от въпросните срещи нашият се е подвизавал като български
поет, макар да не е публикувал и ред поезия. Изграждал е имиджа на родната ни
поезия, така да се каже. И после се чудим, че той е такъв. Има симпатични
шмекерлъци, но има и непозволени неща.

Преведе избрани стихове от Жан Оризе и Филип Жакоте – мислиш ли, че има
още съвременни френски (или пишещи на френски) поети, които би искал да
претвориш на български?
Вероятно ще преведа още няколко поети, с които ме свързва творческа и житейска
дружба. И които много харесвам като автори, разбира се. Пиер Остер и швейцареца
Жак Шесекс трябва да бъдат представени на всяка цена с отделни книги, за жалост
те са все още недостатъчно познати у нас. Една антология на френската поезия от
втората половина на ХХ век е крайно необходима. В новото издание на
антологията "От Вийон до Виан" съм включил и нови автори, но това не решава
нещата. Може би ще направя една нова антология, в която да представя със
стабилни цикли някои мои приятели като Ги Гофет, Ришар Ронье, Еди Кадур, Ив
Брусар, Венюс Кури-Гата, Мари-Клер Банкар, Лионел Рей, Клодин Елф.

Преводът е благодарна работа – усилията, полагани от преводача, се
възнаграждават многократно при задълбочено и всестранно общуване с чужди
литератури. Какво получи от френската литература – и като
професионалист, и като обикновен читател?
Като професионалист аз можах да се възползвам от много неща: да проникна в
тайните на занаята, което не може да стане само с четене на поезия, така както само
със слушане не се става музикант, да сверявам постоянно часовника си, защото
Франция, въпреки повсеместната англосаксонска инвазия, си остава все още
законодател и в модата, и в поезията (все още светът се стреми към Париж), и не на
последно място – да намеря добър прием и сред френските поети, и сред френските
читатели и по тоя начин да се впиша в един по-широк контекст, да стана участник в
един процес, който не се простира само до Калотина.
Като читател – разбира се, удоволствието от "най-доброто четене", както го е казал
поетът.

Ти си явление в българския поетически превод – малцина са достигали както
до качеството, така и до количеството преведени от теб стихове. За мен, а
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вероятно и за мнозина колеги, ти си бил най-голямата школа в художествения
превод. Ти даде път на доста млади преводачи още като редактор в радиото,
после в "Народна култура" и "Нов Златорог". Но след нас дойдоха нови
поколения, на които по-трудно се въздейства, особено когато смятат, че от
тях започва всичко. Именно към тях ми се иска да адресираш своите "златни"
правила на поетическия превод.
Ако имаше някой навремето и на мен да ми ги каже тия "златни" правила. Но може
би така е по-добре, всеки сам да изстрадва истините в поезията и сам да изработва
своите правила. Може би "най-златното" правило е, че в изкуството правила няма.
Но има правила във всичко, което заобикаля изкуството. Има морал в изкуството,
без да е задължително той да съвпада с обикновения битов морал, за което говори
Бодлер. Има свобода на гения – това го казва пак той – и свобода на обикновения
безпризорен. Ако тия неща се проумеят от младите, те няма да се заблуждават, че
като ми се качат на главата, ще бъдат по-големи от мене, което не е най-лошото.
По-лошото е, че те понякога смятат, че за да постигнат тази си цел, добре е да ми
отрежат главата. Аз лично не съм се качвал на главите, а още по-малко пък съм ги
рязал, на моите предшественици, ами съм стъпвал на техните постижения. Да
заповяда, който иска да стъпи на всичко, направено от мен.

Знам за няколко епизодични лекции, които си изнасял пред студенти, а ти
имаш безценен опит, който можеш да предадеш на младите. Още повече, че в
новите учебни програми на нароилите се университети и висши училища
съществува дисциплината превод. Написал си и доста статии по въпросите
на превода. Как си обясняваш факта, че досега не са отправили към теб
официална покана за цикъл лекции или спец-курс по въпросите на
художествения превод?
Имаше такава покана от доц. Георг Краев от Нов български университет – да
изнеса цикъл лекции за поезията, за поетическия превод, за тайните на занаята.
Маркирах 13 теми, подготвих кратки тезиси към тях и дори половината ги
лансирахме по Българското национално радио в едно литературно предаване. Покъсно обаче във въпросния университет няколко департаментски дами бяха
изразили фриволно съмнения относно това дали едно нехабилитирано лице може
да работи със студенти и това беше достатъчно да ми секне всякакъв ищах за
подобна дейност. Нека хабилитираните госпожи или може би все още гопожици да
ми свършат работата. Впрочем, в този университет вече проведоха платени курсове
по творческо писане. Прочетох, че Георги Господинов и Пламен Дойнов са
обучавали начинаещите. Някоя изискана дама като Надежда Александрова би се
изразила по-евфемистично: който не може да пее, става музикален педагог. Но
народът го е казал къде по-точно: кога станаха калайджии, кога им почерняха
задниците. Не знам дали Силвия Чолева не беше сред тях, но Биляна Курташева –
твърдо. Последната дама навремето преведе за "Нов Златорог" стиховете на Драган
Данилов. Подстрочници, общо взето, с напъни на места да бъдат ритмизирани.
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Имаше едно стихотворение, май че беше сонет, тя отказа да го превежда, тъй като
не превеждала в рими, макар че по-точното е да се каже не може да превежда в
рими, наложи се да го преведа аз, тъй като това беше конкретна книга на Данилов –
не избрано – и стихотворението трябваше да си остане на мястото. Какво беше
учудването ми, когато прочетох в рецензия за книгата, че преводите били блестящи
с изключение на някои места, където издателят се опитвал да се намесва и някои
римувани стихове, които не знам си какво... Да се чудиш и да се маеш – ако не
приемем, че тя сама си е писала рецензията, – какъв ясновидец ще да е бил тоя
рецензент, хем да усети, че е имало намеса, хем да прецени, че точно поправките
пречат за цялостното блестящо звучене на книгата, а не обратното да речем –
поправките да са причина за възторга му. Смешна жал, нелепа жал – както е казал
поетът. Да би могъл въпросният рецензент да използва тези си безценни качества,
докато пише собствените поезии, вероятно щеше да постигне резултати, към които
така упорито и без особен успех се стреми. Но какво да се прави. За неговата
блестяща книга ще напише пък Х., за чиито още по-блестящи литературоведски,
културологически и политически публицистики се е отзовала напоследък самата
Курташева и така нататък. И така нататък.

Да се върнем към практиката на художествения превод. В годините след
промяната естетическите критерии отстъпиха пред комерсиалната стихия
и днес сме свидетели не само на пълна безвкусица, но и на откровено бездарие
или направо на вопиюща неграмотност в художествените преводи,
включително и на поезия, колкото и малко да се харчи и все по-малко да се
чете тя. На какво се дължи това според теб и възможно ли е
занаятчийството и печалбарството да натикат истинското изкуство на
превода в ъгъла?
Българският език е тотално застрашен, това е факт. Своята лепта дава и
"художественият" превод, превеждат вече стюардеси и всеки, който е бил в
чужбина за известно време, я в командировка, я на гости при роднини. Пазарът
гълта всичко. Пазарът на поезия обаче е толкова малък, че калпавите преводи на
поезия са капка в океана. Не ме плашат резултатите, колкото – пак ще го повторя –
тенденциите. Незнаещите, неможещите, амбициозните посредствености, които ти
наричаш откровени бездарници, и които отгоре на всичко са и адски склонни към
колективни изяви, искат не само да представят своята продукция за нещо свястно,
те отиват по-надалече – искат да я узаконят като еталон. А когато това стане –
поезия ще може да превежда всеки, който поиска. Както сега всеки пише. Макар
че, стига сме драматизирали – кои са тия, дето са хукнали да превеждат поезия.
Попадна ми наскоро някаква книжка от зората на демокрацията – от Аполинер или
за него, не е толкова важно това, помня, че вътре имаше доста стихове под формата
на цитати, преведени нескопосно от такива ентусиасти; с нещо да са променили
представите ни за Аполинер, освен, че са си начесали крастата?! Мисля, че такива
хора се самоизолират, миниатюрни общества на любители-литератори, каквито
никога не са липсвали, макар че някога в повечето случаи да са били и на по-високо
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ниво. Сериозният читател търси Шекспир, преведен от Валери Петров,
"Кентърберийски разкази" на Чосър в превод на Александър Шурбанов, Леопарди
на Драгомир Петров, Лорка на Далчев и Муратов. А и сериозните издатели си
правят сметката добре, знаят кое ще има успех и кое не. Говоря за сериозните, а не
за пишман издателите. Така че, кръжочниците могат да дерзаят.

Сега да погледнем превода в огледалото – не твоите преводи на чужди автори,
а преводите на твои творби на чужди езици. Какво мислиш за тях и кои от
преводачите ти според теб са достигнали най-близо до стилистиката и
внушенията на оригиналите?
Тук наблюденията ми и твърденията ми могат да бъдат само емоционални.
Десетината стихотворения, които Ищван Бака преведе на унгарски, сигурно са
многи добри, поет от неговата класа не би оставил нещо неизпипано, нещо
случайно. Превеждал е Тарковски, Бродски. За преводите ми на румънски също
имам добри отзиви от колеги-поети – Домитру Йон е майстор на стиха, за когото
езикът няма тайни. Такова е мнението на тия, с които съм разговарял. Адаптацията
на италиански е на Фабио Допликер, името само говори. На турски – Йоздемир
Индже. В Гърция преводите на Здравка Михайлова направиха силно впечатление –
на майстор като Такис Вервициотис може да се вярва. На френски първата ми
книга е адаптирана от Ален Боске, а той, както знаеш, не си слагаше името под
какъв да е текст. Друга моя книга е адаптирана от Жан Оризе по преводи на Мари
Врина. Никол Лоран-Катрис стана моя преводачка, след като се запозна с поезията
ми по други преводи. Беше впечатлена по начин, който я накара да се заеме сама с
претворяването на мои работи на френски. Повечето ми книги обаче са преведени
от Силвия Вагенщайн и впечатляващото е, че преводите й допаднаха много на
френските ми колеги. Ерик Нольо, който извънредно много държи на качеството на
превода, ме уверява, че най-добре преведената ми книга на френски, е "Пясъчно
време", която той публикува съвместно с ЮНЕСКО, също в превод на Силвия.
Разбира се, той дърпа чергата към себе си, но факт е, че ми провървя с преводачите
на френски. Сега тя работи над преводите на моите есета за "Фата Моргана". Моята
поезия е трудна и лесна за превод. Трудна, защото в нея липсват общи места,
поетичности сами за себе си, неща, които биха позволили на преводача да каже "и
така може" и да преведе, както му се стори за добре, убеден, че ще е добре или
дори по-добре от оригинала. Знаеш, че има и такава поезия. И от друга страна
лесна, защото моите метафори са плътни и конктретни, а метафората в известен
смисъл е като сборът от цифри – винаги нещо постоянно и по-голямо от двете му
съставни части. "Сърце – безсънна птица с отрязани крила", този стих може да бъде
преведен и на китайски, и на чувашки, защото сърцето навсякъде е сърце, птицата
– птица, крилата – крила и жестокостта – жестокост. Но я се опитай да преведеш
това, импровизирам в момента, в стилистиката на някои до болка познати
"поетичности", които още с появата си изглеждат старомодни: "Аз бях
поклонникът възторжен на предвечната религия на птиците". Какво точно е
поклонник в различните части на света, какво е това възторжен, ами религията
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еднозночна ли е навсякъде? Дали няма опасност някъде това да прозвучи по тоя
нелеп начин: "Отидох лекомислено да преклоня глава в старинното светилище,
убежище на птици"? Също е поезия от гледна точка на абстрактната красивост,
където общо казаното и ефектното се надпреварват кое да вземе връх. Възможни са
и други комбинации. Винаги съм бягал от такива неща в поезията, но и никога не
съм писал, мислейки си като как ли ще изглежда това в превод. Човек не пише, за
да го превеждат. Превеждат го защото е написал нещо.

Кои свои преводни книги цениш най-много – кои дават най-ясна и сравнително
цялостна представа за творческия ти профил?
Може би "Цветя на злото". Тази книга съдържа в себе си не малка част от другите
шедьоври във френската и световна поезия. Превел веднъж "Цветя на злото", човек
може да бъде сигурен, че вече малко неща могат да му се опрат. Това обаче не
означава, че другите си книги ги смятам за по-малко важни или не дай си боже ги
подценявам. Старал съм се да не превеждам неща, които ще олекотяват моя труд.
Имало е случаи да отказвам книги за превод, например Анна дьо Ноай, по случай
някаква годишнина трябваше да й се издаде книга, мисля, че беше по линията на
ЮНЕСКО. Не беше в моя натюрел. Бориславов обаче, комуто я поръчахме, се
справи, въпрос на нагласа, на вътрешни невидими връзки, бях му редактор и знам,
мисля, че това му е най-удачната преводна книга.

Езикът е нещо живо и развиващо се, слава богу. Не мога да си представя как би
изглеждала съвременната ни литературата, ако използваше езика на Дядо
Вазов, Петко Славейков или Добри Войников. Но ако за личното творчество
тази езикова патина е благородно свидетелство за времето, в което е било
създавано, то за превода често тя е равнозначна на присъда. Преводите – уви!
– стареят. Как преводачът може максимално да удължи живота на своя
превод?
Не само на преводите си, човек трябва да се старае да удължи живота и на
собствените си произведения. Както са правили това Яворов, Дебелянов, Лилиев.
Ами Ясенов. Или този виртуоз на словото Смирненски. Текстовете на тия поети,
вече цяло столетие ще стане, не са мръднали. В същото време, чети маргиналните
поети от епохата им, че и от по-късно, да видиш какъв им е езикът. За Вазов и за
Кирил Христов не говорим, те са от друга епоха, макар че вторият доживява почти
до наше време. Езикът вероятно е заложен генетично. Той е част от таланта на
писателя. Ако ти не си играеш със словото, то ще си играе с тебе. Или по-точно, ще
ти изиграе лоша шега.
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Животът ти е, образно казано, разполовен – едната половина принадлежи на
личното ти творчество, другата – на превода. Не можем да си представим
поета Кирил Кадийски без преводача Кирил Кадийски. Има ли драма в тази
симбиоза – все нещо е било пожертвано заради другото?
Преди ми беше задал въпроса: "Слънцето или луната?" И аз ти отговорих: "И
слънцето, и луната, защото... и така нататък". Разбира се, ти не ме питаш: поезията
или преводът? За да ти отговоря: и поезията, и преводът. А и няма смисъл от такъв
въпрос. По принцип битува погрешното мнение, че да се реализира един преводач,
трябва да пожертва личното си творчество. Или част от него. Навремето, като
загина Григор Ленков, много се говори за това, че той пожертвал личното си
творчество. И така е, и не е така, защото той преди смъртта си написа много хубави
стихотворения, но не много на брой. Като четеш дневниците му, виждаш как едно
стихотворение го е носил с години. Така че, и да не беше превеждал едва ли е щял
да бъде много продуктивен. Така е бил устроен неговият талант. В своята рецензия
за "Небесни концерти" Христо Трендафилов припомня написаното за мен от
Свинтила, че с времето личното ми творчество щяло да избледнява или нещо
подобно, за сметка на преводите. Свинтила излезе лош пророк, а и не го е казал с
лоша умисъл, той не смяташе, че да си преводач, още повече добър преводач, е понепрестижно от това да си само поет. Така че в симбиозата няма драма. Още
повече, че симбиозата в тесния смисъл на думата е съжителстване с взаимна
изгода. Какво по-изгодно от това, когато не можеш да пишеш стихове, да живееш с
поезията чрез превода.

Ако знаеше други езици – кои автори би поискал да претвориш на български?
Вероятно Кийтс, или поне сонета му за щурците – полския и домашния. Той
поставя интересен проблем. Българският език, толкова богат в много отношения, в
случая показва пълно безсилие. На английски има две думи за тия две животинки –
"grasshopper" и "cricket". Като първата означава едновременно и скакалец, и полски
щурец. На руснаците им е лесно и те имат "кузнечик" за полския и "сверчок" за
къщния щурец. Докато на български скакалецът си е само скакалец, той наистина
се разхожда из ливадите, но той изобщо не пее, можеш ли да кажеш, че нощните
концерти на щурците са дело на скакалци. Нелепо звучи. Заради една такава липса
на отделни думи за тия музикални твари сонетът на Кийтс, който е и нещо като Ars
poetica за него, е ако не непреводим, то поне трудно преводим на български.
Правил съм справка, това са две различни същества, някои смятат, че става дума за
едно – лете в ливадите, а през зимата край огнището. Но не е така. Може би ще го
преведа някой ден тоя сонет. Английският ми не е чак толкова добър, че да
превеждам поезия, но не и чак дотам примитивен, че да не мога да разтълкувам тоя
сонет, още повече, че върху него има много критична литература, която съм изчел.
А и различни преводи съм проучил.
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Бих превел Елиът и може би Езра Паунд. Но за това трябва и още едно условие, да
съм по-млад, да имам повече време, сега за къде по-напред.
От испанците бих превел нещо от Хименес, преводите на Бакърджиев са много
хубави, това всъщност е най-вдъхновено направената му книга. Но ми се струва, че
може да бъде по-сочен и по-пластичен на места. Или поне аз бих направил моите
преводи такива. Бих искал да имам няколко свои превода на Хименес. И няколко
на Вальехо. Да видя дали тоя път на някого няма да му се привиди, че се влияя и от
него. Това, което трябваше на този някой да му извади очите, той не го видя, тъкмо
обратното – търси сламки в чуждите очи.
От италианците нещо от Еудженио Монтале, евентуално. Но защо да отиваме
толкова далече. Като знам полски, да не би да съм превел Пшибош, както понякога
ми се е искало? Или пък Лешмян? Аз и от руски все по-рядко превеждам. Пясъкът
тече все по-бързо. Не можеш да стиснеш за гърлото пясъчния часовник.

Критиката – ЗА и ПРОТИВ

"Убийте това куче – то е критик!" – за или против?
Първо да уточним фразата, ако не ме лъже паметта, тя е на Хайне, както и
сентенцията за преводната поезия, че е като жената – ако е хубава е невярна, а ако е
вярна, не е хубава. Не съм германист и ми е простено, ако бъркам с авторството.
Та, Хайне е казал: то е рецензент! Явно много си е патил от рецензенти. То кой ли
не пати от тях. Вече разказах за един такъв рецензент на моя превод на Катаев.
Такива хора симулират много работа, за да оправдаят хонорара или заплатата. Или
нещо друго, което... хайде да не навлизаме в подробности. И така само вредят. А
може би това им е и задачата. Иначе, ако става дума за критик, разбира се – против.
Критикът е приятел на човека. И най-вече на поета. Хвърля се да го защитава от
нападки, хвали го, когато никой не му обръща внимание. Създава му душевен
комфорт. Жалко, че аз не можах да се сдобия с такъв критик. С теб повечето ни
време минава в спорове, а и ти не можа да се ошлайфаш като ласкател. По тоя
повод един приятел ми каза: "Знаеш ли защо не те искат и тия, и ония? Не че не си
склонен да целунеш някому ръка. Но когато ти поднесат задник, не само че няма да
го целунеш, но и ще му теглиш един шут". Ето затова не те щат и тебе, Жеков. Това
в кръга на шегата. Знаеш, че аз не си падам много по дитирамбите. Не че не са ми
приятни похвалите, защо да се преструвам, но аз най-вече се радвам, когато идват
от човек, който разбира за какво говорим. Иначе хвалби изобщо – по-скоро ме
настройват иронично. Критикът е рядко явление. В българската литература за сто
години има няколко ярки имена и това е всичко. Критиците никога не са
безгрешни, но големите от тях живеят с ясното съзнание, че не може и да
защитаваш позиции, и да се харесваш на всички. Отблъснатите винаги ще
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негодуват. Не е толкова голям грях, ако не забележиш нещо значимо, ако
пропуснеш творба, заслужаваща внимание. Случвало се е и на най-големите
критици, и не само български. Лошото, е когато един критик започне да
утвърждава имена и да насажда безпринципно в съзнанието на читателите творби,
които видимо нямат никакво значение за литературата, да инспирира и подкрепя
процеси, които са извън ползотворните тенденции за даден период. За жалост у нас
и преди, и сега, преди по идеологически, а сега по някакви сдруженскоучрежденски причини, в основата на които вероятно стои страхът да не изпаднеш
от каруцата, се прави тъкмо това. Че Светлозар Игов или Михаил Неделчев,
например, не били написали нито ред за мене, няма кой знае какво значение за
моята деятелност, нито тя е пострадала, нито литературната критика е загубила кой
знае какво. Но някои прояви на последния, и като текстове, и като конкретни
действия, те карат да се замислиш този човек усет за нещата ли няма, или
изпълнява някаква деструктивна функция. Постоянно да се стремиш да
реставрираш минали, показали своята несъстоятелност, а защо не и пагубност,
норми на поведение и колективизиращи форми на литературен живот – това какво
е?
После има и друго, което с теб сме нищили нееднократно – когато си оперативен
критик, можеш да пишеш за това, което предпочиташ, което ти е близко и като
натюрел, и като идейна насоченост, ако щеш, можеш да проявяваш вкусовщина
дори, защо не, всеки има своите пристрастия и маниакалности. Това е в реда на
нещата, или поне не е извън реда на нещата. Но когато седнеш вече на едно повисоко ниво да пишеш по проблемите на поезията, да разглеждаш българската
поезия в нейната цялост, да я дискутираш както с оглед на днешните тенденции,
така и в един съпоставителен план, изобщо да пишеш сериозно за поезията – тогава
не можеш да се правиш, че освен приятелите ти, нищо друго не съществува и че
нещата започват и свършват с вас.

Ако зависеше от критиката, твоята литературна съдба можеше да бъде
сравнително по-лека. Казвам това, защото, без да си бил галеник на
критиката, тя е относително благосклонна към теб. Десетки рецензии за
всички авторски и преводни книги, няколко портретни статии – не можеш да
се оплачеш. Че не беше безразличен особено към хвалбите, не беше. Изнервяха
те и критичните бележки, особено когато бяха следствие на неразбиране или
тенденциозност. Но това е минало. По-важно е с какво беше ценна за теб
критиката?
След безпочвените хвалби другото неприятно нещо е тенденциозното отрицание.
Докато едното можем да го отминем с лека ирония, другото заслужава сарказъм.
Един литературен критик, по-скоро рецензент, от тия, за които говори Хайне, беше
казал на Мариана Тодорова след една нейна публикация за мен: "Сега ще видиш
как съм го цапардосал твоя любимец". Или нещо от тоя род. И наистина след
няколко дена в "Пулс" беше написал нещо от рода, че Кирил Кадийски няма и
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никога няма да има свой собствен поетически свят. Не само, че констатираше, но
си позволяваше и да прогнозира. Смел жест. Това изречение е единственият
отрицателен текст за мене. Какво имам, какво нямам, се видя, но ако от десетина
години има нещо, което наистина да го няма, това е именно този ломски
мургавеляк. Говоря за литературата, иначе да е жив и здрав. Но и как да го има,
когато я няма вече "Народна култура", за да даде той заявка за съставителство на
събраните съчинения на Лион Фойхвагнер (sic!). Да не говорим, че никога не е
знаел немски.
Добрата критика – не смятай, че под това разбирам само положителната, за мен
добра критика е конструктивната, водещата до конкретни резултати – си върши
работата дискретно и най-важното ползотворно. Сериозните критици, които са
писали за мен, вече на няколко места им изброявам имената, да не ги повтарям и
тук, са се отнасяли към моите текстове като към нещо, заслужаващо внимание и
имащо значение за българската литература, чел си техните публикации и знаеш, че
това не са нито куртоазни жестове, нито отбиване на номер. Като изключим
няколко по-ентусиазирани отзива за моите книги, всичко останало е дело на
сериозни и мислещи критици. Напоследък, като преглеждах някои архивни
материали, бях приятно изненадан, че още от самото начало, въпреки официалното
непризнаване на моята поезия, за нея се е писало като за неоспорим факт. Там са се
изказвали съмнения, давали са се препоръки, правили са се прогнози, но всичко
това е било част от една сериозна подкрепа. И с мисъл както за моето развитие,
така и за общия процес. Това не може да не ме е зареждало с положителна енергия,
да не ми е говорило, че пътят е в правилна посока. И тогава като че ли
съществуваха две литератури – официалната, и нормалната, естествената. Докато
сегашните две като че ли и двете са ненормални, защото не естетически критерии
са в основата на разделението им, а политизирани страсти, които в нашите условия
са се изродили в партизанлъци. Преди моята поезия не съществуваше само за
литературните щрауси. Заровили глави в спарения пясък на официалната
литературна продукция, как да видят, че е възможно някъде да израсне и някоя
палма. Сега тая поезия не съществува и за литературните папагали. Те не кацат по
нея, защото там няма да чуят заучени фрази.

Как се отнасяше към критиката – тогава, във времето на оценка и как се
отнасяш сега от дистанцията на времето?
И тогава, и сега се отнасям почтително. Говоря за сериозната критика. Не бих
казал, че се връщам често към текстовете за мен от едно време, за да мога да им
дам някаква нова оценка. Но когато ми се случи да се докосна отново до ония
публикации, изпитвам особени, смесени чувства. От една страна ми е приятно, че
времето е потвърдило една или друга теза в тях, а от друга – виждам, че едва сега
съм в състояние да разбера истинската им стойност, защото някога задоволството
от самия факт, че те са публикувани, т. е. отделено ми е внимание, че в общи линии
са утвърдителни, че по някакъв начин са проправяли път за следващите ми работи,
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е измествало ударението, пречило ми е да видя другото, по-същественото. За което
говорих преди малко – че на моята поезия наистина се е гледало като на явление,
без за това да се тръби, без да се афишира. А може би не е било и възможно да се
направи това. Сериозността, с която са писани тия неща, задълбочените анализи в
тях обаче говорят именно за това – възприемането на поезията ми като част от един
процес, за който не са валидни официалните норми.
Ако ме попиташ как се отнасям към сегашната критика – сигурно пак изпреварвам
някой твой въпрос, но поне ще облекчим въпросника – ще ти кажа, че на моменти
никак не са ми чужди усещанията на Хайне. Ужасно нещо е рецензентщината. И не
защото аз съм бил потърпевш. По-скоро не съм бил. Или поне не чак толкова. Но
тая нахаканост, често плод на липсата на вътрешна стабилност, на увереност в
собствените възможности, ми се струва смехотворна – външно погледнато, но ако
се задълбочим, ще видим, че тя е и доста пагубна за съвременния процес и за
литературата като цяло. Съвсем естествен е стремежът на едно младо поколение да
се утвърди и то по възможност бързо, но не разбирам защо трябва да се прави така
припряно, което е половин беда, и така безцеремонно, което говори вече за една
тотална сбърканост. Както казваше моят хирург, д-р Николов – то не знае още как
се държи ножа, може най-много херния да прави, апeндисит се притесняваш да му
възложиш, а напира да присажда сърце. Ах, тия нови "априлски сърца"! Едно време
за нас беше от голямо значение да чуем мнението на по-големите от нас. Знаеш
какво беше Далчев да каже за тебе макар и две думи. С какво вълнение отнесох на
Валери Петров стиховете си, когато вече бях налучкал пътя. Бяхме съседи, често се
засичахме на "Йорданка Николова", както се наричаше площадът по това време, и
веднъж той ме покани, беше тръгнал към болницата, неговият приятел Христо
Радевски получил инфаркт, та отиваше да го види. Разбира се, че се възползвах от
тая покана, като изчаках от благоприличие цяла седмица, за да не хукна още на
другия ден, както пише Катаев за срещите си с Бунин. Не че нещо кой знае какво
ми каза Валери Петров, останах с усещането, че такъв тип поезия му е леко чужда
като натюрел, тия асонанси, на места липса на рими, вероятно си е помислил, че не
мога да римувам като хората, но самото общуване с поет от такъв ранг вече за мен
беше събитие. Разбира се, че за един млад поет е много важно какви са
впечатленията на един утвърден автор за неговите опуси, но тогава за мен не помалко важно беше и какво ще ми каже той въобще. В поезията нещата никога не са
еднозначни, както в случая с белогвардейските песни, пред които те наистина се
прехласвали в своето неведение. Стихът "на младите по тленните уста", макар в
случая да става дума за ремсисти, бил инспириран от картина на немски или
унгарски, забравил съм вече, експресионист, на която била изобразена някаква
уличница със силно начервена, почти разкапваща се уста. За човек, който се
интересува от тайните на занаята, това са малки, но важни откровения. Говорихме
много за превода на поезия, за това, че не е необходимо едно стихотворение да е
преведено лошо, за да направиш нов превод. Новият превод е просто твоето
виждане за дадена творба, за нейния автор. Вероятно тогава е работил или поне е
мислил да се захване с преводите си на Превер, който вече беше представен
великолепно от неговия връстник Веселин Ханчев. И като си помисля, че по това
време, 1972-1973 година, той е бил на моите сегашни години и дори по-млад...
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Преди няколко години Данчо Евтимов ми даде свой ръкопис. Помислих, че го
интересува моето мнение, още повече, че ми беше написал на една от книгите си
такова посвещение, каквито малко български поети са получавали, имах към него
най-хубави чувства, а и сега нямам причина да му се сърдя кой знае колко. Може
да ми бъде син, с Кремена, голямата ми дъщеря, са завършили едно училище и
може би са били в един клас. Това още повече ме настройваше благосклонно към
него. Във всеки случай бях най-добронамерено настроен, когато ми връчи
стиховете си. Въпреки ефектния каламбур на Владо Трендафилов, че е все още не
пред първа книга, ами пред първо стихотворение, от цялата им група той като че ли
е най-талантлив. Може, разбира се, нищо да не направи, но има дадености и да
направи – това е много важно, да имаш заложба за нещо. Когато един човек със
заложби се реализира, резултатите могат да бъдат само едни – убедителни. Докато
всички други изяви, колкото и добре организирани да са, с каквато и дандания да са
съпроводени, си остават обречени в крайна сметка. Жалко, че природата към
таланта на Евтимов не е прибавила амбициозната производителност на Дойнов и
литературно-административния нюх на Господинов. Какви "Кукриникси" е
загубила българската поезия, поради неспособността на тия младежи да хванат
правия път и да не се правят на кръга "Мисъл". Та тогава аз, с цялата си
деликатност, на която бях способен, му дадох да разбере на Евтимов, че е рано да
публикува ръкописа в тоя вид, че ще е от полза за него да се представи с нещо позряло и т. н. Дори се пошегувах, с цел да смекча нещата, че моята внучка го е
рецензирала, като го е нашарила като блокче с цветните си моливи. Видимо той се
съгласи, но по-късно ги публикува тия стихове и като редактор в карето беше
посочен Иван Теофилов. Той едва ли се е съгласил, само защото Евтимов му беше
коректор на събраните съчинения (между другото книгата е пълна с грешки). Повероятно е стиховете на младия поет да са се покривали с представите му за хубава
поезия. Ако не приемем кощунствената мисъл, че е направил това в желанието си
да се хареса на всяка цена на младите и така е изпаднал в ролята на ония дами със
съмнителни вече пропорции на тялото, които обличат минижуп с единственото
желание да ги приемат там, където отдавна не им е мястото. Да не забравяме, че за
да бъде на тоя хал новата българска поезия заслугата е отчасти и на Теофилов.
Няколко години преди промяната, колкото и да говорим за цензура и за спънки, той
беше превърнал "Пламък" в инкубатор за явни запартъци, но там се излюпиха и
няколко по-агресивни пилета, които усетили кръвта, докато са пробивали
собствената черупка, сега не можеш да ги спреш да кълват останалите по главата.
Че дори и да посягат на квачките. Както и да е. Явно аз не владея този така удобен
начин за общуване с хората, при който трябва да им говориш това, което искат да
чуят, вместо да им кажеш онова, което смяташ, че ще е полезно за тях. Още покъсно Евтимов си промени отношението към мене до там, че преди две-три години
публикува в "Литфорум" едни епиграми, където за мен беше казал "издава и го
издават" или нещо подобно. Не беше пропуснал да клъвне и Кънчев. Него пък
защо? Може би за афганистанския период в отношенията им. Ако е било така –
иди-дойди. Но нещо ме кара все повече да мисля, че тях – литературните младежи
– ги стяга другаде чепикът. Понеже споменахме Кънчев, да кажа нещо, което съм
чул от него, няма да изнеса нито някаква тайна, нито ще бъде нещо ново, това той
го е разправял сигурно и на мнозина други. През неговите младежки години по
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софийските улици се разхождал някакъв тип и предлагал на висок глас: "Лек срещу
мазоли!". Срещу дребни стотинки ти подавал малка кутийка, където се мъдрело
листче с надпис "По-широки обувки". Мисля, че и за нашите литературни приятели
илачът е тоя. В случая – по-широка душа. Само широко скроеният човек може да
има това, за което те така страстно мечтаят. Обикновено човек съди за другите по
себе си. "Издава и го издават" – откъде да знае милият Данчо, че там, където се
подвизавам аз, правилата на игра са други, други рефери свирят, не както в тяхното
обкръжение. Все пак аз играя на "Парк дьо пренс", докато те все още гонят топката
на площадката между блоковете. Това обаче не им пречи да имат самочувствие, на
което би завидял и самият Роналдо. И Евтимов, и Господинов, и кой още от тях, не
помня, бяха на кораба "Световен ренесанс", където след нашата поетическа вечер
един румънец се провикна: "Кирил Кадийски е Стоичков на българската поезия".
Беше току след световното. Не казвам това, за да се самоизтъквам, нито да ги
подценявам тях, аз никого не подценявам, просто – да знаят, че има финтове в
поезията, които не владеят все още, и че ако са имали желание и най-вече
възможности, са могли да се научат как се вкарва, нямаше да им откажа някой и
друг съвет. Поезията, както и футболът, е постоянно поддържане на формата. А
формата в поезията, независимо дали е класическа или модерна, или
модернистична, е задължителна. Всичко – със своята форма. Сегашните
литературни младежи обаче се интересуват само от възможността да се
самоизтъкнат. Наличието на печатна трибуна за тях е вече върха на желаното.
Какво ли ще стане с тях, ако един ден, недай си боже, спре да излиза и
"Литературен вестник" по подобие на "Демокрация". Ще има да се блъскат по
страниците на "Култура", разбира се, ако тя ги приюти, поемайки риска да си
намали тиража до броя на сътрудниците си. Един от тия млади "класици", който
сега с Мишо Неделчев нищи досиетата, се беше одързостил да каже, че много
важно било какво ще пише утре за този или онзи в литературната история, а
литературната история я пишели те. Демек, да внимаваме останалите, които не
пишем тази история. Както и да я пише той тази история, каквито и имена да
включва в нея, едно е ясно – името на баща му там няма да остане. Историята на
литературата не е антология, да включиш роднините и приятелите си, да се
самовключиш и да смяташ въпроса за приключен. Този стремеж да се
самоизтъкваш е толкова възмутителен, че дори един търпелив човек като
Константин Павлов прибягна до услугите на съда. Има наистина нещо маниакално
в това да се нареждаш сам до първенците на българското слово. Истинската
история на литературата я пишат тия, които пишат добре, а не тия, които пишат
учебника по история. Така че и този млад господин, ако самият иска да остане,
първо трябва да седне да си напише текстовете. Ако може, разбира се. Когато ги
напише, те сами ще влязат в литературната история. Много я писаха тая
литературна история и преди. Помниш какво беше казал един от висшите
литературни чиновници: "Менделеевата таблица на българската поезия е
попълнена и промени няма да има". А какво стана – едно малко сътресение и от тая
таблица изпопада почти всичко. Ако преди критиката обслужваше идеологията и
рецензентите възхваляваха властимущите литератори, то сегашната е отново в
незавидна роля – със слугински манталитет обслужва груповщината и водещия
вече в литературата (им -засега!) принцип – аз на тебе, ти на мен. Амелия Личева
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хвали всестранните таланти на Боби Роканов, Роканов организира литературно
четене и представя книгата "Бишкоти" на Марин Бодаков, а същият този Бодаков,
за когото с пълно право може да се каже – хем шуто, хем боде, публикува опусите
на Личева. И всичко това адски си личи, защото е съшито с бели конци. Но това е
бял кахър, стига да си останеше при участниците във водевила. Литературни
шмекери е имало винаги. И сигурно ще ги има. Лошото е, че този тип литературно
поведение сега се официализира, думата е засукана, но е от техния речник. Те биха
казали дори институционализира. Утре, ако официалният литературен живот
наистина бъде това, което днес е мечтата на тия десни "лефовци", нека се поровят
малко да видят какво е това ЛЕФ, преподават все пак, трябва да знаят, та значи, ако
се сбъднат мечтите им, тогава за какво сме се стремили към промяна, да не кажа
помпозната дума борили. А тревожните симптоми са налице. Едно време в
"Народна култура" имахме няколко престижни поредици за поезия и на видно
място, най-често на втора страница, срещу титула, където са имената на поета,
обикновено световен, и на преводача, име в превода, се мъдреха под формата на
редколегия и имената на няколко видни литературни величия. Веднъж казах на
едного от тях, че предстои излизането на том с лирика не помня вече от кого и не
би ли желал да прегледа ръкописа. Той остана безкрайно учуден и беше достатъчно
откровен да ми каже, че изобщо не знаел нито за наличието на такава поредица,
нито, че е член на редколегията. Преди известно време ми се обадиха от едно
министерство, да вляза в някаква комисия; редно беше да се поинтересувам кои са
другите членове, изчерпателната информация потвърди някои мои предположения
и когато попитах с наивен глас: "А Георги Господинов няма ли го?" – секретарката
силно се притесни и се заизвинява: "Ама има го, разбира се, как можах да го
пропусна" и т. н. Казах й, че само съм се пошегувал, да не се притеснява, няма
нищо страшно в това, че го е пропуснала, нито в това, че може и да го няма, но тя
беше неутешима, не, не, грешката била нейна, Георги Господинов го имало, как
могла да му подмине името. Наистина нямаше нищо лошо в това, че тя го беше
забравила, лошото е, че господин Господинов е на път да почне да забравя в коя
точно редколегия влиза, в коя комисия, в кое жури? Тоя човек наистина ли е
компетентен по всичко? За миг съжалих, че попитах чувствителната служителка,
помниш как се беше споминал чеховият чиновник, от едно нищо и никакво
кихване. Кихване, ама зависи във врата на кого! Понякога си казвам: "Като си
имахме Левчев, Еленков, Шопкин и цялата рат оръженосци, поне им знаехме
мурафетите, защо ни трябваше да ги махаме". Нали си спомняш Йов. Сега по
челото на българската литература са плъзнали новоизлюпени, още ненасмукали
се... Стига вече!
Ние говорехме за критиката. Някога, когато я принуждаваха да слугува,
българската критика все пак намираше начин да се занимава и със сериозни
проблеми. Тогава Светлозар Игов като един нов Прокопий Кесарийски денем
пишеше хвалебни текстове за багрянородния Богомил Райнов, а нощем своята
тайна "История на българската литература". Розалия Ликова написа огромната си
книга за символизма. Самият избор на тематика говореше за желание да се
захвърли кухненската престилка. Божидар Кунчев издаде книги за Пейчев, Геров и
Вутимски, а не за Младен Исаев, Андрей Гуляшки и Камен Калчев, да речем. "В
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часа на смачканата гордост", както го е казал Кръстьо Станишев, някои български
писатели правеха каквото могат. Вярно е, че не бяха много, но ги имаше. Сега,
когато критиката е оставена да се занимава с проблемите на българската
литература, някои критици се чудят как да угодят на една или друга политическа
сила. Виж "Български писател", виж "Литературен вестник", а и другаде пописват
авторите. Първите от идеен ентусиазъм и са щастливи, че понякога все пак им
позволяват да целунат ръка – помниш, че тая година за 24 май партийният лидер
Станишев им изпрати поздравително писмо, като че ли това си е техен партиен
празник. Докато вторите го правят от чисто слагачество и натегачество и сигурно
са направо безутешни, че сините лидери не им обръщат почти никакво внимание. А
да не говорим за това, което те биха искали. Оставят ги на договорената плата. Но
какво да се прави – наемниците никой не ги обича. Повечето български писатели и
преди, и сега се натискат да служат някому. Като тайно може би се надяват, че ще
ги поканят на софрата. На софрата те ще бъдат, но за кратко – като салфетки.
Всичко ми е ясно до тук. Само на едно не мога да си отговоря: тия хора, за които
говорихме до сега, изобщо вярват ли си?

Във времето, когато ти се утвърждаваше, схващането за литературната
критика наистина беше, че тя е инструмент на идеологията – самият аз съм
изпитвал на гърба си необходимостта да "минавам през иглени уши", за да
кажа това, което искам, без да бъде задраскано от редактора или свалено от
главния редактор. Т. е. и в този вид писания предизвикателствата пред
перото, искащо да остане честно, не бяха малко. Сега, като се връщаш назад
към отзивите за теб през годините, кое ти изглежда смешно и кое – жалко?
Смешни бяха усилията да се представят за писатели, за големи писатели, хора със
скромнейши възможности – публикуваха ги редовно на предни позиции в
списанията, сервилни критици ги обгрижваха като добре платени санитари –
височайши болнйци, за неколцина особено усърдни труженици на обслужващия
жанр въпрос и на чест беше да подпъхнат и изнесат подлогата на някое берящо
душа в реанимацията на българската култура литературно-административно
величие. Тъй като лит-властниците не можеха да бъдат продуктивни както на
младини, по-рядко публикуваха книги и следователно по-рядко даваха конкретен
повод за венцехваления, а литературният процес течеше, появяваха се рецензии,
отзиви, литературни портрети за тоя или оня и те не можеха да понесат това, без
разяждащият синдром на завистта да не влошава и без друго незавидното им
душевно състояние, наложи се да измислят за тях една много показателна рубрика
– "Преди да е изсъхнало мастилото". Всяко нещо цвъкнато и веднага публикувано в
периодиката биваше посрещано като явление в родната ни литература. За да бъде
забравено веднага и да се освободи място за поредното славословие. Някакъв
нескончаем брежневизъм. Това беше не смешно, а комично. Погледнато фриволно
обаче. Иначе беше жалко. Жалко беше, че продължи твърде дълго, толкова дълго,
че на някои им мина целият живот в тази абсурдна действителност. Но ако има
нещо още по-жалко, това е, че нищо, или почти нищо в този план не се е
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променило. Отвори "Литературен вестник" или "Култура", уж воюваха едно време,
пък сега какво единомислие, за да видиш как се възхваляват и самовъзхваляват
определени лица. Малко е поизменена терминологията, все пак друго време е, а и
как ще покажеш, че си друг, нали? Творби – бомби, трепачи, нови бляскави броеве.
Изобщо онова мастило все още не е изсъхнало. Новата книга на Пламен Дойнов
щяла да промени насоките на българската поезия през новия век. Или нещо
подобно. Ето тук вече става страшно – и за тоя, дето ги твърди тия работи, и за тоя
дето ги слуша. Сигурно ще бъде като по брежнево време, когато щяха да променят
посоката на големите сибирски реки. Не се получи. Успяха да накарат само
времето, макар и за кратко, не само да спре, но и да почне да тече в обратна посока.
Не че българската поезия е поела Бог знае накъде, но Андрешко може да закара
каруцата само на едно място – в блатото. И в нея няма да седи някой литературнокритически бирник, па макар и либарал в съответствие с новите изисквания, който
износва кожуха на лорд Дарендорф, ами нещастният читател в опърпаното си
лоденче, останало му от студентските години.

Една от вините на някои критици е фактът, че като не можеха да намерят
за какво да се хванат, пускаха в обръщение идеята за влиянията на Кирил
Кадийски от френската поезия. Ето един прекрасен пример от онова време:
"Няма съмнение, че този поет носи собствена оригиналност, макар че някои
рецензенти са склонни да я смесват с влияния отвън, предимно чрез
френската поетическа култура, част от която авторът като преводач прави
достояние на нашите читатели" – пише Иван Спасов в "Дневник на
критика"(Литературен фронт, бр.34,3.09.1987) и продължава: "Без да съм
напълно категоричен в твърдението си, защото не познавам основно
първоизточниците, чрез вътрешното си чувство намирам самобитността на
Кирил Кадийски преди всичко в неговата нашенска специфична творческа
натура, в родната основа на търсенията, на постиженията, дори на неговите
увлечения и неуспехи". Подобни критици се бояха не толкова от това, което
ти казваше във и чрез поезията си, (защото те не я разбираха), а от твоята
висока поетическа култура, която ги правеше да изглеждат смешни в
напъните си да я разберат, а камо ли да я обяснят и оценят. Уви, за това
"вътрешното чувство" само не е достатъчно. Същият Иван Спасов, като не
можеше да разбере същността на творби като "Хирошима", "Взривна зона",
"Разпети петък" и "Кал", ги набута сред "ярката и въздействаща традиция
на миналата и на днешната ни политическа лирика"... Как се отнасяше към
подобни нескопосни опити да бъдеш "вкаран" в ограничените рамки на
техните печално известни "Менделееви таблици"?
Това, което казваш, идва да потвърди едно мое виждане, за което вече говорихме:
че не поезията ми е била неприемана от официалната критика, а самата ми личност
– от официалната власт. Тогава сигурно съм прочел въпросната рецензия по
диагонала и не съм обърнал внимание на този хубав момент – "миналата и
днешната ни политическа лирика". Великолепна атестация, що ли не са ме приели в
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съюза! Случаят с тая публикация е по-особен. Още тогава подозирах, че Иван
Спасов е написал този текст под прякото въздействие на Иван Давидков, те по не
знам какви причини бяха в доста добри отношения. Под въздействие имам предвид
не само това, че на критика е било внушено да го напише и публикува, но и как го е
написал, какви оценки е дал, ориентирите, така да се каже, са му били зададени
предварително. Не мога иначе да си обясня доста приличния тон на рецензията. От
друга страна, знаеш, че като нарочат едно куче за бясно, то и да не е бясно – ще
побеснее. Вярно е, че Спасов беше показателна фигура в българската критика. Но
знаеш ли какво му е понякога на човека в душата. Може би се е бил уморил да
пише както искат от него и е решил най-после да каже и няколко думи от себе си,
както той чувства нещата. Червенков е мразел Жендов, а е обичал Лилиев. А е
логично да е обратното. Не смятам, че е имало опити да ме вкарат в тяхната
Менделеева таблица на поезията. Ако е имало, щели са да ме вкарат. И да не
мислиш, че съм щял да се съпротивлявам. Нали по този въпрос, за членството, вече
говорихме и аз обясних защо за един писател след определена възраст вече беше не
само добре, ами задължително да е член на СБП. Но явно съдбата си има своя
логика. И не се интересува от нашите предпочитания.
Позицията на Спасов за влиянията е тъкмо обратната на тая на Иван Попиванов за
Драгомир Петров и това също, струва ми се, е по внушение на Давидков. Ако
трябва да бъдем точни, Иван Давидков вероятно е искал всичко това, което вече се
е писало за мен в положителен план, да се чуе и от един по-официозен глас. Друг е
въпросът доколко правилно е избран този глас. А и могло ли е да бъде намерен
такъв глас, който хем да е официозен, хем да е тежък! Сега виждаш какъв въздух
под налягане са били всичките тия така наречени сериозни критици!

Обръщам по-голямо внимание на това, защото тенденциозността е повече от
очевидна. Осем години по-рано, още през 1979 г. в рецензия за "Небесни
концерти" Атанас Свиленов много точно беше схванал раздухвания по-късно
въпрос за влиянията. Иска ми се да ти го припомня: "Явно е, както вече
наблегнах – пише Свиленов в "Метафорични избухвания" ("Литературен
фронт, бр.29, 19.07.1979), – че захранващата енергия за неговата поезия идва и
от литературните източници. Дори нещо повече – сам той не крие този
факт. Но за да не страда заради него от комплекс за малоценност, Кадийски
намира опора в самосъзнанието, че като използва опита на предходниците,
той не му робува, не го повтаря, не му тежи като бреме, което го спъва. Този
опит той го преосмисля и превръща в лично притежание, като влага в него и
натрупаното от собствената си житейска одисея, влага опита на онези
горчивини, радости и надежди, които са лично изстрадани. В стиховете му
витаят наистина сенките на знаменити предходници, но техните гласове са
силно приглушени, далечни, почти недоловими. А гласът, който се налага,
който звучи отчетливо и категорично, е гласът на самия Кадийски". Сякаш
Свиленов е имал горчивото предчувствие, че твоята поетическа култура ще
дразни доста хора в бъдеще и още в самото начало е искал да ги предупреди да
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не бъркат коня с мулето... Интересно е във френската критика за твоите
книги има ли някъде изказано дори и съмнение в оригиналността на
поетическите ти послания?
Фактът, че тези думи на Свиленов след близо четвърт век изглеждат като писани
днес, само повишава тяхната цена, а и говори, че това, което ги е породило, не е
било празен звук. Сега, обособени от тебе, те ми звучат като една формулировка на
моята поезия. Тогава определено не съм ги приемал така. Хубавото на
стойностните работи е това, че времето все повече ги обогатява и им придава
смисъл, какъвто дори авторът не винаги е подозирал. На няколко пъти вече
споменавам, че Свиленов е сред критиците, които са се отнасяли към мен с
изключително внимание и разбиране. Той е интелектуалец от висока проба, с
европейско усещане за мисията на твореца и интересите му в изкуството са
всестранни. За него литературата никога не е била препитание, а призвание.
Що се отнася до френската критика, ако е имало и най-малко съмнение в
оригиналността на моята поезия, книгите ми на френски просто нямаше да ги има.

Често си ме питал защо не те "отричат" и аз съм ти отговарял еднозначно –
защото не те разбират. Естествено, това не се отнася за всички критици,
интерпретирали твоето творчество и точно това ми дава повод за
следващия въпрос. Някои от тях, (в това число и моя милост) направиха
навремето критични бележки относно метафоричността и смисловата й
натовареност в поезията ти. Повлияха ли ти те по някакъв начин?
Това време на критичните бележки си го спомням добре. Бележките идваха точно в
момента, когато вече работех усилено по натоварването на метафората. Още в
"Небесни концерти" се забелязват тия тенденции. В този смисъл, те определено са
ми повлияли, без да може да се каже обаче, че са провокирали у мен самия процес
на задълбаване в по-значими мисловни пластове. Тия неща никога не стават по
предписание. Поетът винаги трябва да изстрада своите постижения. Поезия не се
пише, като се взимат уроци по творческо писане.

Някои критици те сравняваха с Вутимски, с Геров, с Далчев, но никой не
отиде достатъчно далече в заключенията си за връзките ти с предходниците
и традицията. Ти самият виждаш ли някакво родство с някой или някои от
големите ни творци в миналото?
Естествено, че виждам. Владимир Янев твърди, че съм чужд на развойните
тенденции на българската поезия и това е вярно дотолкова, доколкото аз съм
потърсил един по-друг, по-автономен свят, за това вече говорихме. Или може би
съм странил от всичко, което може да ме опорочи. Как го беше казал Маларме?
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Поетът трябва да отклони всички порочни средства, които му се предоставят от
обществото. Но където и да съм, аз идвам отнякъде и не може да не нося някои
характерни белези. Друг е въпросът, че това са неща асимилирани, претопени и
поради този факт невидими. И тримата цитирани от тебе автори са сред поетите,
които според мен очертават нервната графика на планината, наречена българска
поезия. Тук можем да прибавим и Багряна, и Фурнаджиев, и Разцветников, и Гео
Милев. Родството, чиято съкровена същност е скрита в кръвта, се изразява и в
някои външни белези. В този смисъл съвсем естествено е стихът "отново завалял
дъждът" със своя синтаксис да отвежда при Вутимски, това беше подчертано
някъде от Свиленов, който е много вътре в поезията и в поетиката на поколението
от 40-те години. Но това е само един външен жест, едно артистично покланяне
пред големия предходник, защото метафората при мен, само част от която е този
стих, е нещо друго, по-различно от неговото светоусещане. А и самото цяло
стихотворение. Иначе, при моята версификационна сръчност, какво ми е пречило
да го поправя тоя стих. Например: "Завърнал се е пак дъждът..." И да скрия фактът,
че когато съм го писал, съм си мислил за Вутимски. Да го приемем като цитат.
Постмодернизмът го разрешава, дори поощрява.

Александър Йорданов в битността си на литературен критик писа за теб в
портрета си "Мислене с метафори и без метафори" ("Пулс", бр.35,
14.08.1984): "Поетическото мислене на Кирил Кадийски е тенденциозно
въпросително". Макар тази констатация да е доста пресилена, той е доловил
нещо от същината на поетическата постройка при теб. Някъде аз бях
споменал, че твоята поезия ражда повече въпроси, отколкото да дава
отговори. Как виждаш дилемата въпроси-отговори в поезията?
Добре е, че се спираш на този текст на Сашо Йорданов. Навремето той има
проблеми с публикуването му във в-к "Пулс", мисля, че го съкратиха, някакво
позоваване на Езра Паунд. Каквито и да са му изцепките като политик, имали сме
своите спорове, той за мен е писал единствено "в битността си на критик", като
един от най-добрите български критици, и в случая би трябвало да ни интересува
само това.
Естествено е поетът повече да задава въпроси и да оставя читателя сам да достига
до отговорите. Един въпрос никога не предполага еднозначен отговор, за да си
позволи поетът лукса да отговаря. Освен самонадеяност, това би било и
недооценяване на читателя, за да не кажем подценяване. Вярно е, че в поезията,
както и в изкуството въобще, човек може да намери истината за много от нещата,
които го вълнуват, но това не бива да бъдат готови рецепти, предписания от страна
на твореца. Творецът, нека в нашия случай го наречем авторът, защото знаем кой е
Творецът, трябва само да помогне на тия, които искат да чуят истината, да
формулират по-точно и по-кратко питанията си. Защото, както е казано, добре
поставеният въпрос е половин отговор. Така че аз няма да спра да задавам въпроси,
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но отговорите ще пазя за себе си. Те няма да ми помогнат много, но поне няма да
попречат на другите сами да намерят своята истина за нещата.

Друг критик, Димитър Танев, писа: "Такъв тип поезия изисква ответна
готовност, едно по-високо, бих казал по-изискано партньорство. <...> Аз лично
приемам с респект поезията на Кадийски, без да претендирам, че съм найдобрият му читател."(Д.Танев, "Стихове, приканващи към внимание",
"Септември", бр.7, 1987). Ясно е, че възприемането на твоята поезия изисква и
интелектуална подготовка, и мисловно, и емоционално съучастие. Как си
представяш ти своя "добър читател"?
Защо само на моята поезия? Аз смятам, че и поезията, както всяко изкуство, трябва
да изисква и ответно усилие. Толкова по-зле за една поезия, която не предполага
интелектуална подготовка у читателя. Каква поезия е тази, която може да напълни
конгресна зала, ами стадион? Нима има толкова подготвени читатели? Моят "добър
читател" е този, който ми е равностоен партньор, защото аз към него не тръгвам с
вдигнат пръст. Но щом читателят може да изисква от поета, съвсем логично е и
поетът да изисква от читателя.

Има ли критически наблюдения, които да са ти "отворили очите" за нещо,
което е било пред погледа ти, но ти се е изплъзвало дотогава?
Това, което Александър Йорданов лансира и за което говорихме по-горе – за
въпросителните структури в моята поезия. В някои твои текстове този въпрос се
разглеждаше също, но може би поради факта, че текстът на Сашо беше фокусиран
само върху този проблем, аз си дадох сметка, че нещата са наистина точно така.
Това обаче не означава, че съм започнал да се съобразявам и да се наблюдавам – не
задавам ли прекалено много въпроси, или пък не липсват ли въпроси в моите
стихотворения. Самият факт, че до тоя момент не бях се замислял над тоя проблем,
говори, че нещата стават от само себе си. Както и всичко останало в поезията,
разбира се.

Кои от чуждите критици, интерпретирали твоето творчество, цениш наймного? Смяташ ли, че има нещо по-трудно за възприемане от тях, отколкото
от родната ни критика?
Повечето чужди критици се интересуват от крайния резултат в творчеството на
даден поет и твърде малко, да не кажа никак, от проблемите на родната му
литература. Чуждият критик те съпоставя само с върховите постижения в своята
литература и най-вече с литературната реалност в един по-глобален план. Там са
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изключени всякакви странични дразнители. Приема се, че щом творчеството ти е
стигнало до чуждите критици, ти самият си част от едно по-разширено културно
пространство, с неговите проблеми и тенденции, така че не виждам за какво трябва
да има някаква особена трудност при възприемането на една или друга оценка.
Най-"българският" чужд критик, ако можем така да се изразим, е Дьорд Сонди. Той
е писал повече за други български поети, а и едва ли аз съм му сред любимите
автори, но това, което е казал за мен, е доста премислено, концентрирано и найважното – поставено в един солиден контекст. Не говоря за поетичноафористичния му стил. Но другояче не би могло и да бъде – не ми е дължал
някакъв жест, нито пък е очаквал нещо от мен.
Респектиращ е предговорът на Влада Урошевич към книгата ми "Денонощен град".
Ерудит, преводач на френска поезия, специалист по сюрреализма, и най-вече
великолепен поет, той е видял поблемите на битието в моята поезия, а не зарисовки
от бита на Париж и околностите, които обикновено са върхът в екскурзиантската
лирика на някои поети-туристи, в това число и български. И забележи, този човек
живее на 120 километра от Гюешево. Много ми се иска да имаме творец от тоя ранг
и у нас. Жан Оризе в предговора си към "Петте годишни времена" говори за
предвечните митове в творчеството ми и това е вторият случай, когато някой ми
обръща внимание на известни особености, за които аз не съм мислил до тоя
момент. Тук няма да споменавам за паралелите, които той прави, между вечното и
ежедневното в моите стихове, за метафизичната извисеност и делничната простота,
това са неща доста "банални", за да бъдат ценени у нас. Но французите като явно
по-елементарни от нас, все още държат на такива подробности. Вероятно защото те
водят към трансцедентното, все пак! Всъщност аз се питам, какво точно се цени у
нас. Вероятно способността нищото постоянно да бъде представяно за нещо. И потози начин нещото да бъде изоставено като нищо. Румънката Каролина Илика,
самата талантлива, не само пластична, но и философски вглъбена поетеса, написа
един много интересен текст върху моята поезия, в който също откривам истини, за
които по-рано не съм мислил много. Странно, ако поетът мислеше за всички тия
неща, които другите откриват у него, дали щеше да напише своите произведения
такива каквито са? Чуждите критици не се притесняват да назовават нещата с
истинските им имена. В този смисъл, когато Стефан Баке прави паралел между
някои мои търсения и поезията на Манделщам и Бродски, това трябва да се схваща
като една реалност, а не както сме свикнали да мислим в родната ни
действителност – или като изхвърляне, или като някаква сервилност. Няма причина
да не се стремим към големите и няма пречка да не ги достигнем. Една млада
талантлива поетеса, която известно време беше под мое влияние, не говоря за
начин на писане, беше споделила с характерната й спонтанност пред едного от тия,
за които досега като че ли говорихме повече, отколкото заслужават: "Виж само как
го е казал Езра Паунд". На което той й отговорил: "Ама ние с Езра Паунд ли ще се
сравняваме?" Какво да отговориш на такъв човек. Ами с Езра Паунд ще се
сравняваме и не само с него, но и с по-великите от него, както го е правил той, ако
искаме да постигнем нещо – като него. Иначе ще си пишем надгробни епитафии,
мислейки, че сме открили Америка, без да си имаме и хабер, че в Америка те са
написани преди повече от век. За Лий Мастърс говоря.
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Някъде вече говорихме за ролята, която имаше Владимир Свинтила в
утвърждаването на по-младото поколение преводачи. Статията му
"Всеотдайност пред изкуството", с която утвърждава имената на младите
тогава Ленков, Любенов, Шурбанов и Кадийски" е истински пример за
аристократично признание на таланта на младите и благородно предаване на
щафетата. Защо според теб подобни жестове липсваха в полето на
оригиналната литература?
Защото може би не е имало поет с духовните качества и творческата увереност на
Свинтила. Свинтила беше европеец. У него нямаше и следа от снобизъм, макар
мнозина от тия, с които общуваше и които в известна степен бяха негов продукт, да
залитаха в тая насока. Може би това се дължеше на факта, че той беше природен
човек. От бусинска керамика до малайски пантуми – той се чувстваше навсякъде в
свои води. И тази широта на интересите му като че ли предполагаше и известна
плитководност. Някои дори изказваха такива съмнения. Не мога да съдя за другите
сфери, в които се изявяваше, тъй като там съм несведущ – може би като някои от
съдниците му, но в областта на превода и по-специално на поетическия превод
беше авторитет, както за нас, по-младите, така и за другите професионалисти.
Преводите му на сонетите на Шекспир са връх в българската поезия. Живееше с
чувството за мисия. Статията, за която споменаваш, само предхождаше, или
завършваше, не помня вече, четири творчески портрета за най-добрите млади
тогава преводачи, сред които аз бях най-млад и по възраст и като творческа
реализация. Тези портрети бяха ценни не само с проникването в творческите
светове на четиримата му по-млади колеги, не само със задълбочените анализи,
които той правеше на създаденото от тях дотогава, или с прогнозите, които
чертаеше, но и като културен акт – той наистина предаваше щафетата в сигурни
ръце и държеше това да се знае.
Докато Александър Муратов намираше за нормално да се дърли с нас по какви ли
не поводи, повечето незначителни, Свинтила, явно уверен в това, което е направил,
искаше направеното от него да не остане без продължение. И внимателно беше
следил и правил своя избор. Стоян Бакърджиев също намираше за необходимо да
стимулира този или онзи преводач, да го подтиква, да го окуражава. След като
публикувах цикъл стихове от Бодлер в "Родна реч", той беше този, който ме
подбутна – меко казано, по-точното е задължи – да се захвана с превода на "Цветя
на злото" и не миряса, докато краят не започна да се провижда. Организира ми в
Пазарджик творческа вечер, където ме запозна със Стефан Чавдаров, прочутия
Чавето, превеждал навремето Вийон, Беранже и други французи. И той, като
Стефан Петров-Германа, се беше прекалено вживял в някои житейски драми на
превежданите автори и беше отишъл там, където свършват всички декаденти.
Германа в края на живота си успя да се върне за кратко на попрището, направи
сонетите на Петрарка, "Бесният Орландо" и може би още нещо, но имаше една
предана жена, която със зъби и нокти го изтръгна от тресавището, в което се беше
заблудил, или по-точно го беше натикал животът, който никак не е благосклонен
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към съзерцателните натури. Сега Чавето и Германа сигурно се разхождат из
райските ливади, гледат млечната мъглица, която се стеле наоколо, и се радват на
кристалите, които искрят в нея. А над тях, при все че са в рая, като едра сочна
маслина "бди – черно – слънцето на Вечната Печал"...

Днешните автори могат да бъдат щастливи и нещастни от това, че
литературната критика с активната помощ на държавата се спомина като
жанр и като важна част от литературния живот. Ти как гледаш на нейното
"пазарно" погребение?
Сериозната критика се спомина. Но тя беше и доста възрастна. А както знаеш,
нашата държава отказва да се грижи за всичко над определена възраст. В
болниците не приемат пациенти над осемдесет години. Оставят ги да умрат сред
своите близки. Да не увеличавали процента на смъртните случаи в болнични
условия. Онзи ден в предаване по телевизията се изнесе факт, който ме потресе и
ме накара да се запитам в кой свят и в кое време живеем – болни от някаква болест
до осемнайсет и след петдесет или петдесет и пет години, не запомних точно, се
изключвали от програмата за безплатни лекарства, може би животоспасяващи. На
въпроса на водещата какво би направил, ако той лично е болен от тази болест и е
под или над определената възраст, събеседникът, който сигурно е полагал
хипократова клетва, с цинизма на нискочел политик започна да шикалкави, че
видите ли, процентът на тия заболявания не бил висок и не знам какво си и не знам
що си. В тази страна никой не се грижи за живия човек, ти ме караш да мисля за
критиката. Баба Критика се била споминала. Нали нейната внучка Чалга-критиката
е жива и здрава. Дори пращи от здраве. И някои искащи да минават за сериозни
люде вече й ръкопляскат. Смешен ми е Михаил Неделчев по бермуди, потник и с
тридневна набола брада, който постоянно напира да й сложи банкнота в деколтето.
Притеснително ми е да гледам Розалия Ликова с мини жуп.

И ти имаш своите "малки прегрешения" в полето на литературната
критика. От личния ти опит – кое според теб е най-трудното в занаята на
литературния критик?
Не съм професионален критик и нищо в живота ми не е зависело от критиката, така
че съм писал за книги, за които ми е било приятно, и съм писал така, както съм
смятал, че трябва да пиша. Това беше времето, когато в-к "АБВ" с мини рецензии
отразяваше текущата продукция. Димитър Кирков и Божидар Кунчев водеха
рубриката и те раздаваха книгите. По едно време се чу мрънкане, откъде накъде ще
пиша аз критика, като не съм бил критик. Явно липсата на наукоподобие в
текстовете ми ги е дразнела. Виждало се е, че може нещата да се казват и по-просто
и това пак да бъде критика. И тогава, но сега като че ли най-много (спомни си
дамите от НБУ по повод на това, че не съм бил хабилитиран), българската критика
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страда от това наукоподобие. Продължаваме да се смеем на кандидатстудентските
бисери, а не щем да видим, че много често те са нескопосен опит да се имитира
писането – не казвам непременно женско! – на авторите, които правят учебниците
или учебните помагала. А не рядко са и дословно преписани "бисери". Може да се
направи доста солидна подборка от такива текстове. Миналата или по-миналата
година, когато стана издънването с Пенчо Славейков, една университетска
преподавателка се опита да обясни в пресата защо се е стигнало до там и човек,
като четеше текста й, без изобщо да вниква в аргументите, можеше да разбере защо
наистина е станало така. Съжалявам, че го нямам под ръка, да цитирам нещо – да
се посмеем.
Споменах женското писане, това е една друга нелепица, все едно половата
принадлежност да бъде изтъквана като качество или недостатък при човека. Това е
половин беда, макар че нещата не са много читави, когато някой започне постоянно
да се пита мъж ли е или жена. Не е лошо, че има женско писане, лошото е, че все
по-рядко има мъжко.
Иначе за трудностите – нито съм писал толкова много, нито това е било основното
ми занятие, за да правя обобщения. Било ми е приятно, значи не съм изпитвал
трудности. Но и тук може да се приложи максимата – има хора, които и с
трудностите се справят лесно, докато на някои и лесните неща са им трудни. И
критиката е като превода на поезия – едни го могат, други не го могат.

Кои от българските критици и литературни историци цениш най-много?
Банално ще е да започвам от д-р Кръстев, да мина през Боян Пенев и Владимир
Василев, за да стигна до Кръстю Куюмджиев, Здравко Петров и Тончо Жечев. Май
след "Време разделно" на Антон Дончев на дневен ред е и "Българският Великден"
– вече Мишо Неделчев се опита на доста официално място да даде един залп от
вероятно подготвяна вече артилерийска атака. Той никога не говори току-така. Или
е подочул нещо, или е включен в силите за бързо реагиране. Дано да се лъжа, дано
този гръм да е като от черешовото топче на Зли дол, излязал сякаш от нецензурната
тръба на автора.
Критик, който ме е впечатлявал през годините, е Игов. При всичките му чудатости,
фобии и щуротии, а може би тъкмо поради тях, той интригува. Това е автор, който
има какво да каже и го казва. Интересни са ми фрагментите му и мислите,
породени от общуването с изкуството. Не знам каква му е прозата, дано да е
хубава, но българската поезия не е чак до там закъсала, че да прибягва до неговите
поетически откровения. Поезията му, при спазване на всички пропорции и
особености на времето, много ми напомня опусите на Беню Ангелов.
Иван Пауновски беше фигура в нашата критика. Образовен, беше завършил в
Петербург – тогава Ленинград, но имах усещането, че е завършил именно в
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Петербург, такъв познавач беше на руската класическа литература, на Пушкин
особено, като редактор на превода на Григор Ленков, за "Евгений Онегин" говоря,
направи много Гришата да навлезе в атмосферата на епохата, да проникне в руския
характер от онова време. И макар че е могъл да се отдаде на кабинетна работа, той
отдаваше много сили и на нашата литература, на поезията. Статията му "Позиция,
която никой не напада" се помни още, защото с преднина от цели десетилетия
поставя един проблем, който му се струва пагубен за новата българска поезия. И се
оказва прав. Борбата за предварително обречена кауза обрича и резултата на
неуспех. Беше приятел и критик на Геров. Той му посвети едно свое
стихотворение, в което и досега помня римата "слънце-клъцне". Това, с което наймного ме впечатли през последните години от живота си Пауновски, беше една
малка книжка, където той черно на бяло доказа, че не малка част от гениалните
мотиви у Ботев са заимствани от... Кръстьо Пишурка. И то, не за да принизи Ботев,
колкото да докаже – за кой ли път – че мотивите, темите не са на никого, че само
талантът има значение. Тук ще отворя една скоба, навярно си чувал за Росини,
който слушайки някаква опера, извадил молив и набързо надраскал върху маншета
си някои ноти. Когато слисаният му ученик го попитал: "Маестро, защо правите
това?", – той отвърнал: "Това е единственото хубаво място в тая опера, но то не му
е нужно на тоя автор, така че ще го използвам". Целта на Пауновски не беше и да
"реабилитира" Пишурката като поет, защото той такъв не е, а да ни помогне да
преодолеем негативизма си – след Ботевото четиристишие – към този наистина
заслужаващ внимание деец на нашето Възраждане. Училищен и читалищен деятел,
музикант, театрал, човек, който в оная епоха е "дирил утешенье// у Шилèра и
Бейрòна", Кръстьо Пишурка не е случайна фигура. Той е безспорното
доказателство, че никакви други достойнства – освен талантът! – не са достатъчни,
за да бъдеш поет. Но явно обърканите епохи сбъркват и хората. Днес блестящи
актьори, талантливи художници, ерудирани критици, режисьори с принос в театъра
и киното пишат безумни вирши. Явно всички смятат, че титлата поет е много попрестижна от каквото и да било във всяко друго изкуство.

И за да завършим тази тема – твоята интерпретация на крилатата мисъл,
че няма голяма литература без голяма критика?
Без критика няма изобщо литература. Това го е казал Далчев – че има примитивни
народи с много добра поезия, но нямат литература, защото нямат критика. В
нашата литература поне тук има хармония – каквато ни поезията, такава ни и
критиката.

Литературни награди и отличия
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Какво е отношението ти към наградите и отличията?
Не се преструвам, че съм безразличен към тях, но не ги и фетишизирам. Наймалкото пък – да си ги изработвам. Когато излезе "Небесни концерти", ме поканиха
на литературните празници "Южна пролет" в Хасково, където раздаваха наградите
за дебют. Кои са носителите се разбра още тук, в София, информацията може би не
беше и секретна. Помня един млад тогава литературен критик, да не му ровим
кокалите сега на тоя бизнесмен (защото той завърши дните си като бизнесмен в
епохата на пъвоначално натрупване на капитали), като разбра в кафенето на "Ангел
Кънчев" 5, че неговият конкурент, не го помня вече кой, ще получи наградата,
скочи, отиде в Комитета за култура, върна се в Съюза, още на два-три пъти ходи до
комитета, може и другаде да е ходил, кой го знае, но накрая, надвечер ми прошепна
на ухото: "Уреди се въпросът". На следващия или на по-следващия ден на
връчването в Хасково аз бях единственият, който не се удиви, че му дават първа
награда. Критикът беше дошъл със строго официален костюм. Не помня кой
получи наградата за поезия, освен първа имаше още няколко – на Окръжния съвет,
на Окръжното дружество на писателите, на читателите, импровизирам в момента,
но наистина имаше много награди. И сигурно, за да не остана само аз без награда,
ми дадоха тази на Профсъюзите. Може пък да са открили работническа тематика в
книгата ми. Никаква грамота, никакви приветствия, за цветя да не говорим, а и да е
имало цветя – щели са да ми ги откраднат, нали си спомняш как се жалва министър
Абрашев, откраднали му цветята, изпратени от Негово Величество. Това беше
единственият шанс Негово Величество Народът, или Човекът, как беше там, в
онова профсъюзно стихотворение, да ми изпрати цветя, но не го направи – знаел е,
че ще ми ги откраднат. Един плик със символична сума, даден ми в кулоарите,
който аз бързо пъхнах във вътрешния джоб, и това беше. Дори не можах да
почерпя, тогава по правило черпеше официалният лауреат, един такъв мой жест е
щял да се изтълкува като намерение да се равнявам с него. Или по-страшното – да
придърпам чергата на вниманието към себе си. А това беше недопустимо. Само
защото наградите на тази "Южна пролет" бяха равни по брой на участниците,
можах да се вредя и аз.

Пак стигаме до вече баналния въпрос – защо имаш повече чуждестранни
награди, отколкото български? Как да си обясним факта, че и талантливи, но
и посредствени автори, получаваха и продължават да получават всякакви
награди и отличия, а теб "те подминават"? Или злобните подмятания, че
Киро Кадийски си купува наградите в чужбина? Или още по-йезуитските
твърдения, че някои автори (сиреч Кирил Кадийски) вдигат шум за успехите
си в чужбина, за да митологизират името си тук?
Как така да нямам български награди! Ето тази на Профсъюзите в Хасково. Макар
да нямам документ за нея. Някой може да я оспори и няма как да докажа. Преди
няколко години, когато ме приеха в Академията "Маларме", и го съобщих на Владо
Попов, той тогава още работеше в "Литфорум", първата му работа беше да ме
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попита имам ли нещо черно на бяло, документ някакъв за това. Знаеш, че рядко се
учудвам, по-скоро се възмущавам бурно, но подобна простотия ме срина, дори не
можах да реагирам на първо време. Какво да го правиш – когато човек не може да
си повярва, че е способен да направи нещо, как да повярва в другите и на другите.
Всъщност, дали той не беше носител на голямата награда за дебют в Хасково? От
толкова участници само за него си спомням, че беше на тържествата. Анго Боянов
също ми даде награда – "Златната метафора", нещо повече, учреди я заради мен. Но
все пак това е приятелски жест. Аз наистина нямам българска награда за поезия.
Що се касае до "купуването" на наградите в чужбина, на заинтересуваните мога да
им кажа къде и как да си напазаруват и те. За целта обаче трябва да имат
"конвертируема" поезия. Това е индивидуална "валута". Борд в поезията не може
да се въведе. Така че засега ще се задоволят с това, което може да се намери на
местния пазар.
А това за митологизирането е като за гроздето – като е високо, е кисело. Знам, че на
някои отдавна са им изтръпнали зъбите от скомина. Вместо да клечат под асмата
ми, да започнат и те да се митологизират като мен. По-добре да се митологизираш
след успехи в чужбина, отколкото да го правиш, без да имаш що-годе успех дори
тук, сред висящите градини на България. А бе, явно на някои хора им е писано да
висят като коне на празна ясла. И най-вече като дамоклев меч да им виси над
главата истината за тях като поети. Все някога тоя меч ще падне, дори да е вързан с
косъм от брадата на Пенчо Славейков.

Нека все пак направим една кратка хронология на наградите ти в България:
1970 – "Димчо Дебелянов" – за превода на избрани стихотворения от Вл.Солоухин;
1980 – Годишна награда на СПБ за "Елмазен мой венец" на Валентин Катаев;
1989 – Годишна награда на СПБ за превода на "Слънчева кръв"- избрани стихове
от Максимилиан Волошин и за превода на стиховете към романа "Доктор
Живаго" на Борис Пастернак;
1994 – Голяма награда на СПБ за целукупно творчество;
1999 – Националната награда "Хр. Г.Данов" за превода на Франсоа Вийон.
Излиза, че през тези почти три десетилетия творчески труд, постиженията
ти като преводач се оценяват, но като автор не се забелязват. Но пък всеки,
който види списъка с наградите ти като преводач, ще възкликне: "А, бе какво
повече иска Кирил Кадийски?"
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Иска да преминем по-бързо към следващите въпроси, защото темата за наградите и
за това как те се възприемат от околните не му е най-приятната тема в
литературата.
И за да не ме обвиняваш, че страня от темата, защото нямам такива награди, ще ти
кажа: аз съм човек реалист, вероятно моята поезия не се покрива с представите за
хубава, стойностна поезия на тия, които дават наградите. В този смисъл те
постъпват правилно, не си изневеряват на принципите. После, какви са наградите в
България. Не може поет от ранга на Христо Фотев да получава награда на името на
Иван Николов, да не им ровим кокалите на хората, и от двамата нищо лошо не съм
видял. Значението им за българската литература обаче е несъизмеримо. Как си го
представяш, Багряна, например, получава награда на името на Бленика, само
защото я е надживяла физически. Израз на лош вкус е тази награда да се предлага
на поети от тая величина. Това би била една приятна награда за по-млади автори от
местно значение, които могат да бъдат насърчени по тоя начин да гонят нивото на
Иван Николов, плодотворен поет и преводач, но нищо повече.

Първата чуждестранна награда, която си получил, пак е свързана с работата
ти като преводач – през 1989 г. участваш в тържествата по случай 175-тата
годишнина от рождението на Тарас Шевченко и в Киев получаваш
международната литературна награда "Иван Франко" за превода на
"Енеида". Беше ли щастлив от признанието в чужбина?
Това е наистина много голяма награда. Нещо като навремето Димитровска награда
за литература у нас. Тъй като аз съм вторият чужденец, първата, ако не ме лъже
паметта, беше някаква писателка от Австралия, от украински произход, те имат там
голяма диаспора, видно е, че тая награда не е била връчена дори на Димитър
Методиев, за приключенията с когото из Украйна говорих вече в анкетата. Ето,
виждаш ли, един носител на Димитровска награда не получава "Иван Франко",
смяташ ли, че аз, носителят на "Иван Франко", щях да получа някога Димитровска?
Те пък отгоре на всичко взеха, че я премахнаха. Разбира се, че бях щастлив, радвах
се. Мисля, че я дължа на Дмитро Павличко. Но си я "платих" и тая награда – с
превода. Павличко беше във възторг от моя превод. Чел си писмото му до мен, и
рецензията, която тук така и не напечатаха. Когато пише "Ти си гений!", може да е
бил и в емоционална превъзбуденост, но да го докараш до такова състояние, дали
не трябва да си малко Дали, все пак?
За тази награда аз дори си "доплатих". Това не го споменах, когато разказвах за
украинските си приключения. Мисля, че тук му е мястото, макар и с два-три реда.
На тържествения митинг по случай 175-годишнината от раждането на Шевченко,
на централния площад в Киев, се усещаше страхотно напрежение, започнаха
провокации, някакъв се разкрещя, вдигна националистически лозунги, самите
националисти го изхвърлиха и казаха, че е провокатор на милицията, явно се
целеше тя да се намеси и да осуети нещо, за което аз не знаех. Имам снимки от
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митинга, някаква министърка или зам. министърка, не помня вече, Павличко, Драч
и други официални гости и чужденци. Кой какво говори също не помня, говореше
се за Шевченко, за Украйна, но едно мъртво вълнение се чувстваше все поосезателно. Когато ми дадоха думата, не знам какво ме подбутна рогатият и аз
намерих за нужно, вместо да говоря литературни баналности, да извикам силно в
микрофона на украински: "Нека вечно да се синее небето над жълтата от зрелите
жита Украйна!" Бентът се скъса, рукнаха ония синьо-жълти знамена, тогава все
още забранени – от малки флагчета, едно все още пазя у дома, до огромни знамена.
Стана тя, каквато стана, министърката за малко не припадна, лицата на всички
останали грееха, как завърши всичко това не помня, само на другия ден казаха, че
късно вечерта имало инциденти и арести, все пак митингът наистина беше
многохиляден. Украинци приятели ми обясниха, че всички очаквали знака да го
даде някой от водачите на движението "Рух", вероятно Иван Драч, и той ли
закъсня, аз ли го изпреварих, не знам, но от този момент украинците вече бяха
други хора.
На другия или на по-другия ден с Панчо Панчев се отбихме в "Аерофлот" да си
променя деня или часа на полета и украинката, която работеше на гишето, се
разтегли в една усмивка с десетина златни зъба, сякаш беше захапала цъфнал
слънчоглед: "Ама, разбира се, за хубавия българин, ако трябва и полета ще
сменим!" Бях малко нещо герой тия дни в Киев. Всичкото това го разправям и за
ония некадърници, които толкова се интересуват от това как се "купуват"
наградите – ами, много просто, подвизаваш се – и в писането, и в живота – като
истински поет.

Анго Боянов ти връчва учредената от него награда "Златната метафора"
едва през 1997 г. Но още с учредяването, като я връчи на теб, учредителят май
доста стесни възможностите за следващи носители. Знаеш ли кои са твоите
"следовници" и как се чувстваш в тяхната компания?
На следващата година се консултира с мен и стигнахме до извода, че няма причина
да не я даде на Кристин Димитрова, едно от условията му беше, носителят да е и
преводач. Тя отговаряше на тия условия. Мисля, че й я връчи тогава. Но по-нататък
кои са майсторите на метафората нямам представа. Може да се е и отказал от
условието за преводите. Не знам, много награди учреди той и много връчи. А може
да се е отказал и от условието поетът да е майстор. От него съм чувал, че не се
знаело дали след двайсет или трийсет години тия, които сега сме смятали за
аутсайдери, нямало да бъдат стойностните поети на днешното време. И за да
изпревари времето – да е започнал да я дава на аутсайдери*. Той учреди и
възможно най-абсурдната награда – за най-добър бохем или нещо подобно, но не
по-малко безумно. И я връчил на Лачански. Аргумент – нямал бил до сега никаква
награда. Ами да му даде "Винпром" награда. Или цар Киро – ако поетът е на
твърдо гориво. Каквато поезията, такава и наградата.
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През май 1997 си приет за член-кореспондент на френската Академия
"Маларме", през септември същата година участваш в Международното
биенале на поезията в Ниш и получаваш Международна награда за поезия, през
октомври 1998 г. – участие и две награди в международна поетическа
олимпиада в Стокхолм, Швеция, а през юли 2000 г. на Международния
поетически фестивал в Румъния, ти присъждат "Голямата европейска
награда за поезия". Пак се натъкваме на нашенския си парадокс – в чужбина
те ценят като поет, а тук – само като преводач! Е, ако преди имаше
достатъчно причини, с които можехме да си обясним този феномен –
социализмът и "дълбокото ти и непроменимо противоречие" с него, днес –
при "разцъфтяващата" демокрация – с какво да си го обясним, освен с факта,
че си неудобен и на СОЦ, и на ДЕМО-законодателите в културния ни живот?
Едно уточнение, защото някои, като чуят Стокхолм, Швеция, си представят кой
знае какво. Тази олимпиада беше по-скоро хепънингова, никакви по-особени
критерии освен олимпийския принцип – да участваш, нямаше, всеки четеше на
какъвто си език иска и аз обигравах на български, направо на сцената, в една
безкрайна каскада, името на главния организатор, поета Ерки Лапалайнен, един
крайно симпатичен човек, което караше моите сънародници, триото ДимитроваЧолева-Пашов – също лауреати – и присъстващите българисти да се превиват от
смях, будейки сериозното любопитство на останалата публика. После някакъв
вестник писа: българинът римува направо на сцената. Или нещо подобно. Така че
тия награди са по-скоро грамоти именно за участие. Ако в Стокхолм ми се случи
нещо по-сериозно, то сигурно ще се разчуе и в България. Как ли ще се възприеме
обаче, един Господ знае. Не те ли впечатли едно изказване на последния нобелист –
унгареца Кертес, който казва, цитирам по памет: "За жалост, аз не съм много
известен в своята родина..."
Вече изказах предположението си, че у нас не ме ценят като поет, тъй като моята
поезия не се покрива с представите за добра поезия, а може би и изобщо за поезия,
на тия, от които зависят и признанието, говоря за официалните форми на
признание, и наградите. Това, което намекваш за соц и демо-законодателите,
издава известна закономерност и приемственост, ако щеш, но проблемът в
основата си все пак не е политически, а естетически. Преди не ме възприемаха и за
това, че не се вписвах в представите на управляващите писатели за "тяхна"
литература, но не това беше основното. Как Иван Методиев го припознаха веднага
за "техен", макар че някои външни белези можеха да подведат, че той едва ли е
техен. Главното беше вътрешният разрив между мен и литературните властници.
Иначе, външно, при мен можеха да се намерят също подвеждащи, в обратна насока,
признаци. Спомни си това, което цитира от Иван Спасов за мен, за политическата
лирика, към която той се опитва да ме прикачи. Днес нещата не са по-различни.
Днешните законодатели, или поне тия, които се мъчат да минат за такива, само се
кланят на друг бог. Нашият разрив е също естетически. Нима няма при мен външни
белези, по които да бъда преведен в графата "техен". Има, разбира се, но те много
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добре знаят, че това са повърхностни неща и нашето дълбоко разногласие е в
представите ни за поезията и за литературата въобще. Да не говорим за
гражданското поведение. Така че политиката тук е само декор, чиято смяна може
леко да промени сцената на трагикомедията, но не и качеството на актьорската
игра.
Ти, като по-темпераментен, сигурно би се запитал: "Какви ли щяха да бъдат
въпросните демо-господа законодатели, ако Кабинетът на младият писател
съществуваше днес!" И аз, като по-улегнал, ще ти отговоря: "Ами той може би
съществува и само името му е друго!"
И все пак, "лед тронулся, господа"!

През февруари 2002 г. за цялостно творчество ти е присъдена една от найпрестижните международни литературни награди на името на Макс Жакоб.
На 4 март ти я връчват на официална церемония в Културния център "Пол
Рикар" в Париж. Като изключим няколкото кратки съобщения в периодичния
печат, у нас това пак остана незабелязано и неоценено. Има ли български
държавник, който да те е поздравил, да е споменал някъде, че тази награда е
чест за България, а не само за теб?
В пресата беше отразено. Френският институт в лицето на г-н Паскал Вагонь даде
пресконференция по тоя повод, пътуването ми до Франция и престоят ми там бяха
поети от френската страна, това трябва добре да говори какво е значението на тази
награда за самите французи. Мястото, където стана връчването, и публиката, която
дойде, допълват картината. Тебе в цялата тая работа те дразни вероятно друго: че
вестниците не разтръбиха събитието така, както биха го направили за някои
господа, за които намират повод да пишат през ден, през два. Може би си прав, ако
всичко това се беше случило на тях, вероятно събитието щеше да бъде изнесено на
първа страница. Това най-малкото! В дните, за които говорим, тия господа –
случайно ли?! – пак бяха по страниците на пресата: на кой му се намерило
непубликувано есе в папките, кой взема отношение по някой животрептущ
проблем на живота у нас. Всичко това говори, че събитието е разбрано добре и
оценено както трябва и от когото трябва. А ако имаш предвид това, че вестниците
"Култура", "Литературен вестник" и "Български писател" запазиха благоговейно
мълчание, това вероятно се дължи на факта, че точно тогава те са били пресипнали
от самовъзхвали на новия си "пореден блестящ брой".
Да оставим иронията настрана. Някой би казал, че като човек, получил такава
награда и на такова място, трябва да ми е все едно какво ще каже тоя или оня,
какво ще пише един или друг вестник и дали изобщо ще пише. Но на мен не ми е
все едно. И не заради самия мен, пак ще го повторя, и можеш да ми вярваш. Аз се
питам с истинска тревога: колко ниско трябва да са паднали нравите в България,
каква липса на лично и национално самочувствие трябва да трови тия хора, каква
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разяждаща душите им завист трябва да се е натрупала, за да се решат на подобно
самоунижаващо ги поведение! Те не премълчават мен, те премълчават един успех
на българската поезия, успех, за който много национални литератури биха мечтали.
И понеже сме отворили дума, а и по-нататък едва ли ще се занимаваме с техните
персони, полезно е, мисля, да напомним на някои от тях, които обичат да се правят
на кръга "Мисъл", че отношенията между Вазов и д-р Кръстев не са били
идилични, но когато Леонид Андреев напада България, на вратата на Вазов звъни
не друг, а д-р Кръстев, за да му каже, че трябва да се реагира в печата. И когато
последният го пита: "Кой?" – му отвръща: "Разбира се, че Вие!" Има в живота, и в
изкуството също, неща над междуличностните отношения. Но затова трябва да си
личност. Тези млади и не дотам вече млади господа и госпожици сигурно си
въобразяват, че ако в чужбина се случи да ме запитат за тях – дай боже да ме
запитат, – аз ще мълча като пукел или ще започна да ги кепезя пред чужденците,
както евентуално те – мен. Не са познали. Кирил Кадийски са го били в Черната
джамия на българската поезия и то нееднократно, но той винаги е казвал на
чуждите кореспонденти: "Господа, в България такива работи не стават!" Знам, че
на мнозина от тях, да не кажа на всичките, много им се ще това, което се мъчат да
омаловажат, но съм длъжен да им напомня, че една от причините, покрай всичко
друго, то да им се изплъзва, е именно този им начин на поведение. От много черна
кал ги е месил Господ тия хора. Но явно в България трудно се намира друга.
Стига вече, дай да приключим с тоя тип въпроси...

Да приключим, но разкажи за самото награждаване.
На връчването на наградата, както подобава на такова официално събитие,
присъства българският посланик в Париж г-н Марин Райков със съпругата си. Има
приятелски разговори и с Жан Оризе, председател на Академията "Маларме", и с
други писатели и интелектуалци. Преди известно време моята преводачка Никол
Лоран-Катрис ми писа, че на някакъв прием се е запознала с нашия посланик и
съпругата му и че вече планират някакви съвместни действия от полза за
българската култура. Стефан Тафров никога не дойде на подобно мое – а защо не и
българско – събитие за цели пет години. Вероятно моята персона го е притеснявала
със спомена за времето, когато той зиморничаво свит в своето лоденче и с навит на
руло превод ме е чакал в коридора на "Народна култура". Имаше не лоши данни за
критик. Дори е написал една доста хвалебствена рецензия за "Пясъчно време". Но
той явно много си повярва, че времето е негово. Лошото е, драги Стефчо, че не
времето е наше, а ние сме негови и то прави с нас каквото си поиска. Виж какво е
направило от тебе!
Излишно е да казвам, че на връчването на наградата "Макс Жакоб" беше елитът на
френската литература: Мишел Деги, Пиер Остер, Венюс Кури-Гата, доайенът
Жорж-Еманюел Клансие, Лионел Рей, Клод Естебан, Клодин Елф, вдовицата на
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Ален Боске – г-жа Норма Боске, почти цялата Академия "Маларме", писатели,
журналисти. Присъства и македонският посланик, видният драматург Йордан
Плевнеш, който от десетилетия живее в Париж и чиито пиеси се играят не само в
Европа, но и в Америка. Като мой приятел той се радваше, че наградата е връчена
на мен, а като добър дипломат подчерта, че тази награда е голямо признание за
целия балкански регион. За някои у нас обаче България вероятно вече не е на
Балканите. Де да беше така.

VI. ВРЕМЕ И ТВОРЧЕСТВО

За литературния живот, творческите съюзи и сдружения
Без да искаме вече нагазихме в една тема, която аз съм определил като
"Държавата и книгата" в друга своя работа. Защо нямаше преди, а сега пък
съвсем няма, ефективен, произвеждащ истински културни новини, а не
провинциални клюки и самооблъщения, литературен живот у нас?
Давам си сметка колко банално ще прозвучи, но трябва да го кажем –
литературният живот не може да бъде по-различен от живота изобщо. Каквито са
отношенията в живота, такива са и в литературата, а и в другите изкуства, това е
неминуемо. Не може да имаш едни отношения със себеподобните в делника, а
когато опре до изкуството – да си друг. Нали тия край теб, които се занимават с
изкуство, са от същите твои себеподобни, с които така или иначе ти вече си в
някакви отношения. Никой не живее два паралелни живота. Двуличниците само
правят опит да прикрият истинския си живот и в последна сметка не успяват.
Преди животът не произвеждаше нищо истинско, в големия екзистенциален
смисъл, за да произвежда и истински културни новини. Самата култура беше
подменена. И въпреки това от време на време, като изключения, които да
потвърдят правилото, животът сам произвеждаше нещо стойностно, нещо извън
това, което се е програмирало и поощрявало. Димов, Талев, Емилиян Станев,
Далчев, Багряна, Геров, Антон Дончев в отделни периоди от фалшивия живот – и в
битов, и в духовен план – са били истински културни новини. Сега вече са без
значение "големите" литературни събития, дело на Гуляшки, Камен Калчев,
Димитър Методиев, Младен Исаев, но тогава те даваха тон на литературния живот.
В момента ние живеем също фалшив живот и е естествено литературата да е със
същите проблеми. Когато бяхме деца помниш, че хората обръщаха дрехите си, за
да ги износят още веднъж. Ето сега така е обърнат животът. Преди Димитър
Гундов, сега Йосиф Петров, жив и здрав да е дядото. Като човек си е изживял
почтено живота. Но житейската почтеност не е литературно достойнство. Тия
двамата автори ми дойдоха случайно на ум, по БЗНС линия. Иначе паралелите
могат да продължат. Преди Никола Ланков, сега Йордан Русков – и двамата жертва
на режима, единият от много преданост, другият от многото предатели покрай
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него. Но какво общо имат с голямата литература тия хора. Преди Тодор ВелчевТато, сега Палми Ранчев – първични типове, но много вторични, хайде, за да не
прозвучи като вторични суровини, направо третични като автори. Ето това е
обърнатият балтон на живота. И преди, и сега Радой Ралин, като някой от илиците
на балтона, откъдето и да бръкнеш – все дупка. В България все още няма
гражданско общество, няма нормални структури, нормални взаимоотношения,
затова и нормалният литературен живот може да бъде само мечта. Това не пречи
обаче да има реални културни събития, тук не става дума само за литературата.
Всяка реалност поражда у истинските творци съпротива и резултатът от тая
съпротива нерядко са добра литература, театър, живопис. Утре вероятно ще се
изтъкват редица произведения на изкуството, но със задължителната, според мен,
уговорка, че те са били възможни не благодарение на държавата, а въпреки нея.
Както беше едно време.

За държавата ще говорим по-нататък – нека се върнем към нашата среда, т.
н. интелектуалци, писатели, театрали, художници, артисти, учени и пр.
Какво се случва там – в уж "нашето" малко общество, – че на практика нищо
не се случва, не само че гласът ни не се чува, но и малкото стойностно,
излизащо на бял свят, или под сурдинка се обезценява, или просто не се
забелязва от нас самите?
Съгласен съм, че за някои отива да кажеш т. н. интелектуалци, тъй като това са
хора, които имат нагона към постоянна публична изява, но като правило, нямат
интелектуалното покритие. Най-многото, което имат е неговата имитация. Има
редица творци обаче, за които такова определение би било крайна
несправедливост. Нашата среда не е само от т. н. писатели. Блага Димитрова,
Валери Петров, Розалия Ликова, Антон Дончев, Марко Ганчев, Георги Мишев,
Първан Стефанов, Николай Кънчев, Кръстьо Станишев, Йордан Янков, Атанас
Свиленов, Светлозар Игов, Кирил Топалов, Ивайло Знеполски, Боян Биолчев,
Севда Севан, Владимир Янев, Христо Бойчев, Кирил Мерджански, Цочо Бояджиев,
Крум Ацев, това не са случайни хора в нашето културно пространство. Вярно е, че
присъствието на някои от тях е по-дискретно, но само що се касае до външните
прояви. В тая сфера има "ненадминати майстори", които никога няма да допуснат
там – в литературната шумотевица и славолюбиви самооценки – някой друг освен
себе си и своите приятели. Текстовете на изброените от мен хора обаче правят
неубедителни или дори направо смешни "постиженията" на новите литературни
законодатели. Поезията не е колективно изкуство, прозата също, всеки уединен в
заниманията си, говоря за нравствените и деликатните хора, разчиства терена за
посредствеността, която има необикновената способност да се групира и сдружава.
Гласът на писателя е нещо индивидуално и ако той не се чува, не можем да виним
за това останалите. Всеки отговаря сам за себе си. Ако искаш да се чуе гласът ти,
трябва да имаш какво да кажеш, да избереш подходящия момент кога да го кажеш
и да знаеш как да го кажеш. Иначе може да се превърнеш в един от дежурните по
преса.
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Напусна СБП заради хайтовите промени в устава, защо обаче не остана и в
Сдружението, където бяха тия, заради които напусна Съюза?
Съюза напуснах, за да не им доставя удоволствието да ме изключат. В
Сдружението отидох като свободен писател, а не като изключен от СБП. И до днес
не мога да си обясня обаче, защо всички предпочетоха да ги изключат, а не да
напуснат, както повелява и най-малкото себеуважение? Имам усещането, че
българският писател и на дръвника да му сложат главата, няма да намери сили поне
да заплюе джелатина. Вероятно от страх да не му заменят отрязването на главата с
набиване на кол. По-нагоре ти ме питаше защо не му се чувал гласът на българския
писател. Какъв глас да се чува, когато в повечето случаи той или мълчи, или наймного да мука някакви нечленоразделни нелепици.
За Сдружението. Малка трагикомична повест може да се напише за събитията,
които ме накараха да го напусна това Сдружение. Ако случилото се не ме
омерзяваше, щях да дам воля на перото си и може би щяхме да се посмеем. Но тъй
като нещата в случая са по-скоро трагични (за литературата), отколкото комични
(за някои персони), ще кажа само, че не пожелах да остана повече сред хора, които
са способни на криминални постъпки в името на честолюбието си, което е половин
беда, и в името на някакви най-дребни облаги, което вече е пълна деградация.
Триадата Иван Теофилов (нежен лирик), Йордан Попов (изобличител на
социалните недъзи) и Любен Петков (вероятно му се е иска да минава за порядъчен
човек, но се оказа прост селски шмекер), подпомогнати от кохортата клакьори,
които предпочитаха да държат на стола Иван Теофилов безброй мандати (така
както изпечените членове на ЦК и политбюро – Брежнев, тая окачалка за ордени),
решиха да приложат на дело сталиновия принцип – не е важно как ще се гласува,
може и демократично, важното е кой ще брои гласовете. Петков, след като обяви
гласовете в моя полза (около шестдесет, не претендирам за изчерпателна точност) и
видя, че колата им отива в реката, без да му мигне окото, като в епохата на Чочоолу
и Дочоолу, обяви за Иван Теофилов с десетина гласа отгоре. По най-простата
сметка излизаше, че са гласували повече хора, отколкото са присъстващите в
залата, с чието стриктно преброяване започна събранието. Без да смятаме тия,
които междувременно бяха напуснали. Тия тарикатлъци може би са минавали в
Народното събрание, откъдето Мишо Неделчев беше донесъл безценен опит и
междувременно го беше споделил в кулуарите с преторианската гвардия на
Теофилов, този Клавдий на българската литературна администрация, но в това
сдружение имаше и почтени хора и работата се размириса дотам, че се стигна до
ново събрание. Само че вече аз не бях член на това Сдружение. Оказа се, че от
напускането ми има най-реална полза – вече Неделчев можеше да седне в
председателския трон, необезпокояван от никого и да чака спокойно залеза на
литературната си слава. Този залез обаче няма нищо общо със залеза на боговете.
Започнал кариерата си на критик като съветник на Джагаров по времето, когато за
неговия патрон се говореше, че загубил властта над поезията, предпочита поезията
на властта, какво му пречи да я завърши в същата тривиална тоналност: провалил
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се като литератор в коридорите на властта, нищо не му остава, освен да властва в
кулоарите на литературата...
Тия дни ми попадна нещо главозамайващо – в кратка (от пет-шест реда)
биографична бележка, и то вестникарска, той е представен като: литературен
историк, културолог, общественик, ръководител на департамент, председател на
сдружение, председател на дружество, главен редактор, автор на влиятелни
изследвания и на политологически книги. Самият турски султан, на когото
запорожките казаци пишат писмо, би пребледнял от черна завист пред тия титли.
Не е изключено в най-скоро време да бъде обявен и за скъп бисер на българската
литература, тъй като водещият редактор, в случая небезизвестният в някои артсреди Бодаков, в редакционната бележка го титулува и като "обичния Михаил
Неделчев", давайки недвусмислени поводи на някои зевзеци да се питат като как
аджеба се обичат и трябва ли за това да известяват културната общественост. Не ми
възразявай, че това е вестник "Култура", който се чете само от сътрудниците му.
Може един читател още да има и този читател съм аз. Знаеш ли защо никога няма
да му стана сътрудник на тоя вестник? За да не го лиша от читателска аудитория. А
Михаил Неделчев беше някога талантлив литератор. Но се срути така, защото е
бездарен и завистлив човек.

Не членуваш в никакви български писателски организации – значи ли това, че
оценката ти за тях, дейността им и ползата от тях за отделния творец е
негативна?
Не е вярно – от няколко седмици членувам в българския ПЕН. И имам своята първа
изява – платих си членския внос.
Иначе, за другите писателски организации, отношението ми не е еднозначно. За
провежданата от тях дейност за разединение на литературния живот – трябва да
кажем, че и двете писателски организации го правят със завиден успех – да,
негативна ми е оценката. За една възможна обаче, полезна за писателите дейност,
каквато е синдикалната защита – определено съм за тия сдружения, или съюзи,
както щеш ги наречи. Но в никакъв случай творчески. Творчеството, по-специално
писателството, е индивидуален акт, така че без самодейности. Кръжочната
самодейност не бива да занимава обществото до безкрайност със своите младежки
пъпки. Реалните проблеми на писателите като осигуровки, социални помощи,
медицинско обслужване, книгоиздаване, литературен печат, не бива да бъдат
измествани на заден план, за да могат да се реализират "творческите" приумици на
някой позакъсал в литературната си реализация застарял младеж. Аз съм човек,
който цял живот е работил, имам достатъчно трудов стаж, материалните ми
проблеми са решени адекватно на живота, който водя – така че каквато и да било
писателска организация не ми е необходима. Но има хора – не става дума за
маниаците, които смятат, че самото членство вече ги превръща в творци, – чието
членство е абсолютно задължително с оглед на ония придобивки, без които
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животът им би бил много по-тежък и усложнен. Такива бяха разбиранията ми и
тогава, преди няколко години, когато се съгласих да издигнат кандидатурата ми за
председател. Учудваща ми се струваше и непонятна съпротивата на председателя и
неговите опричници, нежеланието им да сдадат властта, докато някой не изнесе
нещо от кухнята: полагало им се заседателни, или как ги наричат още, не знам, и те
след всяко заседание си пишели по двадесет или колко там, не мога точно да кажа,
забравил съм, долара на човек. А аз в концепцията си бях обявил, че тия пари ще се
употребяват за социални цели. Какъв наивник съм бил. По тая логика и нашият
Роко долу, дето пази къщата, ще трябва да е голям лирик – и на него трудно ще му
извадиш кокала от устата, даже мисля, че изобщо не можеш да му го извадиш.

През всичките тези години – и по времето на социализма, и сега при
прохождащата демокрация, сме свидетели на подмяна на стойностите. Като
правило по-незначителното, по-маловажното измества важното и истински
голямото. Какво според теб трябва да се промени в културния живот у нас, за
да си "дойдат нещата на мястото им"?
Трябва да се промени цялостно животът. България от хубава страна да стане добра
държава. Това обаче едва ли ще стане в обозримото – поне за мен и теб – бъдеще.
Другият начин да си дойдат нещата на мястото е да си отидем ние. Нали знаеш, че
животът слага всичко на мястото му, но само когато нас ни няма, за да не му
влияем вероятно. На мен обаче това не ми се ще да става толкова бързо, така че да
правим каквото трябва, пък да става каквото ще. Както го е казал великият
Толстой.

Литературноисторически и социално-политически контекст
Нека се върнем назад във времето, за да си обясним какво всъщност се случва. В
какъв литературноисторически контекст се развиваше литературата и
литературният живот в България преди промяната и защо не намерихме
вярната посока след нея?
Опитите да се представи днес Съюзът на българските писатели, основната
репресивна машина в областта на литература след 9 септември, като наследник на
писателския съюз отпреди войната, са най-малкото неморални. Това хвърля кал по
тия, които наистина са мислили и работили дейно за писателското съсловие, за
неговото обществено признание и за създаването на по-сносни за живот и поблагоприятни за творчество условия за писателите, прави ги съучастници във
всичко, което се разиграва по-късно в името на служенето, дори слугуването на
една политическа сила, и по косвен път, ако не оневинява напълно, то поне
смекчава вината на истинските злосторници. Как си представяш, че тия, които са
правили всичко възможно хора като Младен Исаев, например, да не отидат там,
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където трябва, за съвсем реална дейност, което той не е криел по-късно, едва ли
само защото вече е било доходоносно, ще изпратят десетки свои колеги по
лагерите и затворите, само защото имали по-различни виждания и мислели не
както би се искало на някого. Знаеш за какво говоря – този срамен акт, когато цяла
група писатели са изключени като "фашисти" и предадени на властите, които не си
поплюват по това време. След такова "бляскаво" начало какво може да бъде
развитието на българската литература под ръководството на Съюза, създаден по
образ и подобие на съветския Съюз на писателите, който вече има богата практика
и може да я предостави за ползване на братските съюзи. От тук нататък започва
голямата подмяна. Насърчават се и най-скромните литературни възможности на
верни и предани люде с цел да бъдат рекрутирани в съюза, където облагите вече са
повече от очевидни, това от своя страна трябва да подскаже на останалите,
истински талантливите, че от тях пък се иска верност и преданост, за да имат и те
облаги, и така се стига до пълното обезличаване на литературата ни. И всичко това
от страха властта да няма проблеми в усилията си да направи народа щастлив. Сега
на всичките тия поплаци, че, видите ли, през това време били създадени и големи,
забележителни произведения, може да се отговори по единствено правилния начин:
да, бяха създадени, но не благодарение, а въпреки властта. Талев е пишел по
нощите като интерниран, докато куртизаните на режима са се хващали за перото
след обилна закуска. То може би и затова той е създал нещо, а те – нищо. Фани
Попова-Мутафова е рендосвала наровете на затвора и се е борила с дървениците и
въшките, докато някои нейни "посестрими" са се излежавали по вилите си и сутрин
сред цвъртежа на сладкопойните птички са оглеждали небето, чудейки се коя рокля
да си облекат. Истинският съюз на българските писатели между двете войни се е
борил да облекчи положението на своите членове, а този, комунистическият,
имаше една цел – да разглезва и в последна сметка да деградира пишещите.
Жилища, вили, почивни станции, контрактации, висше образование за хора не
изкарали и един семестър, синекурни длъжности, заплати и хонорари – малко са
тия, които ще устоят на подобни съблазни. А и насаденото в съзнанието на тоя
покҐрен и не мислещ много-много, щом има бира, скара и духова музика, народ: не
си член на съюза – не си писател! Когато една тежка, трудно повратлива машина
вече е набрала скорост, каква промяна искаш да има. Как да намериш вярната
посока. Мисля, че ние все още се въртим по орбита, зададена от комунистите.
Недей да мислиш, че след събитията на някой му е хрумнало да прави сдружение
по някакви естетически или не знам какви си подбуди. Просто се видя, че властта
беше подменена, но нейните образования не можеха така лесно да бъдат овладени,
още повече в едно искащо да мине за демократично време. Дюшеш им дойде на
комунистите тая демокрация – с нашите камъни по нашите глави. Оставаше
разцеплението, само че и това не можаха да направят като хората тия, на които
беше възложена задачата. Нямаха смелостта поне да го напуснат тоя съюз, след
като не могат да го овладеят, което толкова им се е искало.
Присъствах на няколко събрания и бях изумен от дилемата на повечето – в
сдружението добре, но как без почивната станция на морето. Но какво да се прави,
какъвто ни народът, такива му и "духовните" водачи. Въстание се вдига – те
товарят каруците за Узунджовския панаир. Когато на едно от събранията не
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издържах и им казах, че човек във всяко нещо е длъжен да направи своя избор, не
може и вълкът сит, и агнето цяло, не знам дали не употребих една друга,
възмутителна поговорка, вилиците на Иван Цанев едва не се счупиха от скърцане
със зъби и той, който трудно ще вземе думата, за да каже нещо, което ще стане
веднага ясно, този път без никакво мънкане каза, че и той мислел това, което съм
казал, но не бил Кирил Кадийски човекът, който ще го учи на морал. Точно така се
изрази. Как ли разбира този човек морала? Може би вината ми беше в това, че
навремето ме посрещнаха в Съюза на писателите като Клеопатра в Рим,
сравнението не е мое, а на друг колега, не искам да го споменавам, за да им влоша
евентуално отношенията, ако вече не са влошени; може би след един семестър
съмнителен престой в Университета, без нито един взет изпит, ми признаха висше
образование и ме назначиха на синекурна длъжност; може би не я харесах
достатъчно и я напуснах, и постоянно мрънках, че съм без работа и всички се
втурваха да ме уреждат за пореден път; може би, когато ми предлагаха работа, се
назландисвах постоянно, защото ту заплатата ми се е струвала не достатъчно
добра, ту работното време неудобно; може би Съюзът на писателите ми даде
жилище на пъпа на София, може би... ако всичко това – и не само това – наистина
ми се беше случило, аз щях да имам морал за Иван Цанев и за такива като него. Но
на мен това не ми се случи, и аз го нямах. Аз наистина нямам неговия (техния)
морал. В едно нещо само бяхме на равна нога по време на режима – книгите ни
излизаха със закъснение. Само че моите поради това, че ги бавеха и спъваха, а
неговите – понеже го чакаха да ги напише. Още не беше свършил Цанев и брадата
на Радой Ралин се разтресе от възмущение: "Льесно му й на Кирил Кадийски от
пузицията на новубугаташъ!". При този ремсов поплак напуснах събранието, а
мисля, че и излязох с единия крак от Сдружението.
Питаше ме защо не са ме приемали в Съюза на писателите. Покрай всичко друго,
приемането ми е зависело и от хора като Ралин и Цанев. Как да ме допуснат до тях,
когато са се радвали на толкова благини, "революционно" отнети от "богаташите".
Резонен е въпросът как са ме приели в Сдружението. Ами просто без да ме питат
дори, са ме записали – справка Георги Цанков, – защото им е бил необходим
някакъв минимум брой членове, за да се регистрират. Тогава са се сетили, че ме
има. Но това вече беше времето, когато и в Съюза, и в Сдружението влизаше и
куцо, и сакато.

Човек, като гледа шествието на старите влъхви във всички медии, остава с
неприятното усещане, че всъщност промяната не се е състояла, че
"Менделеевата таблица" на социалистическия реализъм е мимикрирала, но
още е в сила. Знаеш, че не съм привърженик на делението на културата ни на
синя, червена, жълта, лилава и каква ли не още. Но как да си обясним
дефицита на обществена памет и отсъствието на обществен морал?
Все пак промяната се е състояла. Самият факт, че тази анкета е възможна, го
доказва. Но, за жалост, като че ли всичко се изчерпва с това. Вече никой на никого
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не може да попречи да си напечата произведенията, това е истина. От тук натам
обаче нещата или вървят по стария път, или, ако нещо малко от малко се е
променило, се връща в стария коловоз. Онази "Менделеева таблица", която така те
притеснява, не съществува. Мъчат се да ни втълпят, че щом някои и сега са на това
място, значи и тогава са си били на мястото. Евтин трик. Но и това ще мине.
Лошото е, че има стремеж към нови "Менделееви таблици". Разбирам старите
писатели, правят го от носталгия, която мъчи целия народ, благодарение на това, че
властниците успяха да докарат до там нещата, че демокрация да бъде едва ли не
мръсна дума. Но по-интересни са ми младите. Какъв е този нагон у тях към
литературния хербарий? Към подредби и вкаменяване. Вероятно неувереност в
собствените постижения, страх да не изпаднат от каруцата. Не знаят ли, че в
литературата не се върви нито групово, нито по един и същи път. Литературата, а и
културата като цяло, не могат да бъдат встрани от общите процеси. Не може да
имаш два синода, а да нямаш два писателски съюза. Но проблемът е, не че са два, а
че са еднояйчни близнаци. И в двата има по неколцина стойностни писатели, и в
двата останалата маса е от посредствености и по-лошото – от такива, които си
мислят, че членството ги прави творци. Залог, че си някой, са само и единствено
творбите ти.
Говориш за обществена памет. Не търси памет там, където има глад. Гладният
човек си спомня най-добре кога за последен път не е бил гладен или не съвсем
гладен. Още древните тирани са знаели простата философия – хляб и зрелища. Сега
на този народ му останаха само кървавите зрелища. Всеки ден убийства, грабежи,
палежи, побоища. Полицията пледира за повече генерали. Може би си въобразяват,
че когато срещу всеки престъпник в страната се изпречи цял един генерал, нещата
ще се оправят. Държавата абдикира. Ще се стигне до там някой да направи една
проста статистика, от която да се види, че невинните жертви през последните
десетина години са повече от всички загинали в Белене и Скравена и по другите
лагери на смъртта на комунистическата власт. Ето това ще бъде една наистина
жестока равносметка. И как искаш тогава на народа да му пука дали Кирил
Кадийски може да пише и да печата каквото си иска и да пътува безпрепятствено.
Световната история показва, че през повечето време народите са живели в тирания.
Общественият морал е възможен само когато има общество. В България, за голямо
съжаление, общество все още няма. Не ни остава нищо друго, освен да говорим за
личния морал. За тия, които може би ще ми опонират, ще кажа: ако в България
имаше общество, ние щяхме да бъдем скучна държава като Швейцария или
Холандия, да речем, където – както писа един вестник – било толкова скучно, че
щом някой кихнел, се смятало за събитие, а щом кихнел два пъти, веднага идвала
линейка, с цял екип лекари, да проверят да не би да е под въпрос доброто здраве на
кихащия. Държава, където болните над определена възраст не се приемат в
болница, за да не умрат там, не може да бъде наречена европейска държава, нещо
повече, тя въобще не може да бъде наречена държава.
Културата ни, както и цялата ни нация, е синя, червена, жълта и не знам каква, за
да може престъпната върхушка да я управлява по-безпрепятствено. Смениха се
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толкова правителства, все по-антагонистични уж, а някой да е пратен зад
решетките, защото е безобразничил, мародерствал и водил народа към пропаст?
Ако видиш някого да го вкарват в кафеза, това не е нито най-големият престъпник,
нито от противниковата политическа сила. Това е поредната жертва на клановите
борби. Политически противници, в истинския смисъл на думата, в България няма.

И двамата сме на едно мнение, че българската литература не трябва да бъде
делена, че в нея не можеш да "слагаш", "вадиш" или "присвояваш" един или
друг автор, едно или друго течение от конюнктурни или идеологически
съображения, на което се нагледахме до втръсване. Общественото ни мнение
реагира светкавично само при намека за отпадането на Вазовото "Аз съм
българче" от читанките, но никой не повдигна въпроса как едно дете в 8 клас
може да се справи с трудното за осмисляне и в исторически, и в сегашен
контекст Вапцарово "...в затвора// попаднал на хора// и станал човек". Всеки
български автор, оставил диря в литературата ни, заслужава подобаващото
му място в нея, а така също и в образованието на новите поколения. Но на
какво ги учат днес?
Вапцаров е голям поет от европейска величина. Той трябва да се изучава в
средното училище. Но след като се обясни цялата трагика както на личността му,
защото той е наистина трагична личност, така и на епохата, в която живее, едно
също нееднозначно време. Франсоа Вийон е бил бандит и убиец, но мястото му във
френската и световната поезия никой не поставя под съмнение само поради тези
житейски факти. Не бива за това, че Вапцаров е бил чужд агент и конспиратор,
макар той самият да обяснява това пред съдиите и да го оправдава дълбоко в себе
си със силната си любов към отечеството, сега да бъде осъждан повторно и
изкуствено обричан на забрава. Вероятно подбудите са му били идейни и не могат
да бъдат осъждани, но резултатите са попадали под ударите на закона. Самият той
е знаел с какво се е захванал и накъде е отивал. Преди комунистите или
социалистите, както се наричат сега, да повдигат въпроса кой какво бил направил
или ненаправил за спасяването на Вапцаров, няма да е лошо да си отговорят на
въпроса собствената им партия какво е направила с него. Както е казал полицаят
Гешев: "Тия хора давали ли са си сметка на каква опасност го подлагат тоя човек,
като са му възлагали работа, която без проблем са могли да свършат и двама
хамали". Толкова ли е била лишена от кадри партията, та е трябвало именно
Вапцаров да мъкне куфарите с експлозив. Всичко това трябва да се дискутира в
училище със средношколците и не изключвам поезията му да им стане посимпатична и по-близка. Вапцаров има много човешки стихотворения – и лирика, и
граждански творби – и ако наистина това стихотворение, за което споменаваш, все
още се изучава в училище, то тия, от които зависи обучението по литература, не са
в час: те или нищо не разбират от поезия, или хал хабер си нямат от педагогика.
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Българският народ никога не е бил единен, още по-малко пък литературните
ни общества. Кое разединява българските творци и, след като опитът с
творческите съюзи се оказа неуспешен, какво би ги обединило и има ли смисъл
от подобно "единение", след като творецът трябва да запази свободата си?
Учудващо е, че години след еуфорията от промяната повечето от писателите – и
отляво, и отдясно – не осъзнават, че са жертва на политически интереси. Едните се
утешават, че отстояват идеите си, другите си въобразяват, че защитават
демокрацията. Нито идеите на едните някой ги застрашава – спомняш ли си
статията на Пауновски "Позиция, която никой не атакува"? – нито демокрацията на
другите някой я заплашва. Лично аз не виждам какво разделя Блага Димитрова и
Валери Петров, след като едно време бяха заедно, какво делят Ивайло Петров и
Атанас Наковски, след като няма какво да се дели? Какъв им е проблемът на
Инджов и Караангов от една страна и на Иван Теофилов и Иван Цанев от друга? С
какво Цанев е по-голям демократ от Караангов, на когото е посветил едно наистина
хубаво стихотворение, и с какво последният е по-патриот от първия? Нима
Теофилов е по-малко предан на "Раковска" 134, отколкото Инджов на "Позитано",
кой номер беше... Не ходи ли да агитира в кампанията на синия президент, което си
е абсолютно в червената стилистика...
Може да се стигне до евентуално обединение, ако и в двата съюза се намерят
свестни хора, да не политизират нещата, а да се погрижат за синдикалните
проблеми на общността. Иначе едните ще си останат придатък на БСП, а другите –
понеже СДС не ги ще особено, или поне толкова, колкото би им се искало на тях –
блуждаеща формация вдясно, "с антикомунистическа насоченост", или нещо
подобно, както го беше формулирал наскоро Михаил Неделчев. Да се чудиш и да
се маеш как в XXI век е възможно да се борави с такива допотопни понятия. Това,
ако го кажеш някъде на Запад, не е изключено да си помислят, че си в начален
стадий на менингит, пък колкото и на теб да ти се струва, че новото ръководство на
СДС ти било изсмукало жизнената енергия. Естествено е политиката да изхвърли
такъв човек, който не може да прецени, че вече за антикомунизъм никой не плаща.
Вероятно членовете и на едното, и на другото писателско обединение не чувстват
творческата си свобода застрашена, щом членуват. Това е въпрос на личен избор.
Това, че аз съм ги напуснал, не значи, че и други трябва да ме последват, както и
фактът, че някои са останали членове, не може да ме накара да се упреквам защо
съм го направил.
Свободата, Санчо! За втори път ти го казвам.

Социализмът и социалистическият реализъм нанесоха тежки щети най-вече
в творческото мислене на българския писател и литератор и, разбира се, в
общественото му поведение. Кои от тях според теб ще се преодолеят найтрудно?
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Социалистическият реализъм беше нещо като призрак, много се говореше за него,
но рядко някой го беше виждал. Но социалистическият начин на живот в
творческите среди си беше чиста реалност и нанесе непоправими щети в мисленето
на повечето творци. Защото народът съвсем не живееше по социалистически, днес
носталгията му е по бирата и кремвиршите, не много, но постоянно осигурени, и
най-важното гарантирани при поставените условия. Творците, живели
привилегирован живот, никога няма да приемат голите идеи за демокрация,
свързани с все по-големи лишения, пред възможността да живеят охолно и да им се
създава самочувствието на хора, от които нещо зависи. Като прибавим тук и
измамната утеха, че нещо ще остане и след тях – картината е напълно завършена.
Ето, именно тази мисъл – че това, което им е отнето вече, е било найсправедливото за тях решение на проблемите им, няма никога да напусне главите
на мнозина. Не си ли се сблъсквал и с хора, които са работили за демокрацията, да
казват: "Каква я мислехме, каква стана!" Те вероятно са си мислили, че
демокрацията ще е една красива придобивка към всичко, което им е било
предоставяно дотогава.

За времето след промяната. Социален и литературен развой
"Пиянството на един народ" свърши дори по-бързо от очакванията на
песимистите. Дадоха ни свободата, но ни взеха парите и свободното време.
Нито културата, нито в частност литературата може да изпълни мисията
си без наличието и на трите неща. Не е ли това основната причина за
маргинализацията на литературния труд и все по-принизяващата го
обществена и държавническа оценка?
Дадоха ни свободата – добре си го формулирал, защото наистина тая свобода е
подарена. За кой ли път. За това е и такава. Но както е казано – на харизан кон
зъбите се не гледат. За свободното време също си прав. При социализма свободно
време – бол. Всички се преструваха, че работят, след като държавата се
преструваше, че им плаща. За парите обаче въпросът е по-сложен. И преди имаше
честни начини да се правят пари, и сега не е задължително да си мошеник, за да не
мизерстваш. Макар че мошениците сега са повсеместно – от битака до батака, в
смисъл коридорите на властта. Как си представяш в една нормална демократична
страна Заместник премиер да кара кола, предоставена от групировка, при което
колата е и крадена? Но ако говорим за парите, които държавата даваше и сега дава
за изкуство и култура – въпросът става сериозен. Това, че махнаха хранилките, е
повече от похвално. Лошото е, че държавата, извинявайки се с тежкото материално
положение, реши да абдикира и от тая сфера. Няма нормална държава по света,
която да не се грижи за културата си вътре в страната, и за нейното представяне по
света. Литературният труд никъде по света не е бил скъпо платен, като изключим
единиците писатели, автори на бестселъри, които се препитават с писане. Но
навсякъде по света писателят е бил възприеман като един от тия, от които зависи
развитието на обществото. У нас да не е така, вината е и в държавата, и в самите
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писатели. Подвластни на котерийни боричкания, въвлечени къде доброволно, къде
без да се усещат дори в партизанлъци и недостойни обществени изяви, нашите
труженици на перото понякога не подозират колко смешни са в очите на околните.
Сдружението години наред се самоизолираше и отстъпваше обществените терени
на Съюза, а когато реши да покаже енергичност, се оля тотално. Говоря за
радиоаферата. Ако преди почти никой в широките обществени кръгове не знаеше,
че има такова чудо, сега и глухите разбраха за него и сигурно са си задавали
логичния въпрос: това ли са българските писатели?

Литературният развой е немислим без социалния. Как да си обясним
отсъствието на каквито и да било социални механизми в държавата ни,
подпомагащи от една страна творческото писане, а от друга – навика за
четене, който видимо закърнява?
Едно време много се говореше, че телевизията ще измести киното. Кино все пак
има, може би не такова каквото е било някога, но го има. Такава ще е и съдбата на
книгата – периметърът й ще се стесни, но тя няма да изчезне. Вярно е, че сега
младите предпочитат вместо да четат, да гледат телевизия, да сърфират из интернет
или изобщо нищо да не правят. Държавата няма социални механизми за много поважни от писането и четенето явления. Тя и не иска да ги има. Когато един
министър отговори, че образованието не е сред приоритетите на правителството,
какво остава да мислим за това правителство. Щом Американският университет в
Благоевград е сред приоритетите на американската държава, а Софийският не е
сред тия на българската – какво трябва да си мислим? Какво мислят по този въпрос
българските писатели? Че тия отляво са против първото, е ясно на всеки. Но защо
тия отдясно не кажат нещо по втория въпрос. Нали Симеон не им харесваше. Или
не им харесва само дотолкова, доколкото набута в хендека каруцата на СДС?

Обществените и литературните посоки не винаги са еднакви. Какво е общото
и различното в тях след промяната?
В тоталитарното общество беше естествено, от гледна точка на властта, посоките
на обществото и литературата, а и на изкуството като цяло, да са общи. Изобщо
при комунизма ни се обещаваше много неща да са общи. В една по-нормална
обществена обстановка всичко, в това число и литературата, трябва да се развива
по свой самостоятелен път, да решава своите проблеми, без да изпълнява чужди
поръчки. Само тогава ще има свободата да се намеси, когато е необходимо в
проблемите на обществото. И обществото, и литературата искат да се
демократизират, това е безспорно. Разликата е, че държавата държи това да стане
по най-болезнения начин, а литературата, и изкуствата като цяло, искат да не го
усетят изобщо. Най-голямата трагедия за българската култура е това взаимно
неразбиране. Какво право обаче има държавата да иска от творците, както впрочем
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и от целия народ, да проявяват търпение и воля за промени, когато тя от години не
си мръдва пръста. Кога ще покаже най-сетне, че тя също мисли по тия въпроси?
Казвам държавата, а не една или друга политическа сила, защото всички те,
политическите сили, са подозрително единни, когато въпросът опре до културата:
няма възможност, държавата ни е бедна. И в същото време се разхищават средства,
които би трябвало да ни карат да мислим, че сме не България, а Бруней.

Какво се случи с всички нас – писатели, преводачи и литератори, обединени от
идеята за демокрация – през горещия юли на 1990, когато стачкувахме,
пишехме декларации в палатковия лагер пред партийния дом, когато
скандирахме "Оставка!" пред сградата на Националната телевизия, когато
участвахме в дебати и ни се струваше, че промяната е необратима и че няма
сила, която да ни разедини? Както казва един наш общ приятел, след това
"политиците минаха по гърбовете ни" и подмениха стойностите, за които се
борихме, а ние се разделихме. Всичко се повтори като по сценарий и през 1996 –
1997 година. Обществото ли не ни повярва достатъчно, ние ли не можахме да
го убедим или това е поредният крах на илюзията, че обществото цени
умните и честните си представители?
Да внеса яснота – в палатковия лагер аз не съм се подвизавал, поради простата
причина, че когато влязох за първи път там, видях кротко полегнал върху походно
дюшече Иван Методиев. Стори ми се, че видях и преподаватели от АОНСУ.
Изпитах неловкото усещане, че съм надникнал в чужда стая, където не ме чакат.
Щом е имало подложени гърбове, естествено е политиците да минат по тях. Всеки
в еуфорията си казваше, първо да ги махнем тия, пък после ще му мислим кого да
сложим. А после нямаше. Тия, които бяха определени да сменят комунистите, се
намърдаха. С малки изключения, но после и тая грешка беше поправена. То не бяха
отлюспвания, то не бяха чудеса. Важното беше да се махнат всички, които не бяха
предвидени по сценария. И всичко това с ентусиазираната помощ на българския
народ. На въпроси за обществото отказвам да отговарям, казах ти вече, че не
намирам в България да има все още общество. Може да ти се струва драстично, но
аз мисля точно така. Не бих казал, че у нас не се ценят някои аспекти на ума и
честността. Между "ценените" вероятно има и умни, и о своему честни хора. За да
попаднеш сред "ценените", трябва да имаш малко от малко комбинативен ум и да
си честен и почтен поне пред патрона си и поне докато той те покровителства. У
нас не се ценят хората с потенциал. Хората, които могат да растат, да надраснат
околните. Да дръпнат напред. Да поведат евентуално и другите. Ето това е
националната ни трагедия. Навсякъде нискостеблена посредственост. И това не е
от вчера. Нали си спомняш старобългарската традиция – който е повече от другите,
го окачват на някой клон, да служи на боговете.

Гражданска позиция и творчество
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Китайците имат една поговорка, чийто смисъл е "тежко ти и горко да
живееш във времена на промяна". Бих добавил – тежко и горко на честния!
Животът все по-често ми го напомня. За истинския творец е със сигурност
още по-тежко, защото трябва да отстоява освен принципите на личното си
оцеляване и всички нравствени послания на изкуството си. Къде и в какво
артистът Кирил Кадийски е отстъпвал заради гражданина Кирил Кадийски?
В битов план, ако правилно съм разбрал въпроса ти, творецът не е отстъпвал в
името на човека, защото, както вече го споменах някъде по-напред, поезията не е
била единственото ми занимание и още по-малко – препитание. Семейство, деца,
прехрана, жилищни проблеми – всичко това е висяло и над мен като дамоклев меч
в определени моменти, но аз съм решавал проблемите си далече от поезията. Като
човек, разбира се, съм правил компромиси, но от ония, които сме свикнали да
определяме като допустими. Ако някой каже, че не е правил компромиси, просто
лъже. Далчев е казал, че който има деца, трябва да се прости с гордостта си. И аз
съм се прощавал с гордостта си понякога. Не съм стигал обаче до там, да легна на
ръцете на жена ми и да оставя децата на нейните грижи само. Макар че с Мария
Меранзова живеем повече от трийсет години и тя нееднократно е давала
доказателства, че стои твърдо зад мене. Не винаги й е било лесно. Така и не можа с
мен да се почувства "писателска" жена. Аз и досега не знам къде са писателските
станции. Помниш, че преди няколко години на семинара по книгоиздаване в
Хисаря за първи път видях, и то от отсрещния тротоар, къщата, иззета от
богаташите, разбира се, в която мнозина са си прекарали едва ли не живота. Срещу
стотинки. Що книги са се написали там, що контрактации са се реализирали. И
само тая станция ли беше? Не съм се стремил към тоя живот. Но и компромис с
изкуството не съм правил. Животът ми го е потвърдил. Разбира се, имаше хора,
които платиха прескъпа цена – с творчеството си, като нямаха с какво друго – за
житейския си комфорт. Но истина е също, че мнозина се подвизаваха в поезията и
не само в поезията, а и в прозата, и в критиката, когато възможностите им бяха поскромни, само за да си оправят живота. Сега изчезнаха от хоризонта. Да си чул
нещо за критиците Стефан Коларов, Златко Тасев, Сергей Райков. Ами поетите
Йордан Ганчовски, Венко Евтимов, Симеон Георгиев. Този Ганчовски понеже
имаше шанса да е от селото на Йордан Милев, а сигурно добре е държал и ибрика,
отгоре на всичко работеше и в издателство "Народна младеж". На един купон у
Владо Левчев се разлигави – нямало никога да печатат автори като Кирил
Кадийски. Наложи се да го изведат и да го изпратят по живо, по здраво. Бях
освирепял, това беше единственият път, когато съм искал да ударя човек. Сега на
някакво летище в Америка пренасял куфари. Нищо лошо, няма срамен труд. Но
представяш ли си, ако нещата бяха продължили така, той сега щеше да е някой
важен литературен шеф и от него да ми зависи съдбата, дали наистина да печатам
или не. Неговият патрон май също изостави и поезията, и преводите. И май също
бил в Америка. Да се чудиш как не се е преселил в любимия му Среден изток на
СССР. Едно време любимата им чужбина беше СССР, сега все са в противните
Съединени щати. Никой не плаща вече за това, че можеш да калъпиш що-годе
някакви стихове. Мъка. Мъка.
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Ти не се нито "боядиса", нито "пребоядиса", нито преди, нито сега. Не беше
ли изкушаван през всичките тия години?
Разбира се, че съм бил изкушаван. Но не чак толкова – вероятно изкусителят не е
намирал в мен нещо, което да иска да ми отнеме. А може би и хората са различно
устроени, едни, които се подават на изкушенията и ги търсят, а други, които бягат
от тях. По-скоро съм бягал от изкушенията, защото, както знаеш, само един е
устоял в пустинята.
В Париж на една изложба се засякох със Стефан Савов, който водеше някаква
парламентарна делегация. На въпроса ми какво ново в София, той отговори: "Как
какво ново, Джеров и Николай Христов минаха в моята партия. Ти няма ли да
дойдеш?" Тогава бях член на РДП, и не само на партията, но и на нейното
политбюро, така да се каже, някак другояче се наричаше, сега не го помня вече.
Двамата споменати бяха преминали в Демократическата партия срещу големи
постове в нея. Смяташ ли, че не съм могъл да поискам и аз нещо. Не в партията,
мен това не ме влече. Савов нямаше да ми откаже. Но не го направих, макар че в
една партия с него, познаваше го добре, щеше да бъде къде по-престижно и найважното човешки по-уютно, отколкото с Михаил Неделчев, който с компанията си
угроби Радикал-демократическата партия. Може би ще кажеш, не прекалявам ли с
тоя Неделчев. При тази му активност, мисля, че в известна степен сме дори
безотговорно безразлични. Понеже го знам на какви зулуми е способен в името на
своето его, пък и не само на егото си. Да не си отварям устата, тръпки ме побиват
като си помисля какви вреди може да нанесе, а той реално вече ги и нанася, на
литературата.

Казваш, че партийните дела не те привличат, но ти отдели не малко време на
"партийното строителство" в РДП. Какво те накара, теб – индивидуалиста
– да се влееш в тълпата, пък макар и от "единомишленици"?
Вероятно съм бил воден от схващането, че нещата у нас са на тоя хал, защото
кадърните, можещите, моралните, отбягвайки да се занимават с обществена работа,
освобождават терена за посредствените, за лакомите за власт. Тези последните
обаче са толкова добре огранизирани – много повече отколкото некадърниците в
литературата, защото тук има отгоре на всичко и големи материални облаги, –
толкова арогантни и невъзспиращи се пред нищо, че са готови да смачкат всичко и
всички по пътя си, само и само да не изпуснат кокала. И това са мои наблюдения в
една уж по-интелектуална партия като РДП, какво ли е в другите?
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Все пак за историята ще бъде интересно да опишеш накратко и тази
страница от биографията си – неосъществената си политическа кариера.
За историята изобщо няма да е интересно, дори за литературната история. Един
епизод не по-важен от картоиграчеството, да речем, или някакви други страсти. Но
понеже ти искаш във всичко да стигаме до подробности – стигнах до член на
Политбюро. В РДП се наричаше по-друг начин, но йерахията е тая. Отидох там с
името си, с авторитета си, с материалната си независимост. Някои – не всички,
разбира се, имаше и хора, които си даваха сметка за реалностите – се държаха така,
сякаш съм ги ощетил с нещо. Може би са се чувствали застрашени, макар че
нямаше никаква напористост от моя страна – все пак те бяха известни, доколкото
бяха в ръководството на РДП. Извън партията бяха никои.
Политика на Балканите е мръсна дума. А поетите имат претенциите да възвръщат
постоянно чистотата на думите, а на някои от тях и блясъка. Това ме накара доста
дискретно да се оттегля. Освен това, с политика у нас, според мен, се занимават
предимно хора, които професионално не са сигурни в себе си, жадуват изява, а
нямат друг ресурс и не на последно място – психически не са съвсем наред. Това
последното го казвам съвсем убедено; не може един възрастен човек с житейски
опит, с претенции за интелектуална извисеност да се взема така насериозно в
несериозни ситуации. Например, когато е повече от ясно, че в едни предстоящи
избори нямаш никакъв шанс да се представиш задоволително, не е необходимо да
вдигаш пушилка и да "дерзаеш", защото ставаш смешен в очите на околните и това
още повече ги отблъсва и от теб, и от идеите, към които се мъчиш да ги приобщиш.
Мога да дам много конкретни примери, но това би означавало да засегна личности,
които макар и изпаднали от политиката, доколкото са били в нея, продължават
безумните си напъни да фокусират върху себе си общественото внимание. Не ми се
ще да ги подпомагам в неотслабващата им параноя. Да духаш свещ във вид на
стеаринов фалос не е чак толкова голям грях, но не може това да е все на
обществени места и да продължава години наред.

Характер и творчество
"От амбиции, разтърсван целият..." – това ли е най-лаконичното автоопределение на характера ти?
Не. Това е само стих. Дори мога да кажа, че като цяло не съм амбициозен
достатъчно. При мен няма толкова амбиции, колкото амбициозност, а това е поскоро някаква разновидност на работохолизма, захвана ли се с нещо – дали ще е
поема, някой превод или да накова дюшеме – не мирясвам докато не го направя. С
моите възможности някои наистина амбициозни люде кой знае къде щяха да
стигнат.
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Коя специфична черта на характера ти според теб е допринесла най-много за
творческите ти постижения и коя ти е донесла най-много бели на главата в
житейски план?
Способността да се съсредоточавам и за кратко време да правя това, над което
други може би се трудят дълго и методично. Знаеш, че този начин на работа –
залпово – има и още едно предимство, освобождава ти времето за други
извънлитературни занимания и ти пречи да се вманиачаваш. Не съм кабинетен тип
писател. Белите са ми от прекалената откровеност. Една такава откровеност
понякога може да е израз и на нетактичност, но при мен не е така. Никога няма да
злоупотребя с невинен човешки дефект или недай си боже недъг; моите нападки са
срещу тия, чиито недостатъци са плод на самонадеяна некадърност или
безпардонна наглост, на склонност да тероризират по някакъв начин околните.
Като имаш предвид, че такъв тип хора са със силно колективистично чувство,
можеш да си представиш как съм си патил – засягайки едного, аз съм засягал цял
гилдиен интерес.

Характерът е в основата на приятелства и вражди. Какво представляват
приятелите ти и враговете ти?
Моите приятели са хора, повярвали, че положителните ми качества са много повече
от отрицателните. Това са предимно действен тип хора, които ценят повече
реалния резултат, отколкото да обръщат внимание на съпътстващите го трудности
и дори недоразумения.
Враговете ми би трябвало да са с противоположни характеристики, дребнави хора,
за които се казва, че за бълхата горят юргана. Кой ги знае. Всъщност аз не смятам,
че имам много врагове. Поне аз нямам враждебно чувство към тях. Това са поскоро хора, с които не общувам, защото ги смятам за незначителни, недостойни
или способни да те предадат. Не бих казал, че имам враг, на който да искам да му
се случи нещо лошо. Знаеш, че обичам да казвам: това и на врага си не го
пожелавам.

Коя твоя черта ценят най-много приятелите ти и за коя получаваш наймного упреци от тях?
Не изоставям приятелите си в беда – мисля, че това те го разбират и го ценят.
Критикуват ме за много неща, някои реални, други мними. Но кой е безгрешен? Да
ти кажа нещо конкретно, значи да призная, че наистина ми е недостатък. Аз, ако го
осъзнавам като недостатък, сигурно щях да се старая да го избягвам. Голям мой
недостатък, с който жена ми не съвсем успешно се бори, е, че понякога псувам. И
как да се пребори, когато и аз се боря, но без дълготраен резултат. "Личи си, че си
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започнал като каруцар!" – обича да ме порицава тя. Все пак имам някакъв
напредък, когато се прибера и имам да разправям нещо по-особено, първо се
осведомявам дали сме сами вкъщи и чак тогава почвам. Неприятно е наистина, но
не смятам, че е чак непоправим недостатък. Един ден, тъкмо жена ми ме сръчка за
някаква лежерна благословия по нечий адрес и от долния етаж, където работеше
Цецо, който ми поддържа компютрите, се разнесе такава цветиста, наистина
каруцарска, псувня по адрес на софтуера, или хардуера, не помня вече, че аз се
почувствах оневинен. Все пак инженер е човекът, работи във важно министерство,
благообразен и възпитан. Обещавам, че няма да псувам вече... толкова често.

Не ти липсва толерантност, особено на литературното поприще, но в
живота не рядко се стремиш да налагаш мненията си, а това често води до
конфликти. Такова поведение ражда и верни, и грешни представи за характера
ти. Някои смятат, че "дърпаш чергата по-често към себе си" – вярно ли е
това?
Не толкова налагам мненията си, колкото ги отстоявам. Никой на никого не може
да натрапи мнението си. Но не бива и да се отказва от него, било за да угоди
някому, било за да си няма неприятности. Освен това, знаеш, че аз рядко влизам в
спорове заради самия мен, по-скоро по някакви принципни подбуди. Иначе, за
литературата си прав, не смятам, че моето мнение е най-меродавно. Стига ми моята
поезия да отговаря на моите представи за поезия. Помниш, че на младини, когато
ме упрекваха за едно или друго в писането, аз си бях изградил една защитна
реакция: "Ами аз толкова мога!" И обезсмислях всякакви атаки. И това преди още
да разбера за "мовизма" на Катаев, който по същество не е нещо по-различно.
Дърпам чергата към себе си дотолкова, доколкото другият да не я вземе цялата. Т.
е. не искам чуждото, но не давам и своето. Когато се мъчат да ми го отнемат. Иначе
доброволно бих го дал. И много често го давам. Особено, когато виждам, че някой
има нужда от него.

Силно изразено его като твоето помага на твореца, но пречи на човешките
контакти. Как го преодоляваш, с годините по-трудно или по-лесно става
контролирането му?
Изобщо не го контролирам. В писането, а и във всяко творчество, нищо не може да
се контролира. Иначе, в живота, то не ми пречи. Ти видя тая година на рождения
ми ден в двора на музея "Иван Вазов" колко народ имаше. И писатели, и артисти, и
художници, и лекари, и инженери, и издатели, и журналисти, до два през нощта
продължи купонът. И умни мъже, и красиви жени. Имам ли вид на неконтактен
човек? На човек, комуто творчеството е попречило да общува със света. Аз да не
съм някой графоман. Знаеш, че в печатницата "Балкан" съм известен сред
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колектива, предимно жени, като "дарлинга". Дарлинга винаги знае какво да
пошепне на ухото на всяка, че тя да работи през целия ден така, сякаш мъжът й не
се е прибрал предната вечер пиян, Дарлинга винаги може да почерпи. Или да не би,
като говоря с жена, да пристъпям от крак на крак и да се чудя как по-бързо да
свърши разговорът, че да си тръгна. Аз нямам проблеми с човешките контакти.
Мога да общувам с еднакъв успех и с княжевските каруцари и с членовете на
Академията "Маларме". Кирил Кадийски може да си пие и лютата шльоковица с
разни курвета в "Сам дойдох", и курвоазието в бара на "Лютеция" в Париж. Това че
с неколцина български литератори отношенията ми са пообтегнати, е без всякакво
значение. За мен, разбира се. За тях вероятно не е така. Георги Господинов в
асансьора на хотела в Париж ми подметна: "И какво сега, не си говорим, така ли?"
Защо не ме зачекна веднъж в София по тоя въпрос? Че да му отговоря. А и защо да
му отговарям. Той добре знае.
Твоят въпрос има и една друга страна – защо са твърде малко хората от гилдията, с
които общувам. Аз наистина допускам твърде малко хора до себе си, това е факт.
Но не защото ми пречи егото. Просто намирам за ненужно да си хабя времето, да
си развалям естетическите представи за живота и изкуството и да насърчавам
посредствени амбиции. Какво имам да си кажа с повечето от тия, които не са ми
врагове, но приятели не могат да ми бъдат в никакъв случай. Да им кажа истината –
твърде деликатен съм все пак; да ги заблуждавам, че са нещо – това вече не е в моя
стил. Остава ми единствено възможното – дистанцията. И усещането у околните,
че съм увеличил броя на враговете си.

Съмишленици
Стоиш някак самотно на литературния небосклон на България. Като че ли си
по-вписан в пейзажа на европейската литература – какво е усещането ти за
тези неща?
Моето усещане е, че съм си на мястото. Че не съм заел чуждо място.
Как ме виждаш ти обаче и как ме оценяваш, е друг въпрос. Може да ти се стори, че
съм голяма звезда и това ме прави самотен сред другите звезди. Или че съм съвсем
нормална звезда, а наоколо ми само литературен трошляк, който поради мястото
може да се нарече с гръмкото име метеоритен дъжд. Дано не ни чуе моят приятел
д-р Петко Недялков, че му се намесваме в астрономията. Шегата настрана, човек
може да се чувства самотен и сред гъсто населено място, а може и да не е никак
самотен, ако между него и такива като него, макар и на по-голямо разстояние – по
границите на безкрая, както го е казал Аполинер – протичат постоянно сигнали,
които осмислят това уж самотно бдение. Овидий да не би да е бил по-малко
самотен сред дивите, неграмотни скити. Кой му е бил виновен, че е талантлив.
Твърде късно е прозрял: "... талантът ми донесе гибелта!"
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И все пак оставаш да живееш в България – кои от нашите творци смяташ за
свои съмишленици и какво те свързва с тях?
Нали знаеш какво е отговорил древният гръцки философ, когато го попитали защо
при тази си известност е останал да живее в малкото си родно градче: за да не стане
още по-малко!
Ако приемем, че поезията това е да чувстваш и да мислиш по-различно от другите,
поетите никога не могат да бъдат съмишленици. Те могат обаче да търсят един у
друг и да намират потвърждение на схващането си, че поезията трябва да служи на
възвишени идеали, да разкрива неповторими светове, да сближава хората, а не да
ги разделя. В този смисъл са ми близки – споменавам не само живи, но и починали,
които са още сред нас – творци като Александър Геров, Блага Димитрова, Валери
Петров, Иван Давидков, Първан Стефанов, Христо Фотев, Константин Павлов,
Николай Кънчев, Кръстьо Станишев, Иванко Нниколов, Йордан Янков, Калин
Донков, Венцислав Кисьов, Тома Бинчев, Владо Даверов, Иван Робанов, Кирил
Мерджански, Георги Рупчев, Ева Волицер, Рада Панчовска, Мария Меранзова,
Димитър Миланов, от по-младите Пламен Антов, Петър Чухов, Вирджиния
Захариева. Има, разбира се, и неколцина други не лишени от дарба автори, но
поведението им през годините не е било, меко казано, безупречно и това ме кара да
пазя духа си по-далече от тях. Можеш да бъдеш разбойник като Вийон, шпионин
като Бомарше, търговец на оръжие като Рембо, терорист като Вапцаров, но да си
изпечен мерзавец, елементарен подлец и дори безобиден шушумига – това никога,
ако искаш да те ценят и като поет.

Кой (или кои) чуждестранни твои колеги, с които поддържаш творчески
контакти, смяташ за най-близо до търсенията ти и можеш да ги наречеш
съмишленици?
Не е важно какво смятам аз за тях, важното е какво те мислят за мен. Всеки може
да се самооболщава и да се самонарежда сред първенците и да ги има за
съмишленици. Това у нас като че ли е практика вече. Такива маниакалности са ми
чужди. Но когато един Жан Оризе пише: "Неслучайно го избрахме за членкореспондент на нашата Академия Маларме, нареждайки го до толкова безспорни
поети като албанеца Исмаил Кадаре, финландеца Пенти Холапа, румънката Ана
Бландиана, руснака Андрей Вознесенски, ирландеца Шеймъс Хийни (Нобелов
лауреат), ливано-сириеца Адонис и Йостен Шостранд от Шведската академия, за да
не споменавам повече имена. Кирил Кадийски е в добра компания и ние сме
щастливи и горди, че той вече се числи сред нас." – какво можем да добавим ние с
тебе? И трябва ли? Освен да уточним, че това е от предговора към книгата ми
"Петте годишни времена и други стихотворения", излязла в "Льо Шерш Миди
Едитьор" миналата година и че преводът на пасажа е на Красимир Кавалджиев.
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Ама някой бил казал, че подобни изяви в чужбина били без значение там, а целели
единствено да се митологизира името на автора тук, както споменаваш в един от
твоите въпроси – да казват каквото си щат. Кисело е гроздето, господа, кисело!
Само че не можете да си представите колко е сладко. Така ми се ще да ви хвърля
една чепка. Обаче Лафонтен не ми дава. А Езоп още повече. Не ги е срам!

Животът и творчеството не са еднозначни – кои и какви са съмишлениците
ти в живота, който живеем, и какво ви обединява?
Съмишленици е силно казано. Още повече, че това са хора от други професии. Поскоро едно добро приятелство на битова основа, не лишено обаче и от духовна
близост. Няколко докторски семейства: Д-р Бранкови – Огнян и Зоя. Него го знаеш
добре, беше в групата "Ашингер", но после се отдаде само на медицината и сега е
от най-големите детски хирурзи, върнал към живота десетки невинни същества. На
купон у Оги се запознах с жена ми. Те със Зоя бяха приятелки и я бяха поканили, и
аз си нямах работа, та отидох и аз. Тя и досега помни как съм бил поканил всички
на някакво литературно четене, само нея не. И тя се заканила да ми го върне.
Връща ми го вече трийсет и повече години. Когато се оженихме, бях щастлив, че е
инженерка и няма да ми се пречка с писане. А то какво излезе – прописа. Добре, че
не пише баналности и маниакалности. За последната й книга има вече три
рецензии. Една книга й излезе в Румъния. Сега една е преведена и ще излезе във
Франция. Представяш ли си, ако тия, дето вдигат шум под път и над път за няма
нищо, имаха нейните текстове. И колко духовна енергия трябва да имаш, за да
издържиш на това напрежение – от една страна аз я подтискам, не само с личността
си, но и с капризите си понякога, от друга, досега не съм обелил зъб за нея никъде
и пред никого, за първи път си позволявам да кажа тия няколко думи. Но може би
така е по-добре, всичко, което е постигнала, го дължи на себе си. Понякога
недоволства, съвсем справедливо, че не й чета много текстовете и трябва да се
измъквам с каламбура, че аз съм издател, а не читател. Няма мой ред обаче, който
да не е минал през ръцете й, да не сме го обсъждали. Усетът й почти винаги е
безпогрешен.
Другото семейство са д-р Койчеви. Съседи сме в Княжево. Жоро и д-р Фани
Цуракова д-р Койчева, както обичам да я титулувам на шега. Тя е писателкакриминалистка и е сред водещите в жанра. Той – виден столичен психиатър. При
него работи Стефчо Бесарбовски. Много е доволен. Жоро е природен човек.
Винаги в двора държи някаква кляфка, която представя за рядка ловджийска
порода. Да не говорим, че дворът им е пълен и с всякакви навлеци, които я
наминават на връщане от Витоша, я са решили, че без тях семейството е много
самотно. А бе "Не горюй", помниш ли го тоя филм? Само дето някой не е качен в
клоните с латерна.
Д-р Митко Евстатиев го знаеш, един от най-добрите пластични хирурзи, що жени е
ощастливил, от дъски прави секс-бомби. С жена му Лидия бяха на рождения ми
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ден, видяхте се, надявам се. И те са ни комшии, наскоро си довършиха къщата в
Княжево. Не ще да ми оправи кривия нос, в това ми бил чара. Ушите му са
клепнали като локатори, но и тях не възнамерява да пипа, макар че според
Ломброзо това не бил похвален белег.
Със съседите Гочкови – Тодор и Тинка – също поддържахме близки отношения.
Той беше директор на техникума по радиотехника или нещо от тоя род. Много от
инструментите му бяха постоянно у мен, не го беше яд това, ами че били пръснати
по балкони и тераси и не били подредени. Добър и отзивчив човек. Прекара много
тежка сърдечна операция това лято, премина много перипетии, бори се до последно
със смъртта, но през есента тя го надви. Поредно потвърждение, че добрите хора си
отиват от тоя свят без време. Като че ли да освободят място на лошите и калпавите
да векуват. Тинка и Ачо – сина му, който го наследи в професията, инженер е в
Радиото – няма лесно да го прежалят.
Както виждаш, макар и със силно его, нямам проблеми при общуването си с
различни хора. Никога не ги занимавам с моите професионални дертове. Тъкмо
обратното, гледам да отклоня разговора в друга насока, ако случайно стане дума за
моите работи. Най-големите проблеми в общуването настъпват, когато всеки иска
другите да са на нивото му. Голямото изкуство е в това ти да се пригодиш към
другите, от това нищо няма да загубиш, а ще спечелиш уважението на мнозина.

Какви са отношенията ти с творците от предходните поколения и какви са
те с озвучените днес млади?
Отношението ми към предходниците, които не са мерзавствали спрямо мен, е
почтително. Към тия, които са ми помогнали в един или друг момент – се отнасям с
благодарност. Които са ме тормозили, се старая да не ги забелязвам. Но в никакъв
случай не ги мразя. Бог въздава на всички – стига да не ти прозвучи, като че ли съм
станал последовател на Коруджиев.
Към озвучените млади, които са талантливи, се отнасям със симпатия и с надежда,
че хубавите им работи ще се множат. Съжалявам, че търсенията им са далече от
моите, бих могъл да им покажа някои тънкости на занаята. Макар че кой знае –
никога не е късно.

Не те питам за "поколението" ти, защото моето мнение за това измислено
понятие е изказано още навремето в статията ми "Новото поетическо
съзнание". Съществува "физическо" поколение на хора от една възрастова
група, израснали при близки условия, подложени на сродни изпитания,
възпитавани в сходни идеали и пр. Но творческо поколение като "априлското"
например не може да има, защото принципът на обединение е чисто
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идеологически. Можеш да чувстваш много по-дълбоко родство с отдавна
отишъл си творец, отколкото с някой твой връстник. В този смисъл, чий
съмишленик на големите наши творци се чувстваш ти?
Тия литературни поколения, пък сигурно това важи и за другите изкуства, са ги
измислили хора, които се надяват покрай другите и те да останат в литературата.
Какъв ще е другият подтик. От кое поколение е Иван Вазов? А Багряна?
Наивниците от така нареченото "априлско поколение" дотам се бяха одързостили,
че се виждаха завинаги влезли в българската литература. Че се и присламчваха
някои. След като Матей Шопкин започнаха да го броят от априлското поколение,
на път беше и Петър Андасаров да остане навеки в литературата. Имаше такива
опити. Безспорно двама-трима от тях ще останат и още неколцина ще бъдат
споменавани от литературната история, но не защото са от това поколение, а
защото са си написали текстовете като хората.
Моето "поколение" се е реализирало като общност само в казармата – влязло е по
едно и също време, служило е и е излязло. Но тъй като аз не съм служил войник, и
там ме няма.
Изпреварващо ти отговорих кои и от вече не живите български поети смятам за
близки. Като умра, те сигурно ще ми кажат дали ме смятат за близък и дали ме
чувстват свой съмишленик. А може и нищо да не ми кажат. Всичко е божа работа.
Да не се натягаме още отсега.

Поезия и възприемане
Към кого е адресирана твоята поезия – как си представяш своя читател?
Бил си свидетел как реагирам, когато някой в компания започне да напира да казва
стихове. Знаеш, че това е най-противната ми ситуация. Никой на никого не е
длъжен да слуша излиянията. Най-малко си представям моя читател в ролята на
невинна жертва. Не вярвам някой сериозен поет да пише, представяйки си своя
читател. Това значи вече и да се соъбразяваш с него. Нима читателят се съобразява
с мен? Той иска своето и ако го намери при мен – добре, ако не го намери – има
такъв богат избор от стихотворна продукция. И аз пиша, и ако той, читателят, ме
хареса, също добре, ако ли не – има толкова други читатели. Има обаче една
особена категория читатели, които харесват всичко, самата идея, че нещо е поезия,
е вече достатъчна те да я харесват. Една поетеса от Благоевград, нека бъдем
дискретни, много ме харесва като поет, но в същото време харесвала и Евтим
Евтимов и още по-лошо – Воймир Асенов. Какво да каже тук човек? Така
навремето Мариана Тодорова – прави портрет за мене, прави и за Петя Йорданова.
Питам я каква е тая всеядност, отговаря – за да минела книгата, защото, нали,
Ивтим и така нататък... Добре, това може да не го одобряваш, но поне да го
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разбереш. Но доброволно да си задръстваш съзнанието, да го тъпчеш като циганска
торба с каквото ти попадне, ето това вече не го разбирам.
С две думи, поезията си я адресирам като към непознати светове, дори без идеята
дали съществуват. Ако срещне нещо по пътя – хубаво, ако ли не – има такава
безкрайна пустота, погълнала къде по-амбициозни и по-болезнени усилия.

Ти не си "поет-песенник", нито "поет-трибун", но обичаш срещите с
читатели. Аз лично съм водил доста твои срещи, които за мен са били
интересни, защото са показвали кои твои послания са достигнали до
публиката ти и как ги възприема тя. Какво научаваш ти от читателите си?
Първо научавам, че имам читатели и почитатели. Това не е малко. Все пак, колкото
и да си над схватката, добре е да имаш някакви ориентири. Второ, виждам как се
възприема това, което изпращам като послание. Не че ще тръгна да се съобразявам
и да се нагласям към вкусовете на публиката. Истинският поет е свързан с вкуса на
публиката, но не защото го следва, а защото го формира. На такива срещи съм
чувал интересни съждения. Преди пет-шест години в Париж в ИНАЛКО имаше
вечер на българската поезия, организирана от Елена Фулиарон и водена от мен.
Салонът беше претъпкан. Елена Томалевска, кореспондентката на Би Би Си, каза,
че това била най-посетената среща от тоя род през последните години. Та на тази
среща една студентка ме попита защо – след като съм бил толкова контактен,
атрактивен, жизнен събеседник – поезията ми е предимно в мрачни и потискащи
тонове. Измъкнах се с финт, че няма нищо по-досадно такава поезия да е дело и на
някакъв сумрачен, досаден тип. Или обратното – да пиша весели, лековати
стихчета. Явно изкуството е другият ни живот, вероятно истинският – една от
възможностите да бъдем това, което не можем в реалния.
Не твърдя, че читателят е като жената – трябва да я изслушаш внимателно и да
направиш обратното на това, което тя те съветва. Но прекаленото вслушване в
читателските мнения не води до нещо кой знае какво. Не трябва поетът да се старае
публиката да го разбере, публиката трябва да положи усилия да разбере поета.

Твоята публика прави ли делението поет-преводач или схваща творчеството
ти в целокупност?
Мисля, че публиката не ме дели. Дори журналистите вече са ориентирани в тая
материя. Фактът, че хората търсят и си купуват и моите стихове, и моите преводи
говори красноречиво.
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Как мислиш, дали твоите читатели те уважават само заради това, което си
написал или и заради обществените ти позиции?
Не съм от дежурните по преса писатели. Старая се да се обаждам, само когато е
крайно наложително. Тогава обаче не пропускам възможността да кажа и какво
мисля, и защо мисля точно така, дори да няма изгледи да бъда чут от тия, които
трябва. Важното е, че ме чуват останалите. Често са ме спирали непознати хора на
улицата да ме поздравят за едно или друго изказване било по телевизията или
радиото, било в печата. Не смятам, че това са хора, които ме познават като поет.
Много често имат само смътната представа, че съм писател. Хората обаче имат
нужда не само от поезия. Голата истина за тях понякога е по-важна от
метафоричните истини за битието. Те имат правото да получат малко храна за
своето чувство за справедливост.
Вече стана дума, че възприемането на твоята поезия изисква от читателя
известна подготвеност, най-вече в интелектуален план. Не прави ли това
творчеството ти по-трудно достъпно и в известен смисъл "елитарно"?
Ти ме пита и за библиофилските издания – не стесняват ли те кръга на моите
читатели. А трябва ли кръгът на читателите на истинската поезия да е много
широк? Елитарно е отрицателно качество само в критиката на соц-реализма. Защо
да не приемем, че усилията от страна на читателя са своеобразен реверанс за
усилията на поета. Постмодернистичните опуси също напрягат читателя, но
усилията му са възнаградени само с едно, да разшифрова засуканите фрази и да
види, че в тях няма нищо. Не си ли се мъчил с костелив орех и когато си успявал
най-накрая да го разчупиш, виждаш, че ядката е спаружена или плесенясала.

Жените или мъжете стигат по-бързо до поетическите ти послания?
Хващаш ме неподготвен. Не съм се замислял над този въпрос. На моите четения
идват като че ли повече жени. Но знае ли човек. Нямам откровено любовни
стихотворения, така че възможно е именно философските ми послания да ги
привличат. Дано да е така. Не знам, объркан съм. Едни от най-добрите текстове за
мен са писани от жени. Розалия Ликова, Надежда Александрова, Мариана
Тодорова, Катя Кузмова-Зографова, Ваня Бояджиева, Нина Пантелеева, Каролина
Илика, Надя Попова. Дори Попова си сложи мой стих за мото на една от книгите;
вероятно жените чувстват в моята поезия неща, които ги отдалечават от баналната
представа за сантиментални същества.

Имаш внушителен брой участия в международни прояви и авторски вечери в
чужбина – как посреща чуждата аудитория твоята поезия?
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Вече на няколко пъти разказвах за такива мои срещи с читатели, в Париж – и в
ИНАЛКО, и в книжарницата "Ар е литератюр" на Монпарнас, а и из провинцията –
Бордо, Тулуза, в Белгия – Брюксел и Лиеж. Винаги съм бил изпълнен с известен
скептицизъм към подобен род начинания, тъй като това е един световен процес –
отлив от поезията, спадане на интереса, което води до падане на тиражите.
Затваряне на поетическите общества. Освен като поет това ме интересува и като
издател, разбира се. И тъй като тези процеси са циклични, а и там, и тук протичат с
едно доста осезаемо разминаване, напоследък наблюдавам много интересна
картина: докато тук, у нас, движението е все още надолу, към долната мъртва
точка, през последните две-три години там, във Франция, се отчита леко тръгване
нагоре. Книжарниците започват да се пълнят все повече, като че ли интересът към
четенето се засилва. В това число и на поезия. Така че миналата есен бях много
приятно изненадан от публиката на творческата ми вечер на 1 октомври и най-вече
на представянето на книгата ми "Пясъчно време" в края на ноември в
Монпарнаската книжарница, когато имаше хора и по стъпалата чак до горния етаж.
Тук важна роля играе и това кой ти е издателят. "Фата Моргана", "Льо Шерш
Миди", Издателството на ЮНЕСКО – това са високи марки. Да се съгласи
ЮНЕСКО на коопродукция с "Л'Еспри де Панинсюл" и да включи книгата в
престижната си поредица "Представителни творби", където излиза най-доброто от
националните литератури, за читателя е голяма атестация. От друга страна,
представянето на чуждестранен поет в Париж не е чак толкова често явление, така
че не изключвам и известна доза любопитство, което, дай боже, да прерасне в
интерес. Там, където имам обратна връзка, а това са биеналетата и поетическите
фестивали, нямам никакво съмнение, че поезията ми се посреща с адмирации.
Десетките писма, които получавам, говорят за това. А и новите покани за участие.

Има ли разлика в контактите ти с публиката у нас и в чужбина?
В самите контакти няма чак толкова осезаема разлика, и там се интересуват от това
какъв е бил подтикът да напишеш едно или друго стихотворение, виждаш ли
надежда и изход от мрачната действителност, все от тоя род. По-различното от тук,
където продажбите общо взето са символични, е активността на книжарите. Там те
гонят максимална продажба и Вернер Брюк, управителят на "Ар е литератюр" беше
особено щастлив, че тая вечер само от премиерната ми книга беше продал над 20
екземпляря, без да броим "Сонетите" и "Петте годишни времена..." Това за
Франция е много голям успех. Тук такъв успех имахме само на премиерата на
"Смъртта на бялата лястовица...", която ти представи в "Писмена" и 40-те бройки,
които аз бях донесъл, хвръкнаха за отрицателно време. Трябва да ти призная, че и в
най-смелите си мечти не бях се надявал 40 броя да се свършат за една вечер, а и
още щяха да се похарчат. Явно е, че има хора, които искат да четат поезия, лошото
е, че книгите са скъпи. Ето това стеснява кръга на читателите, а не че поезията ми
била елитарна, че искала специална подготовка или не знам какво. Днешният
читател е способен да поеме повече добра поезия, отколкото българската
литература може да му предложи.
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Синът ми доста се забавлява с твоето "Гърне с опашка", а как е с поголямата детска аудитория – имаш ли наблюдения върху своите читателидеца?
Когато Венета, малката ми дъщеря, беше в отделенията, излезе "Сме ли смели?" и
учителката ме покани в един от часовете да им гостувам. Много се смяха децата.
Рисувах им на черната дъска разни животни. Но повече наблюдения, да ти призная,
нямам. Знаеш, че държа на детските си стихове, но някак си ги смятам стихове на
детска тематика, а аудиторията я виждам повече сред майките и бащите. Тия дни
дадох същата книжка на моите внучки – Вили и Мими, Велика и Мария – вече
започват да налучкват как става четенето, та ще чакам да чуя те какво мислят. Дано
да им харесат.

Нещо, което смяташ, че още дължиш на аудиторията си?
Най-хубавата си книга.

Общество, литература, промяна
Може ли литературата да бъде инструмент на промяната и развитието?
Ако е така, защо нашите държавни мъже и жени вече повече от десет години
гледат с пренебрежение на тази възможност?
Литературата променя много неща. Тя влияе преди всичко на мисленето на хората.
Не в смисъл, че ги кара да си променят схващането по един или друг въпрос, макар
че и това в даден момент е възможно, а че им помага да се ориентират по-правилно
в ситуациите, да преценяват по-трезво възникналите конфликти, да вземат поадекватни решения. Това обаче са дълги и незабележими с просто око процеси.
Това са натрупвания, които се предават от поколение на поколение.
Облагородяването на човешката душа е вековен процес.
В прагматичен план, ако говориш за нашата прословута промяна – не, литературата
не може да бъде никакъв инструмент. Може някои писатели да вземат участие, и то
доста дейно, като личности, но в краен резултат от това ще се облагодетелстват
други и ще се разбере, че те – писателите – за кой ли път са били употребени. Това
е горчивата истина.

289
България обезлюдява откъм умни и кадърни млади хора – над един милион вече
са в чужбина. Това са почти 90% от читателите и на научна, и на
художествена литература. Т. е. обществото ни бавно, но сигурно остарява и
затъпява, вместо да се подмладява и развива. Все по-малко книги се четат,
още по-малко се купуват. Постепенно идващите поколения губят своята
културна идентичност и нехаят изцяло за националната си принадлежност.
Къде е в този разрушителен процес мястото на държавата?
Държава абдикира от много сфери на живота. И щетите вече са налице. Но това, че
абдикира от културата – духовните щети ще излязат на яве след десетилетия. Сега
ние виждаме само върха на айсберга, наречен духовна криза.

От десет години и действително умни, и откровено празноглави политици
повтарят "европейска интеграция, та европейска интеграция"! И често ни се
е налагало да си задаваме въпроса какво общо имат тези хора с Европа, след
като обезличават собствената си култура и нехаят за това, че без културна
идентичност в Европа ние ще бъдем смлени като втора ръка гастарбайтери
без визи, но и... без лице и история. Това и на мен, и на теб ни е омръзнало да го
повтаряме на всякакви форуми. Глухи по рождение ли са нашите политици
или "оглушават", като в знаменитата "Приказка за стълбата" на
Смирненски?
Ти задаваш добре въпросите си, а добре зададеният въпрос е половин отговор. За
да не бъда съвсем безучастен, ще ти кажа, че за другата половина правилното
решение е Б – оглушават. Чакам обаче тоя народ да им зашлеви такава плесница, че
да им писнат и двете уши и да видим, че хич не са били оглушали, ами са си
правили оглушки.
За европейската интеграция. Казах за айсберга на духовната криза. Не искам да
бъда лош пророк, но този айсберг така може да разпори щастливо плаващия към
въжделената евроинтеграция български "Титаник", че до крайната цел да стигнат
само пътниците от първа класа. И то не всичките.

Като правило през тези години на прехода никое правителство не сложи сред
приоритетите си културата. Също като правило министрите на културата
бяха най-неподходящите и не на мястото си във всеки екип. Резултатите са
плачевни – разединена и обезверена в смисъла на професионалните си усилия
културна общност, маргинализация на цели сектори, едва кретащи доскоро
печеливши и развиващи се културни индустрии... И естествената последица –
удобното настаняване на ерзац-културата на челните позиции на промяната.
Очевидното вчера днес е очевадно, но за кого? На слепеца не можеш втори път
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да му извадиш окото? Как ще обясниш тази "кокоша слепота" на българските
политици?
Нито са глухи, нито са слепи. Вършат това, което им е възложено да извършат.
"Челните позиции на промяната" – това ми звучи много бойко. Промяната е
извършена не само преди да чуем за нея, но и преди да сме могли да си въобразим,
че е възможно такова нещо, в кабинетите на службите – и наши, и чужди. Всички
интелектуалци и от двете, и от трите, и от колко си щеш страни, бяха употребени.
И употребата на интелектуалци продължава. Гледам как творци от висока класа се
подлъгват, че може да се направи нещо и влизат във властта. Не се съмнявам, че са
водени от чист ентусиазъм. Другото би било страшно, би говорило, че сривът в
обществото е пълен, че националната деградация е в завършена фаза. Но питам се,
какво ще направят – и като конкретен замисъл, и още повече като конкретна
реализация – и Стефан Данаилов, и Коста Цонев, и Явор Милушев, чиито
професионални качества са вън от всякакво съмнение; най-много да легитимират
някоя политическа сила. Т. е. отново да бъдат употребени. Актьорът може да играе
всякакви роли, и на благородник, и на злодей, но на сцената. В живота той трябва
да бъде това, което е длъжен да бъде всеки интелектуалец – в опозиция на властта,
все едно коя политическа сила е на власт, и неин коректив. Не ти ли прави
впечатление кого канят политическите сили във властта от средите на
интелектуалците – артисти, певци, музиканти, че дори и илюзионисти. Защо? Ами
защото са популярни. Ще им привличат симпатизанти. Не мога в момента да се
сетя кой от големите ни творци представлява СДС, тая партия като че ли най-малко
се интересува от проблемите на културата и от духовния живот в България.
Спомняш си на едно събрание на синия актив в голямата зала на НДК по времето,
когато разривът между синята партия и българските интелектуалци беше вече
тревожен факт, тревожен за обществото, разбира се, Евгени Бакърджиев при
откриването се изцепи: "Кой казва, че българските интелектуалци не били със
СДС, ето ги, те са на първия ред!" И там се мъдрят кои? Васко Кръпката, Вили
Кавалджиев, Мамалев, Богдана Карадочева и Луко Захариев.

Ти участва активно в подкрепа на кампанията ми като директор на
Националния център за книгата за утвърждаване на програмата "Книжовно
наследство" като приоритет за Министерството на културата. При
всичките ни логични доводи не постигнахме нищо пред стената на
чиновническото безразличие и липса на управленска далновидност. На
мястото на всички прогресивни и съзвучни с новите обществени потребности
идеи се върна триумфално удобната стара и ненужна "Помощ за книгата".
Уви! – този пример от най-новата ни културна история съвсем не е единичен.
Как според теб можем да се противопоставяме на реставрационните
действия в областта на културата, които не водят до нищо добро, и имаме ли
някакъв шанс за успех?
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Трябва да се противопоставяме на реставрационните действия по принцип. Защото,
ако се стигне до там – демокрацията да бъде такава, каквато е била замислена от
някои, тежко и горко й на културата. И не само на нея. Но ако ме питаш, как точно
да се противопоставяме, не мога да ти кажа, едно време знаех – правех обратното
на това, което се искаше от нас. Сега нищо не се иска. Дали съм го чел у Солоухин
или ми го е разказвал, не мога да си спомня, но случаят е следният: в Грузия, край
морето вървял покрай някакъв дълъг двор и вътре имало огромна кавказка овчарка,
вързана на тел, която лаела буквално на метър от него и го следвала неотклонно.
През цялото време той се молел на Бога да не се скъса синджирът или да не се
отвърже някак кучето. Мислел си, ще го разкъса. Когато се молим на Господа, найчесто ни чува рогатия и тук, не щеш ли, синджирът наистина се скъсал. И какво
мислиш, че направило кучето? Внезапно клекнало и започнало да се чуди какво да
прави. Ето така – отвързани вече – сме клекнали и ние с тебе, а и виж как край нас
клечи отвързан целият български интелектуален елит. И не че някой не джафва от
време на време – но това е по-скоро, за да си каже: не ме е страх. Когато всъщност
го е бая страх.
Удобно се била завърнала старата и ненужна "Помощ за книгата". Ти не знаеш ли
колко са удобни старите обуща. Може да са грозни и разкривени, но поне никой не
може да каже, че знае къде те стяга чепика, защото той изобщо не те стяга. Не
виждаш ли кои издатели кандидатстват за тая помощ. Които съществуват
благодарение на помощи и субсидии. Дори може да се каже съществуват заради
тях. Освен това, ако помощта не беше хубаво нещо, циганите щяха да приемат на
драго сърце предлаганите им понякога работни места и нямаше да заплашват с
бунт, ако им се спре социалната помощ. Предлагаш програми, модерни концепции
за книгоиздаването, но кой ще се заеме с всичко това. Това предполага като издател
да можеш да направиш книга. От замисъла – до пакетираната продукция всичко да
е подчинено на една идея. Колко издателства у нас могат да направят книга като
такава? Не да отпечатат чуждо романче, обикновено преведено от стюардеса. Или
стихосбирка, чиито разходи си плаща авторът. Лесно е да вземеш опусите на тоя
или оня – все едно дали ще са лирическите излияния на някоя университетска
преподавателка, която в свободното си време се бори с прозодията, или събрани на
едно място нечии вестникарски статии и антрефилета под гръмкото и толкова
наукоподобно заглавие "Социологическа, културологическа и политическа
публицистика" – и да кандидатстваш. Можеш да бъдеш сигурен, че ще получиш
помощ. Ще врътнеш 200-300 бройки за 500 лв. и ще си щастлив, че са ти останали
още толкова за лични харчове. Ако пък вместо дръзко поисканите 1000 лв., ти
дадат 2000 лв., можеш да не се съмняваш, че в комисията е бил я някой твой
приятел, я прекият ти началник.
Разбира се, всеки има право да си издаде опусите, но ние говорим за национална
политика в областта на книгоиздаването. Там освен пари, трябва и концептуално
мислене. По-мащабни проекти. У нас едно нещо, колкото е по-невзрачно, побезпомощно и, следователно, будещо жал и състрадание, толкова по-големи са
шансовете му за успех. Никой не иска да помогне на можещия, след като е
направил нещо значимо, да продължи и да направи още по-значими работи.
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Кърпачество е тази помощ за книгата. Министерството е щастливо, че е успяло да
осигури на Игор Чипев едно тезгере, малко кожени обрезки и вонлив туткал и му е
поръчало да кърпи подпетените калеври на българската книжнина. Така че, ако го
видиш с клечка в устата, не мисли, че току-що е излязъл от стола на
министерството, това е обущарска клечка и той, човекът, вероятно се чуди къде да
я бодне при толкова зейнали дупки. Добре, че чукът е в ръката му – няколко удара
по разкапаната подметка и хем ще се вдигне малко шум, хем и пушилка ще има.
Ти, като толкова знаеш, що не стоя на това място, да се бориш? Може би си бил
изумен, че като си подаде оставката, не са те последвали министърката и нейните
заместници. В България министрите ги слагат, не за да си подават оставката, а да
не си я подават. Искаш да излезе, че у нас нещата не вървят. Много бързо забрави
за малката и за голямата правда. Имаше такива категории в литературата.
С нетърпение чакам да видя тая година кои са щастливците, получили социална
помощ в книгоиздаването, явно книгите им са на много високо ниво, щом е
отпаднала книгата на поет като Иванко Николов, чиято вдовица твърди, че е
получил "благата" вест малко преди инфаркта да го отнесе в гроба. Десетилетия
комунистите му копаеха гроб, но не се сбъдна библейската истина – не те, а Иванко
падна в него. Дали ние – "демократите" – обаче не го побутнахме! Страшно ми е да
си го помисля дори...

Българската литература в чужбина, ако зависеше само от новата българска
държава, щеше да си остане непознатата екзотична чужденка. Покрай
интегрирането ни в Европа с повече европейски и малко наши си пари
демонстрирахме в различни краища на Европа, че и ние имаме какво да
покажем. Но с това май усилията на държавата за представянето на
българските автори, литература и книги се изчерпват. Ти имаш достатъчно
наблюдения, повечето от които предизвикват горчиви анализи... В това
отношение кое те обижда най-много и кое няма да престанеш да повтаряш,
докато не се намери някой, от когото зависи промяната, да те чуе?
Най-обидното е, че българските политици като не са умни, не са малко от малко
поне хитри, за да проумеят простия факт, че ако дадат възможност на българската
култура да се покаже пред света, светът никога няма да забележи, че те – родните
ни политици – са чак толкова посредствени. Нямаме национална доктрина по
въпросите на културата. А по кои въпроси имаме? Повтарям много неща и на
много места, но не си правя илюзията, че това ще доведе до някакъв резултат. Едни
– по-хитрите – те изслушват уж с внимание и те отпращат по живо, по здраво,
видимо заблуждавайки се, че си им повярвал и си отнесъл отлични впечатления от
тях като хора с широк мироглед, артистично поведение и най-важното –
евроориентирани, а други направо те контрират – нямаме пари, ние сме бедна
държава, има други по-жизнено важни неща и така нататък. Ти не си ли разбрал, че
тия, от които зависи промяната, се променят в мига, в който влязат във властта.
Хора, най-нормални наглед, с които си общувал най-човешки до вчера, а може би
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сте били и съмишленици, днес те гледат така, че почваш да се питаш те ли не са
наред, или вече нещо в тебе не е както трябва. Всичките тия министри, депутати,
"големци", повечето от които и до вчера са били нещо голямо – едно голямо нищо!
– днес вече правят всичко възможно да съсипят и онова малко, което е постигнато с
усилията на мнозина, значително по-качествени от тях люде.
Със Сашо Йорданов, който ми е седял на масата и пил ракията – и аз неговата – и
не само ми е ял доматите, но ги е и окопавал, когато е трябвало, като стана
Председател на народното събрание се засякохме веднъж пред "Ашингер"
(показателно място, поне за мен) и ме започна отдалече, след като даде
красноречив знак на бикоглавите момчета, които го съпровождаха, че може да
приближа. Как можело така, цяла София не, ами цяла България се била изредила
при него, да искат какво ли не – от шофьорско и домакинско място в посолствата
до посланически пост, само аз съм се скатал и не съм се бил обадил... Мъчех се да
му обясня, че това е така, вероятно защото нямам нужда от нищо в момента, че сме
добре всички у дома, че няма смисъл и с мен да се обременява и така нататък.
Какъв наивник съм бил все още, как съм могъл да му говоря за себе си, как не съм
видял, че не аз имам нужда от него, а той от мене – да ми покаже кой е и колко
неща зависят от него. Но кой ми е крив. Сега и да ми се наложи – вече е късно...
Говорехме за българската литература навън, по света. От всички изкуства като че
ли тя е най за окайване в тая насока. Художници, музиканти, певци – поради
универсалния характер на тяхното изкуство – се пласират не лошо по целия свят.
На запад има цели оркестри, които са от българи. Но те вече не са български
оркестри. Нашите писатели се радват на доста скромни и като количество, а
понякога и като качество, изяви по света, поради простата причина, че нашият език
не е от най-популярните. Един писател да намери своя преводач, това се отнася,
разбира се, и за автори, пишещи на така наречените световни езици, е цяло
събитие. Известно е, например, че французите дълго време са се чудили защо
Толстой е смятан за голям писател, докато не се намерила една преводачка, която
да им покаже защо. Но къде ги тия преводачки. За мене беше добър шанс, че
поезията ми пасна по такъв начин на Силвия Вагенщайн и аз се радвам, че за
кратко време тя си извоюва сред френските ми колеги и издатели име на мой
интерпретатор, чиито преводи говорят, че тя "знае как да съхрани ритмиката на
оригинала". За нея моят издател Бруно Роа пише: "Благодарение на Силвия
Вагенщайн неговите стихотворения прокараха в каталога ни ярката, омагьосваща
следа на голямата византийска традиция, възкресена от българското съвремие".
Такава оценка тука някъде да си чел? Николай Дончев и след смъртта си работи за
българската кауза.
Едно време много се залагаше на българистите по света. Но в най-добрия случай
това са хора филолози, отдадени на своята наука, а много често и познати в
страната си само в най-тесен професионален кръг. За да имаш успех в чужбина
като писател, трябва да те поеме някой, чието име е гарант пред бъдещите ти
читатели. А да се заеме с тебе творец от такъв ранг, трябва да има с какво да бъде
заинтригуван. И пак опираме до най-важното – текстовете. В България има
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качествени писатели – без това, разбира се, да се преувеличава, както едно време
Джагаров твърдеше, а след него го заповтаря и Иван Методиев, че в момента
българската поезия била най-добра в Европа и едва ли не в света. Слабата
информираност и четенето само на своите стихове до там води. Та тия добри
писатели трябва да бъдат подкрепени в усилията им техните произведения да
тръгнат по света. Всяка държава има национална политика и за вътрешно
подпомагане на книгоиздаването и за популяризирането на литературата си в
чужбина. Да не ходим много далече. Не мога да приема, че Македония е по-богата
от България, но пари за подобен род начинания се хвърлят. Самите "Стружки
вечери" да вземем. И вложения капитал се рентира многократно. И доста бързо. Не
е случайно, че на запад, а и навсякъде по света, вече се смята, че Кирил и Методий
са македонци. Механизъмът е много прост. Ако Кирил и Методий бяха българи,
щеше да има български език, българска литература, и съответно престижни
международни изяви. И индивидуални, и колективни. И тъй като такива няма –
както в Гърция, Македония, Сърбия, Румъния, – повечето от поетите по света
смятат, и никой не може да ги вини за това, че няма и такава страна България. Или
ако са чували за нея и нещо за културата й – това е, че пишем с руската азбука.
Точно както го пишеше черно на бяло и в един обемист том с претенции за
научност, появил се по френските книжарници миналата есен под заглавието
"Езици без граници". Излишно е да повтарям, че Светите солунски братя там бяха
представени като македонци. Да, някой македонец го е пошушнал това на
въпросния "учен", но защото не е направил необходимото някой българин. Защото
вместо да се изпращат в чужбина качествени хора, се шетат роднини и приятели на
тоя или оня министър. Докато той е на власт, разбира се. После идват другите
баджанаци и така нататък. Ние много обичаме да се сърдим на бракята, че ни
крадели историята, но е по-добре да се замислим как да си заградим двора. Тогава
все още имах, а може би и сега имам, някакъв наивен ентусиазъм и сезирах когото
трябва, но не смятам, че от това е произлязло нещо.

В една своя статия писах: "Не българската книга се нуждае от българската
държава, а българската държава се нуждае от българската книга". Явно
досега това мое послание не е достигнало до нито един български политик,
макар то да не е сложно за разбиране. Добре, какъв трябва да е този бъдещ
наш политик, до чието съзнание това не само да достигне, но и той да го
превърне в действие?
Ако наистина не са те разбрали, значи си се изразил правилно. Но това, което ти
казвам сега, перифраза на една известна екстравагантна мисъл, е точно толкова
ефектно, колкото и невярно, както и самото ти твърдение. Разбирам, че си искал да
засегнеш честолюбието на българските политици, да ги уязвиш. Само че грешиш
по всички посоки. Политиците са те разбрали и то много добре, но те не се
интересуват от нищо, от което се нуждае българската държава. Те се интересуват
само от това, от което се нуждаят самите те. А от книги тия хора изобщо не се
нуждаят. Освен може би единици. Изключения, които да потвърдят правилото.
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Така че не се прави на неразбран. И не се опитвай да ми внушаваш, че и мен в
поезията не ме разбирали, та затова едно или друго. Разбират ме, не можеш да си
представиш колко добре ме разбират и от там идват всичките ми беди.

Литература и европейски контекст
С какво или в какво най-вече европейската литература се отличава от
българската?
По принцип литературата е винаги национално явление. Някога в университета
изучавахме западноевропейска литература, но вероятно този термин е бил въведен
за улеснение. Една дисциплина, която да обедини върховите постижения на
литературите на страните от западна Европа. Ако ще говорим за европейска
литература, мисля, че трябва да подразбираме същото – най-доброто, което да
служи като еталон. Както е впрочем и в останалите сфери на живота. Но ми се
струва, че е по-добре да обърнем въпроса – с какво българската литература се
отличава от европейската. Иначе би трябвало да говорим повече за чуждите
постижения, отколкото за нашите недостатъци, които ни пречат и с които трябва да
се преборим. Колкото и литературите да са проникнати от взаимни влияния, все
пак "езерната школа" си е английско явление, експресионизмът – немско и
сюрреализмът – френско. Както "поетизмът" – чешко. Ние какъв принос можем да
имаме в тия процеси? Вероятно със спора между "качественици" и "идейници", или
как беше там, между двете войни през миналия век. Едно явление, което не
съществува другаде, тъй като не съществува изобщо като проблем за един
нормален разсъдък. Какъв примитивизъм, и то далече преди да говорим за
отклоняването на българската литература от естествения й път на развитие. Както
виждаш, не можем да виним само и единствено партията с главна буква за
посегателства над творческата свобода, явно у нас винаги е имало "творци", чийто
основен проблем е кому да служат, според техните възвишени представи, или кому
да слугуват, ако следваме елементарната логика. Аргументи от рода, че по това
време олевяването е повсеместно и много от големите творци по света служат на
едни обречени в крайна сметка идеи, не могат в нашия случай да свършат никаква
работа, защото там – в големите литератури – това са проблеми, лични драми, ако
щеш, на значими творци, докато у нас надига глава посредствеността, чиято цел е
да измести истински стойностното и да пробута своето за единствено възможно.
Партии с главни букви имаше и в другите страни от Източна Европа, но
пораженията там не бяха нито толкова всеобхватни, нито така драстични.
Две са според мен големите отлики, които изваждат в една или друга степен
българската литература от европейския контекст. Първо, това насилствено
отклонение на литературата ни за близо половин столетие от нейния собствен,
самостоятелен път, от нейните специфични проблеми, от свободата й, казано найпросто.
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И второ – в по-голям мащаб – нейното ускорено развитие, поради ред причини,
което аз възприемам като по-евфемистичен израз на истинската формулировка –
изостаналост в развитието. Това насилствено петвековно прекъсване на нормалния
ход на много процеси, между които и литературния, не може да не доведе до
своите отрицателни, и то драстично отрицателни, резултати. От средновековието
да скочиш направо в деветнайсети век, и то във втората му половина, си е от една
страна подвиг, но от друга – голям проблем с все още рефлектиращи последици.
През 1828 година Виктор Юго, тогава на възрастта на нашите постмодернисти,
дори по-млад, пише една поема – "Ловът на бургграфа", която изпълнява
изключително изобразителни задачи: да покаже гениалността на френския език.
Всеки втори и четвърти стих на строфата са от по една дума, като първата е от две
срички, понеже римата е женска, а другата от една, тъй като римата е мъжка.
Отгоре на всичко римите не са какви да е, а заглъхващи – втората се съдържа в
първата и се явява като ехо от предходния стих.
Нека да цитирам няколко строфи, за да разбере читателят за какво става дума:

Стене еленът и кърши, кървейки,
с дебри зелени на помощ излез,
Мракът беглеца все тъй го с палаши
стряскат го псетата с вълчия свой
Шпорят мъжете жребците игриви,
вейнали – всяка земята мете;

вейки;
лес!
плаши,
вой.
гриви

те
с лъскави сбруи днес в кърви са цели –
цели
хълбока конникът гневен с жесток
ток.
Нищо не чува еленът, май свърши;

с върши
цял е закрит... Тишина до безкрай... –
Рай!

Докато превеждах тази поема за юбилейното издание на Юго, ние с тебе се
възхищавахме и на майсторството на френския гений, и на това, че и българският
език е гениален, щом е в състояние да предложи същите изобразителни
възможности. Но трябва да си даваме сметка, че това е възможно едва сто и
седемдесет години по-късно. Когато Юго пише поемата, не знам дали вече у нас е
написана "Мати Болгария" или това все още предстои. Някой може да възрази, че
вероятно тази поема би могла да бъде преведена и по-рано. Но едва ли е така.
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Знаеш, че Лилиев в поемата си "Градът" опитва стихове от по една стъпка –
едностъпен ямб. От няколкото строфи обаче той публикува три, а от тях Далчев
признава само една като нормална, другите отрича като текст, в който има насилие
над словото, заради формалните изисквания. И това е Лилиев – ненадминатият
майстор на стиха. Едва преди две-три години с цикъла микро-сонети, който
публикувах в "Литературен форум", българският език показа, че е способен и на
това. Но близо две столетия след като тия неща са се случвали в другите езици. Ето
това наваксваме ние. Трябва да се признае, че българските символисти са гениални
– не знам в друга, нормална, обстановка какво биха направили, но при нашите
условия те позволиха на българския език да скочи от даскалската поезия на
българското Възраждане в модерния двайсти век. За съжаление техният подвиг е
доста самотен, както са самотни и усилията на такива европейски извисени духове
като Пенчо Славейков и Гео Милев.

България е част от Европа и, така или иначе, става дума за реинтеграцията
ни в стария континент. Не е толкова отдавна времето, когато и българинът,
в т. ч. и българският писател, се е чувствал не по-малко европеец от един
германец, чех или французин например. Какво му пречи днес да се чувства
така?
Никола Танев, израснал и формирал се като художник във Франция, споменава
нещо много любопитно в своите артистично написани спомени. На една от първите
му изложби в София дошъл самият министър на културата и когато пред гъсто
намацаните маслени платна започнал да се превзема: "Ах, какви акварели, ах, какви
акварели!" – Танев си казал: "Какво правя аз тук! Трябва час по-скоро да се връщам
в Париж". И докато обядвал в съседната кръчма, извикал стражаря, дал му пет лева
и го изпратил при градоначалника да му вземе паспорта, а в пет и половина
наистина заминал с конвенционала. Сега министри от тоя сорт дал бог, паспорти
вече си имаме. Може би конвенционалът го няма. Няма го златният български лев
от онова време. Ето това е истината. Багряна също споменава как с парите от
литературните четения, които имала из провинцията, успяла да замине за Париж,
където останала... половин година. И много други български писатели и творци са
можели да си позволят със скромни учителски и чиновнически заплати да отскачат
до западните столици. Да следват по един-два семестъра, ако не да завършат
изцяло образованието си там, да се "опраксат", с каквато цел не помня кой
министър командирова Яворов и Елин Пелин в Париж. Когато у нас се изравнят с
европейските стандарти не само цените на бензина, тока и стоките от първа
необходимост, но и заплатите на хората, когато българският писател престане да
мисли за оцеляването си в биологическия смисъл на думата, тогава ще се почувства
европеец като своите предшественици. А дотогава – да пише като европеец, това
зависи от самия него.
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Какво друго според теб, освен че рядко я показваме като "хубава чужденка",
липсва на нашата литература, за да се нареди редом до европейските си
посестрими, а не да стои в ъгъла като някогашно вакарелско слугинче?
Знае се, че вакарелските слугинчета в повечето случаи са били по-хубави от
госпожите, у които са служили, но това е малка утеха за литературата. Освен
природна хубост – в случая талант, дар божи, каквито понякога не липсват – трябва
и още много неща, които да превърнат хубавата чужденка в изискана дама, т. е.
литературата на една малка страна – в голямо изкуство. Първото условие – това е
усещането за мисия, че от тебе нещо зависи не само заради самия теб.
Способността и вътрешното желание да общуваш като равен с равни с тия, към
които се стремиш. Да си наясно докъде е стигнал светът по пътя, по който и ти си
се запътил. Ако не можеш да вървиш пред другите, поне да вървиш редом с тях, а
не да клинкаш след всички. Но за да се изпълнят тия благи намерения, трябва да си
осъзнал, че талантът е нищо, ако нямаш характер, позиция, чувството за риск и
стремежът да спечелиш.

Какви специфични черти откриваш в българската литература, които я
правят "европейска", а не "поевропейчена"?
Там, където българският писател успява да се докосне до човешки, общовалидни
проблеми, талантът не може да остане незабелязан. Не може да не си проличи
"европеецът", защото европеизмът, това е преди всичко да бъдеш нормален и
естествен. Но когато се ровичкаш не в дребни, а в никого не интересуващи събития
и колизии, защото голямото и дребното в изкуството са относителни неща, тогава
можеш най-много да наподобиш нещо "европейско". Една смешна "алафранга". И
нищо повече. И в двата случая мога да ти дам съвсем конкретни примери. А –
Виктор Пасков. Б – Георги Господинов. Любопитното е, че и двамата са преведени
от една и съща преводачка, което говори, че всичко е въпрос на лични качества.

Говорихме и за различното усещане, което творецът има в европейската и в
българската литературна среда. Как се отразява европейското признание,
което имаш вече от доста години, върху самочувствието ти на б ъ л г а р с к и
писател?
Никога не съм се срамувал, че съм български писател. И когато се върна от
Франция не говоря на завален български. Смятам, че българският език е не помалко гениален от френския, английския, руския и който и да е друг език. Език, на
който могат да звучат със същата сила Шекспир, Гьоте, Пушкин, Юго, Бодлер и
Маларме, няма от какво да се срамува. Смятам, че това мое признание в чужбина се
дължи и на факта, че съм български писател и аз съм горд с това – доказал съм, че
български писател не е празен звук. Гордостта ми е още по-голяма като се има пред
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вид, че аз строя почти на гол терен, не са много тия, които са работили за моята
поява, както е това с писатели от други националности. Това го казвам за някои
прекалени патриоти, които на времето ме обвиняваха, че съм бил космополит. Ако
се правех много на "френски" писател, както се правят някои, нямаше да имам това
признание – както го нямат същите тия някои. В чужбина се чувствам като сред
равни, тук на тоя или оня много му се иска да ме изкара никой, за да може той да се
чувства някой. Не се получава.

Това, че си френски академик, а не български, някои може да си обясняват с
факта, че няма подобна българска академия за поезия. Но да речем, че имаше
академия "Яворов" у нас, мислиш ли, че щеше да бъдеш избран за неин член?
Има литературна награда на името на Яворов, доколкото ми е известно, но аз не
съм неин носител. Явно не съм на нивото на нейните носители. Ако имаше такава
академия, те щяха да са нейни членове. Не аз.

Предишният въпрос, разбира се, съдържаше повече шега, отколкото
сериозност. А всъщност френската академия за поезия "Маларме" е един
пример за днешна обединена и обединяваща се Европа как културата (в
частност поезията) може и следва да обединява, запазвайки различията.
Може ли според теб този уникален културен модел да бъде ползван при
предстоящото изграждане на общоевропейското културно простанство?
Общоевропейското културно пространство, както и цялото общоевропейско
пространство, част от което то е, отдавна вече е изградено. Нас там ще ни допускат
– и на двете места – когато покажем, че има какво да отнесем с нас, от една страна
самобитно, от друга – интересно и за тях. Мисля, че един от съветниците на
Митеран беше формулирал този въпрос доста безапелационно, но в същото време
честно, за да няма излишни илюзии. Не знам дали не го споменах вече, но тук е
необходимо да го напомним пак. Предавам по памет, но, мисля, точно:
западноевропейците ще пуснат на своята маса народите от Източна Европа, само
ако те имат какво да сложат на тая маса, и то не само за себе си, но и такова, че да
се хареса и на самите западняци. Така че, няма смисъл да носим на трапезата на
европейската култура поетически броколи и аспержи, те си имат достатъчно, но и
едва ли ще бъдем допуснати и само с родни гулии.

В космоса лети вече една гениална българска народна песен, изпълнена от един
фантастичен глас. "Приказка за стълбата" на Смирненски е включена в една
представителна световна антология на гениалните художествени
произведения. Ако зависеше от теб изборът на друго произведение, което да
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представи българската литература в световната съкровищница, на кое (или
кои) би се спрял?
Това за Смирненски е самата истина и съм го видял с очите си. В книжарницата
"Жибер" на "Сен Мишел", ровейки се из книгите, попаднах на този внушителен и
като формат, и като обем том. Първата ми работа беше да видя дали България е
представена; много често съм бивал разочарован от нейното отсъствие, но този път
не можеш да си представиш какво вълнение изпитах, когато видях този текст.
Редом до творби от Данте, Шекспир, Гьоте. Ние като че ли все още не можем да
оценим Смирненски, този Рембо на българската поезия. Сега, когато ти направи
това уникално, и не само за нашите условия, кибер-издание, мнозина се побутват:
"Ама защо точно Смирненски?". Как да им обясниш, че той не е автор само на
"Червените ескадрони", чиято архитектоника е заимствал от "Гарванът" на Едгар
По, "Москва, Москва..." и така нататък. Дори само за езика да беше заслугата му,
Смирненски е огромен поет, а той има и великолепни стихотворения, с които би се
гордяла всяка литература. Не е никак случайно, че "Приказка за стълбата" е влязла
в тази най-престижна антология. Много се зарадвах тогава. Още повече, че това ми
откритие идваше след едно голямо разочарование, не от подминаване на
българската литература, а тъкмо обратното – от нейното "отразяване". В някаква
подобна книга, по-скоро справочник за текущите литератури, България беше
представена с малка статия, в която се споменаваха само тогавашните шефове на
съюза. Вероятно издателите са се обърнали директно към СБП и са хванали вяра на
това, което им е било изпратено. Не са могли да си представят, че истинските
стойности ще бъдат подминати, още по-лошо – подменени. Сега вече може да се
каже, че тия автори ги няма в българската литература, но тогава преди двайсетина
години те бяха определени като творци, даващи облика на съвременната ни
литература. Нямаше Багряна, Далчев, Геров. Но Драгомир Асенов и Анастас
Стоянов бяха там. И... Борислав Геронтиев (!?) – вероятно е бил шеф на Кабинета
на младия писател. Чудим се, че нещата сега били едва ли не същите, ами
естествено е, крушката си има опашка, приемствеността е пълна. Българският
писател, който се бори да пробие на запад, се бори на два фронта – от една страна
почти пълното отсъствие на родната ни литература на техния терен, което е
половин беда, и от друга – лошото впечатление от посредствените автори,
пробутвани тогава от властта като най-доброто, което България може да предложи.
Разказах ти на какъв натиск е бил подлаган Сегерс от нашите, когато той издаде
Драгомир Петров. И само тогава ли? Какви драми се разиграха около "Хубавите
чужденки" миналата година, не можа да се мине без натрапени от властта автори.
Така че, когато ще предлагаме творби за световната съкровищница, трябва да
бъдем и много национално отговорни, и да се съобразяваме с контекста, в който те
ще бъдат поставени. Някои стихове от Климент Охридски – задължително. Западна
Европа няма такъв автор по това време. Откъси от Патриарх Евтимий за Света
Петка, Ботев – "Борба", "Елегия", "Хаджи Димитър", Вазов, Стоян Михайловски –
не със стиховете, а с философските миниатюри. Пенчо Славейков, Яворов, но не
символистичните му работи, изобщо от символизма нищо, Дебелянов, евентуално с
някое от военните му стихотворения (миналата година излезе една световна
антология, където той е застъпен с "Ако загина на война" – пълен провал,
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преводачът, видимо воден от презумпцията, че това е поет-символист, го е превел
на френски с банални символистични рими, звучи като треторазряден поет и
вината е изцяло в превода, много ме доядя тогава), Багряна, Далчев, Фурнаджиев,
Разцетников, Геров, може би нещо от Вутимски, не само стихове, но и от
приказките му. Малко ли са тия автори? Говоря за поезията. Прозата нека я избира
друг. Аз там съм само добър читател.

Нобеловата награда си остава "патентованата виза" за европейската, а и за
световната литература. Всички знаят, че тя е признание не само за избрания
автор, а за литературата, чийто представител е той. България може да
няма "съзвездие" от ярки писатели, но има неколцина, между които си и ти,
които могат да бъдат реално съизмерими с възможни кандидатури на други
страни. Но самото кандидатиране, знаеш много добре, не е нито по силите на
отделен творец, нито пък даже на една организация. Пак ли ще чакаме някой
"отвън" да ни каже: "Ето ви го кандидатът за Нобел"?
Бих казал дори, че Нобеловата награда е признание не само за литературата на
дадена страна, тя е признание за самата страна. Това го разбират много добре по
света и затова имат адекватно поведение. Големият ни малшанс е, че Пенчо
Славейков умира няколко месеца преди връчването на наградата, когато е имал
реални шансове да я получи. Това щеше може би да промени нещата до голяма
степен. Да имаш нобелист и то сред първите носители – на една такава литература
се гледа вече с други очи. Като си представим обаче какво е било тогава,
боричканията около българската кандидатура, и какво става сега, за сто години
нищо не се е променило. Лошото е, че нямаме поет, който да е емблематичен за
българската поезия не само у нас, но и по света. Ги Гофет ме попита веднъж: "Кой
е вашият поет, който за българската поезия е това, което за румънската
Еминеску?". Как да му обясня, че и Славейков, и Яворов, пък и много други, не са
по-малки поети от румънския си колега, но за тях никой не знае, докато Еминеску
има паметник в центъра на Париж. И Шевченко има. На Сен Жермен, на метри от
паметника на Аполинер. Какво пречи и Яворов да има. Убеден съм, че арменците в
Париж ще му издигнат паметник, след като в София на няколко пъти го
възстановяват след похищенията на бронзовия бюст от една друга "отломка
нищожна" на друг също тъй храбър – в кражбите, разбира се – народ, представян
често за мъченик на прехода. Но за това трябва да се работи. А кой да работи?
Синът на Иван Аржентински ли? Или Мара Незнакомова? Странно нещо, вместо да
се пращат по света за културни аташета способни, енергични, талантливи млади
писатели, на тяхно място отиват синове и дъщери на писатели. Пълна шуробаджанащина. Затова няма скоро да имаме, за жалост, и нобелист. По тия въпроси
се работи отдалече. Багряна я провалиха нашите блюдолизци. Сега се чу, че
някакъв комитет междувременно бил издигнал кандидатурата на Хайтов, докато
беше жив, да му не ровим кокалите. Изпуснахме питомното, ще гоним дивото.
Явно трябва да чакаме един нов Йенсен.
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VII. ТВОРЧЕСТВО

ХУДОЖЕСТВЕНО-ФИЛОСОФСКИ ТЪРСЕНИЯ

Теми, мотиви, образи, идеи и творби

В едно произведение няма маловажни неща. И все пак, ако степенуваме
различните планове на една творба, ще се окаже, че най-важното си остава
какво и как ни внушава тя. Същото се отнася и до цялото творчество или до
обособени части от него. До идейно-художествените си послания творецът
стига след много, често противоречиви, философски търсения. Твоята поезия,
която е изключително богата на многозначни послания, може да бъде
нагледен пример за литературния историк как идеите раждат идеи и как се
"превъплъщават" от образ в образ. Но за да достигне до осмисленото лично
художествено послание, поетът обикновено тръгва от идеята – от голямата
– за доброто и злото например – пречупена през призмата на прекия
житейски факт, станал повод за творбата, до синтеза на конкретно и
общочовешко чрез лирическото преживяване. Монолитна по отношения на
посланията си, твоята поезия претърпя сериозно развитие през годините.
Можеш ли да хронологизираш и степенуваш по важност идеите, които са
били отправна точка за търсенията ти в различните периоди?
Това, което можем да отчетем като резултат, едва ли е постигнато благодарение на
целенасочени усилия, знаеш, че в поезията нещата не следват никаква друга
логика, освен своя вътрешна, често неподозирана от нас и по-важното – независеща
от автора. Но като даденост вече, не може да не ни накара да се замислим над
някои закономерности. Може би един литературен критик ще види по-добре
нещата отвън и ще ги осмисли по-задълбочено. Аз като автор мога да дам своята
интерпретация, без да съм сигурен, че те стоят точно така, но в това пък от друга
страна се крият нови възможности – да се видят евентуалните различия в
интерпретирането на едни и същи факти, в осмислянето на едни и същи проблеми.
С риск да се повторя, тъй като и по други поводи сме говорили вече за една или
друга страна на въпроса, който ни интересува, ще кажа, че първата идея, до която
стигнах по емпиричен път, беше твърдото ми решение да си отвоювам един
периметър, макар и не голям на първо време, където да се чувствам в свои води.
Знаеш, че аз изоставих всичко писано някъде до към 1968 година, макар да е
повече от ясно, че сред изоставените творби е имало и напълно прилични работи,
които биха задоволили и един не така елементарен вкус. На два пъти изгорих папки
с по 75-80 стихотворения, това не е никак малко. (Много ми е любопитно сега да ги

303
зърна отнякъде, още повече, че за някои ми е останало усещането, че съдържаха
нещо и от новото.) Но пак ще повторя, като цяло това бяха неща съществуващи на
чужд терен, възможни само на него. Другата идея, като че ли заложена в първата,
произлизаща от нея, беше за собствения инструментариум. За метафората поточно. За моя тип метафора. Метафората нито съм я измислил аз, нито ще се
свърши с мене. Проблемът беше моят тип метафорично мислене да бъде наложено
на общественото съзнание. Ако приемем, че стилът това е самият човек, трябваше
да накарам околните да свикнат с мене, с моето присъствие на терена. Не съм
убеден, че този процес е завършен дори днес. От тук, при наличието на тия две
крайно необходими, но не съвсем достатъчни условия, можехме да говорим за
развитие и обогатяване на истинските – бих ги нарекъл творческите – идеи.
В резюме, три са основните идеи в моите търсения, в моето развитие – идеята за
свой неповторим облик, от тук произлиза и втората идея – за собственото място в
общия процес, индивидуален глас в хора на поезията и третата идея – светът на
творческите превъплъщения, където "идеите раждат идеи", както се изразяваш ти.
Извън творчеството идеите винаги са всеобщи. Идеята за живота и смъртта, за
доброто и злото, за любовта и омразата, за мрака и светлината, за безкрая в нас и
извън нас. Смисълът на творчеството обаче е тези идеи да станат само наши, на
отделния творец, и бидейки наши, да поберат в себе си чуждите болки и радости,
отчаяния и стремежи, надежди и покруси, т. е. да дадат възможност на читателя,
зрителя, слушателя да познае себе си в нас. По това се различава една добра
художествена творба от лошата, от ерзаца, където виждаш само авторовите
въжделения, страдания, надежди, които отгоре на всичко се оказват и банални.

Творбите ти оставят впечатление за премисленост и класическа
претегленост, без да са лишени от спонтанност на преживяването. Ти не си
от авторите, които пишат много, които "не могат да не откликнат" на свой
вътрешен подтик или външна подбуда. И все пак едното или другото, или и
двете заедно са в основата на зараждането на идеята за която и да е творба.
Как протича творческият процес при теб по отношение на зараждането на
идеята и конкретизирането й върху някаква житейска история?
Спонтанността в изкуството не е спонтанността на една или друга случка,
породила дадена творба. По-скоро е духовно качество на твореца. Спонтанните
случки или събития най-често раждат посредствени творби. Най-"спонтанни" са
като че ли графоманите. Те наистина "преживяват" всичко и то толкова дълбоко, че
започват да си вярват. Безспорно във всяка творба лежи някаква житейска история,
при хубавите творби обаче тази история, или истории, са отдавна забравени и
работят на ниво подсъзнание. Т. е. когато пишеш едно стихотворение, не е
задължително да си спомняш нещо конкретно, още повече в детайли. Понякога
след години съм си давал сметка кое точно е породило едно или друго
стихотворение. Мисля, че на няколко пъти досега посочвах как едно или друго
събитие съм осъзнавал като подтик за написването на конкретна творба. Сонетът
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"Буря в града" ми идва пак на ум. Спомняш си, когато говорих за едно наводнение
през детството ми. Може би тепърва ще осъзнавам и други житейски факти като
повод за литературно превъплъщаване. Като казвам това, съвсем не означава, че
другата страна на въпроса – "премислеността" и "претеглеността" доминират в
самия творчески процес и са също така осъзнати. Без да смяташ, че творецът е
някакъв възторжен глупак, който захапва пачето перо, сега химикалката, и реди
каквото му дойде на ум, все пак писането е неконтролируем процес. И слава богу,
защото, ако пишещият си даваше ясна сметка какво точно ще напише, голяма част
от графоманската продукция нямаше да съществува (вероятно разумът би
надделял), но нямаше да имаме и истинските шедьоври, тъй като шедьовърът не се
помества в рамките на нормалното мислене.
Колкото и един творец да се подчинява на някакви стереотипи, макар и само
негови, зараждането и написването на всяка творба е нещо непредсказуемо и
поради това различно и неподдаващо се на класификации. На една от детските
асамблеи някакво момиче от Австралия беше нарисувало много експресивна,
фовистична картина, цялата в оранжево-червено, сякаш по платното течеше
слънце. Когато телевизионната репортерка с микрофон в ръка го попита: "Как
постигна това небе?" или нещо помпозно от тоя род, детето хвана въображаема
четка и каза: "Ето така" и почна да маха във въздуха, сякаш мацаше по платното
боя. И на поета много често му се иска да отговори: "Ами ето така!". Ако в
изкуството едно нещо можеше да се обясни как става, то ще може да се повтори, а
ако се повтори, значи не е нищо особено.

Кои твои творби са родени от конкретни житейски поводи, кога и как си ги
написал – веднага след събитието или след време?
В светлината на това, което казах преди малко, за неосъзнатото присъствие на един
или друг конкретен момент при писането, едва ли са много творбите, за които мога
да посоча определен и то единствен повод за създаването им. Мисля, че "Мъгла",
стихотворението посветено на смъртта на вуйчо ми, е доста конкретно и като
тематика, и като подтик да бъде написано, не веднага, разбира се, но то като че ли
първо се случи, а след това стана литературен факт. За първи път присъствах на
погребение, не просто като зрител, а като човек, който е умрял малко и той самият,
как го беше казал Далчев – "ние умираме по малко със смъртта на всеки свой
близък"; това беше погребение на село, както едно време, сякаш животът отново ме
върна в детството. Старите баби, които вият на умрело, но в който плач има повече
ритуал, отколкото реална скръб, шествието към гробището, ковчегът, носен през
цялото време на ръце, също един доста външен израз на почит към мъртвия,
кръстовете, поне на половината от които пишеше моята фамилия, между които и
тези на моите брат и сестра, починали като деца, буренясалите общо взето гробове,
тъй като селяните се сещат за мъртвите от дъжд на вятър, гъгнещият селски поп,
който може да си говори каквото си иска, защото никой нито разбира какво говори,
нито го слуша с особено внимание, моят съученик гробарят Богдан, който може би
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единствен си е свършил работата както трябва срещу предварително взет бакшиш –
бутилка мътна шльоковица, самият ритуал, попретупан, за да се пристъпи към
истинското погребение: на дълги маси, сковани от груби талпи и покрити с
вестници, край димящите казани с курбан чорба, пред шишетата с ракия, с първата
глътка за "Бог да прости" и с потракването на лъжиците о алуминиевите чинии в
една напрегната тишина, докато неусетно започнат разговорите, незначителни в
началото, после все по-разгорещени и накрая преминали вече в спорове, когато
всеки е забравил за какво са се събрали тук всички тия хора. Нещо от Маркес, нещо
от "Не тъгувай", представи си и "сенките на забравените прадеди", които
междувременно са наизлезли и невидими са се наместили на масите между живите.
Виждаш ли колко много думи употребих, за да опиша нещо, което може да се
изрази само с 14 стиха. И в същото време да се кажат и неща, които са вън от
самото описание. Сонетът, за който говорим, стана тогава, на самото погребение, а
беше написан, или само записан, много по-късно. Може би поезията е това –
своеобразна стенография на душевните вълнения.

Добрата поезия обикновено взима повод от конкретна действителност, но
никога "не остава" при нея. Твоята поезия, макар и философска в същината
си, не е отвлечена, даже може да се каже, че е наситена с много конкретни
образи и детайли. Как намираш баланса между конкретното и общото както
в идейния, така и в образния план на творбата?
Маяковски има една брошура "Как писать стихи". Или "как делать", забравил съм.
Солоухин роптаеше срещу нея и казваше, че не може да се предлагат рецепти за
това как да се пише поезия, можеш да споделиш ти как пишеш и то в по-конкретен
план, как си написал едно или друго нещо, защото всяка творба се заражда и идва
на бял свят по неповторим начин, което я отличава от другите. Да кажа как
намирам баланса в една творба, значи да имам готова рецепта, да подхождам към
писането на поезия като към нещо рутинно. А ти знаеш, че при мен това не е така.
Може би всичко се дължи на някакъв вътрешен усет, който сигурно е част от
дарбата. Ако се казва, че дозата прави от отровата лек, то в поезията, а защо не и в
изкуството изобщо, балансът, нека да го наречем премереност, прави от
житейските подробности и размислите върху тях творба. Много често сме
свидетели как едно стихотворение не е станало истинско изкуство, защото авторът
е останал при фактите, макар и не лоши сами по себе си, или обратното – има
философстване, опити за обобщения, но липсва онази основа, на която те да стъпят
и да се "материализират", ако мога така да се изразя. Вътрешното чувство,
усещането за хармония. Представяш ли си, ако всички бяха даровити.

"А трябва да вървя. Аз трябва през всичко да премина" – кое е това "всичко",
през което трябва да минеш?
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Това е от ранните ми стихове. Родее се с "Не е далече от света, не е далече тук", за
който стих вече говорих – някакъв предчувстван, натрапен ми спор за това къде
трябва да бъде поетът и какво да прави. Вероятно предчувствие, пред-усещане за
трудностите, които е трябвало да преодолявам и които все още може би
преодолявам. Все още преминавам през някои неща.

Ти нямаш (или поне читателят не го долавя) усещането, че повтаряш истини
на отдавна живели философи и поети. Към всичко пристъпваш със
съзнанието на първооткривател. Поставяш ли си го предварително като
условие на превъплъщението или това е вътрешна потребност, същина на
творческия процес при теб?
Когато говорихме за идеите, казах, че те извън творчеството са всеобщи. С обратен
знак това важи в пълна степен и за истините – няма всеобща истина, всяка истина е
изстрадана, независимо дали е на философ и поет, или на най-обикновен човек.
Истините на философите и поетите обаче могат да станат, ако не всеобщи, то поне
валидни за много хора, т. е. мнозина да видят своята истина вече изстрадана. И да
намерят известна утеха, че не са самотни в страданието. Общуването с изкуството в
последна сметка се оказва търсене на утеха. И тъй като създаването на изкуство е
също общуване с изкуството (съществуващото), можем да приемем, че творецът
търси утеха в предходниците. В интервюто, което Силвия Вагенщайн направи с
Кольо Панайотов и с мен за съвместната ни книга, говорихме как Ван Гог взема
една картина на Миле и я прави своя. Защото взема контурите и ги напълва с нова
пластика, житейска пластика – както я нарекох там. Творческият процес включва и
това – чуждото да направиш свое. Защото след Библията, казано фигуративно,
какво ново в областта на истините и идеите!

В поезията си неизбежно стигаш до така наречените "вечни въпроси" на
човечеството – за живота и смъртта, за доброто и злото, за смисъла на
съществуването. Най-трудно се достига до тяхната съизмеримост и
взаимопроникване с всекидневните проявления на "вечния живот", които са
твоя неизменна тема. Теб те занимава границата, която ги разделя и
обединява едновременно – в какво я търсиш и къде я намираш?
Границата – това сме самите ние. "Ах, минало и бъдеще – една мъгла,// в която все
се лутаме и я делим на две самите..." Помниш ли го този стих, от "Пясъчно време".
Мисля, че човек със самото си раждане се качва на лодката на Харон и тръгва през
мъглата и благодарение на нея, на тая безкрайна житейска мъгла, не знае къде е
точно брегът, на който му е писано да спре – може да е много далече, но може и
всеки момент носът на лодката да се забие в пясъка. И слава богу, че е тая мъгла,
представяш ли си, ако се виждаше насрещният бряг, как би живял човек. Някои се
опитват да разберат чрез врачки и хороскопи това, което не бива да знаят. Мен
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подобни тайни не ме влекат. Каквото има да става, ще стане. Ти говориш за
граница между вечните въпроси и всекидневните им проявления. Според мен
идеята за вечността е заложена не в някакви специални, "вечни" проявления на
духа и на материята, а тъкмо обратното – в най-незначителните им форми на
живот, дори самата идея за вечност е родена от нищожността на всичко, което ни
заобикаля и което сме. Не смятам, че има граница между идеята за вечността и
всекидневните проявления на вечността. Вечността няма граници, тя не е поголяма или по-малка, само защото е гледана през очите на еднодневката или на
столетника. Вечното и преходното са едно в друго. По-скоро поетът с ежедневните
си действия – или бездействие – дели вечността на неща, вече опознати, и неща, за
чието съществуване той дори не подозира и част от които може би му предстои да
опознае. От неговата активност зависи – и това не се отнася само за поетите,
разбира се, това важи и за учените, за мислещите хора въобще, коя от двете
половини ще бъде по-голяма. Колкото по-голямо е познанието, което си постигнал,
толкова по-малко ти остава да познаеш, по-близо е брегът, в който ще се разбие
лодката ти. Затова на търсещия ум времето, отредено за един човешки живот,
никога не му достига, за разлика от посредствения, на който винаги му остава в
излишък. Образно казано, мислещият, можещият, правещият нещо човек не прави
нищо друго, освен да разширява гърлото на пясъчния часовник.

Животът и смъртта – една от вечните теми, която присъства в поезията
ти многостранно в различни лирически планове. Как в една толкова
експлоатирана тема и от гении, и от автори със скромни възможности,
откриваш сякаш "бели петна" за нови интерпретации?
Ако тази тема не предлагаше постоянно "бели петна", тя нямаше да бъде вечна.
После и представите за живота и смъртта се променят постоянно. Смъртта на
Сократ, надигнал чашата с отровния бурен, и смъртта на един наркоман, умрял от
свръхдоза, не са едно и също нещо. Както и животът им.

"Животът и смъртта – живеят те един до друг, един за друг.// И ние може би
сме вечната им връзка".
В последното ми, непубликувано за сега, стихотворение "Архангеловден" има
подобен стих: "Смъртта? Където е животът само там е// смъртта..." Като два
полюса, естествено е да са немислими един без друг. Но големият проблем е, че те
са възможни само благодарение на човека – носителя на разума. И затова навярно
така се бият за него. Смъртта побеждава, като унищожава постоянно човеците, но
не ги изтребва окончателно, а животът си въобразява, че той е победител, като
плоди все нови и нови хора. По-просто казано, човечеството е плод на това
съревнование между смъртта и живота, които в последна сметка се грижат
единствено за своето оцеляване. За един камък, който се носи из всемира, докато
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изгори, няма нито минало, нито бъдеще, нито живот, нито смърт. От него никой не
се интересува, освен някой астроном или поет.

"И колко в тоя свят живеем, щом сънят ни// е смърт в живота? А живот в
смъртта?" – питаш се в "Невидимата нишка". И години по-късно в поемата
"Green" намираш един от отговорите:

Не, мъртвите не са – и никога не са били! – в земята.
Утеха и от загубите в тоя свят черпи;
виж само: през строшения прозорец на зората
животът пак е влязъл – от нощта
в деня: от истината за нещата в измамата за всичките неща.

От темата за живота и смъртта прекрачваш в другата необятна тема – за
познанието. Всъщност не е ли цялата ти поезия един опит да се премине
бариерата на непознаваемостта, да се достигне до нови истини за смисъла и
посоките на човешкото съществуване, на разума и живота въобще?
Рано или късно човек ще стигне до извода, че животът може би не е това, което сме
си въобразявали досега. В този смисъл прозренията на един поет могат, както това
се е случвало, да изпреварят научното познание. Не бих казал да се премине
бариерата на непознаваемостта, колкото да се разширят границите на познатото.
Непознато – да, и то засега, но не непознаваемо. Бог защо е изгонил Адам и Ева от
рая – защото са яли от плода от дървото на познанието. Познанието не може да има
край, защото и непознатото е безкрайно. Само Бог е непознаваем. По-нагоре стана
дума за това, че търсещият дух постоянно увеличава пространството на опознатото
и смалява до минимум онова поле, което му е отредено да познае. Ние живеем в
известен смисъл в уникално време – съзнателният ни живот съвпадна с отсечка от
еволюционната крива, равна на път, изминаван преди това за векове. Помисли си
колко време е изминало от скиците на Леонардо за летателен апарат до самолета на
братя Райт и колко време от прелитането на Ламанша до кацането на луната. В това
време поезията не може да се вози на каляска, а още по-малко на каруца.

Темата за преходността на човешкия живот, на всички наши "амбиции,
закани, суети" преминава през цялото ти творчество, но поражда различни
идеи като започнем от стихотворението "Болница" и стигнем до поемите
"Green" и "Смъртта на бялата лястовица". Според мен тази тема е една от
най-благодатните за философските ти търсения и на нея дължим много от
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твоите поетически прозрения. С какво те привлича и защо, дори когато не е
основна, се "вклинява" в наглед несъвместими теми?
Може би някакво скрито недоволство. В последна сметка всяко творчество е бунт
срещу съществуващото. Що се отнася до "вклиняването", при мен мозаечният,
кинематоргафичен начин на писане не само, че не го изключва, но го и предполага;
не съм от авторите, които, започвайки едно стихотворение, дават да се разбере как
то ще завърши. Ако читателят е наясно накъде отива едно стихотворение и какъв
ще му бъде краят – защо до го чете тогава. Вярно е, че читателят трябва да бъде
съавтор при четенето, но не в този банален смисъл, да отгатва едва ли не римите. А
знаеш, че сме си правили експерименти – по първите две рими да познаем кои са
следващите и в почти всички случаи отговорът е бил правилен. Защото такъв
въпрос е с понижена трудност. За жалост обаче тъкмо такава поезия се харесва и
търси. Всичко е преходно, освен може би илюзията, че нещо оставено от нас, ще
остане и след нас. "... Творим все още – само от суетна// амбиция ли, че нещата ще
ни надживеят?// Не знаем, че най-ценно за археолога// е сметището градско..."

Темата за времето като движение те привлича много повече отколкото като
миг, като моментна снимка. "Времето е в нас и ние сме във времето" като че
ли е по-близо до творческата ти природа, отколкото "О, миг прекрасен, спри,
постой..."
За да кажеш, че мигът е прекрасен, трябва да си сключил договор с Мефистофел.
Как го беше казал продалият се наш кандидат за Фауст: "Моят път е ясен, ясен,
ясен,// моят път априлски е прекрасен!" Мен обаче никой никога не ме потърси да
ме купи. Или аз нямам нищо, което да представлява интерес за изкусителите, или
съм показал недвусмислено, че не се продавам. Така че, едва ли някога ще
употребя думата "прекрасен" за неща, които са измамно прекрасни. За мен остава
върволицата от мигове, които са по-скоро ужасни. Но това има и своите
предимства. Да приемеш в себе си времето такова, каквото е, значи и ти да си
осигуриш пребиваване във времето.

Триединството "минало, настояще, бъдеще" често определя времевата рамка
на творбите ти. Темата за живота като миг от вечността те занимава в
много творби в различни аспекти. "От всички нас по-бързо времето върви..."
Какво смяташ, че съвременникът е забравил или не вижда в това
триединство, та се налага поетът да буди тревогата му?
Мисля, че все по-малко съвременници учат латински. Иначе щяха да проумеят една
проста истина: "Memento mori!" – помни, че си смъртен! И щяха да гледат по друг
начин и на миналото, и на бъдещето, а това значи – щяха да живеят по-нормален,
по-естествен живот. Защото макар и миг, животът е достатъчен да се превърне в
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оня миг, който може да сложи край на всичко живо. Целият този напредък, за който
говорихме, е само в сферата на материалното. И колкото да звучи парадоксално –
улеснявайки бита на човека, деградира личността му. В духовен план човек не се е
развил много. В нравствен още по-малко. А истинският напредък – това е
нравственото самоусъвършенстване. Има нещо ужасяващо в това да гледаш как
облечени като в средновековието брадати мъже държат в ръцете си оръжия от XXI
век, включително и за масово изтребление. Ръката, създадена да върти ятаган, може
всеки момент да натисне бутона на атомната бомба. Ето затова трябва постоянно да
се напомня миналото и да се рисува мрачното бъдеще, което ни чака, ако не се
вразумим.

"Епохи цели или само часове са минали?" – лирическият часовник в твоята
поезия отмерва различно от действителното време. Хронотопната рамка е
максимално разширена и нито времето, нито пространството ограничават
по някакъв начин превъплъщенията на лирическия Аз. За теб временнопространствените измерения са не ограничение, а предизвикателство към
нови и нови пътувания. В твоя различен свят времето се съизмерва с
вечността и духът ти не се притеснява да се рее над антични пейзажи,
внезапно сменени от урбанистичните силуети на съвременните градове. От
тук и често присъстващата в творчеството ти тема за духовното
пътешествие. Какви възможности разкрива тя пред теб в изобразителен и в
духовен план?
Особеното при поета, както вече го казахме, е, че може да живее където си поиска
и когато си поиска. Това е един рядък шанс да се извлекат поуки, без да се
натрапват дидактично, и да се кроят планове за нови духовни приключения.
Посланията на миналото са ценни за нас не само с това, че ни обогатяват с оглед на
нашето кратко пребиваване на тоя свят, те ни помагат в същото време да отправим
своите послания към тия, които ще дойдат след нас и по този начин ни помагат да
си осигурим един по-дълъг живот, вече сред потомците.

Реалното пространство и време и пространството и времето на духа – как ги
съвместяваш?
Принуден да живееш в ограниченото пространство на реалния свят (спомни си
Бодлер – "... вдън мрачната килия на Действителността..."), няма никаква причина
да не се чувстваш добре в безкрайните пространства на духа. Стига да можеш да
попаднеш там. И да знаеш какво да правиш. Наистина тялото и душата са
неразделни в земното си битие, но това не означава, че трябва да живеят един и
същи живот. Те просто трябва да се търпят един друг и нищо повече. Същото важи
и за времето.
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Темата за историята също присъства като свързваща различни времеви
пластове. Кое те привлича повече – да извадиш от историческите събития
нови поуки или да ги проектираш в днешния ден и читателят сам да открие
посланието?
В никакъв случай поуки, би било дидактика и в пълно противоречие с моята
поетика. Кавафис ни изпраща, макар и дискретно, в историята, за да видим какво
би станало и с нас, ако сме в подобна ситуация. На мен по-скоро ми се ще
историята да се пренесе в днешния ден (а тя и сама се пренася нерядко с
безкрайните свои самоповторения), за да може читателят да се почувства един от
тия, с които ще се случи дадено събитие и да избере сам позицията си в сблъсъка.
Едно такова послание е по-изстрадано и според мене по-ефектно.

В поезията ти под различна форма оживяват и някои исторически персонажи
– като започнем от древните Ной, Одисей и Каин, преминем през Данте и
Франсоа Вийон и стигнем до Бетховен и Айнщайн. Защо се обръщаш към тях
и какво е главното, което целиш при срещата ни с тях?
За каквото и да пише, поетът пише за себе си. Но тъй както тези вечни образи са
носители на една наситена и всеобщо известна информация, функцията им в
изкуството може да варира от спомагателна до основна. Всичко зависи от гледната
точка на автора. Затова те могат да бъдат и една от метафорите на творбата, но и
самите една разгърната метафора. Неизчерпаеми са възможностите за използването
на митологическите, библейските и историческите персонажи – от тристишието на
Микеланджело за Давид с прашката до тритомника на Томас Ман за Йосиф и
неговите братя.

Огънят и пепелта, която остава след него – темата за горенето и в пряк, и в
преносен смисъл открива пред теб също много възможности за нови истини
или преформулиране на отдавна забравени. От "покрай сухото – разправят – и
суровото изгаря" до "и чезне Пътят Млечен: струйка дим, към нищото се
устремила". В "Монмартър" си задаваш въпрос, чийто отговор явно те
вълнува: "Защо към огъня се все стремим, щом пепел -// макар невидима –
остава и след нас? И кой// ще се превърне в светлина безплътна само?".
Огънят е една от големите метафори в поезията. Като един от основните елементи
съвсем естествено е той да присъства и в пряк, и в преносен смисъл в изкуството. И
в един доста широк диапазон – от опустошителна стихия до пречистваща сила.
Дори когато говори за реалния огън (Верхарн да речем), поетът никога не забравя,
че посланията могат да бъдат и многозначни, и многопосочни и да ни отведат в
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други измерения. Мен по-скоро ме е вълнувала стихията на вътрешния, духовния
огън, безплътната светлина, която е възможна само в изкуството и която в известен
смисъл е негов символ. Играта на светлината и сенките е любим похват на много
художници, но чрез тая игра те целят не само да покажат виртуозно майсторство, а
да изразят и движенията на душата, може би това най-вече. В моята поезия тъмните
и светлите страни на човешката същност са ме вълнували повече, така че, когато
съм говорил за огъня, за жаравата и пепелта, аз съм имал предвид нещо много
повече от самото изображение. Макар че, както казах, огънят сам по себе си не е
само едно просто горене.

Лабиринтите на познанието, стълбата на познанието, спиралата на
познанието или вратата на познанието?
Спиралата, защото е безкрайна. Всичко останало, което споменаваш, е ограничено.

Адът и раят, доброто и злото – възможно ли е примирение между тях?
Възможно ли е примирението между светлината и мрака? Определено да. Има едно
междинно състояние, наречено здрач. И в тоя вечен здрач е градът Лим, където
пребивават душите на тия, които са безгрешни, за да бъдат в ада, но не са кръстени,
за да отидат и в рая. Ние определено няма да бъдем там – при примирението. И не
защото сме кръстени, а защото, макар и кръстени, сме натрупали много грехове.
Един от които безспорно е писането. Да дръзнеш да се наречеш творец си е чист
грях. Вероятно е възможно примирение и между доброто и злото – когато доброто
безропотно търпи злото. Иначе не вярвам някога злото да отстъпи пред доброто.
Такъв случай не е имало досега.

Темата за движението и покоя от чисто физическите им измерения до
духовните им проекции сериозно присъства в поезията ти. Ти самият
притежаваш и двете качества – и деятелността, и съзерцателността. И
макар поезията ти да е по-близо до наблюдението, тя е толкова заредена с
вътрешно движение, че не би могла да се побере в познати тематични рамки.
Макар покоят и лирическото съзерцание да те привличат, ти по-скоро им се
противопоставяш:
Безветрие. Безлюдие. Безвремие... Животът колко пъти ще
напомня и на живи, и на мъртви близкото им бъдеще?! Отколе и реалност, и надежди тук се сриват...

313
А бурята в душата?
Доста по-напред в анкетата при един подобен въпрос говорихме за бурята и
затишието пред буря. Затишие пред буря – ето това е най-често душевното
състояние на поета. Една напрегнатост, очакване, без да знаеш какво точно,
неудовлетвореност от направеното, надеждата, че ще постигнеш нещо следващия
път. И когато бурята се разрази, на поета не му остава нищо друго, освен да зове
стихиите като крал Лир, защото сам се е докарал до това състояние – изоставен от
тия, на които най-много се е надявал.

Темата за посоката на вековния човешки път буди много тревожни размисли
в поезията ти – от ранните до най-новите ти творби. В цикъла "Трева"
четем:
Единствено дърветата с коравите си пръсти
към нас протягат хиляди зелени телеграми,
които някой ден земята ще престане да изпраща.
А ние още не умеем да четем.
В "Разнищен спомен – 3" тази тревога достига почти Вагнеров драматизъм:
С какви ли не потайни светове пламти вселената,
а те дори не подозират, че в зелената
Земя отдавна е натъпкан експлозивът –
за новия космичен взрив!
Движение, но накъде?
Много се боя, че проправяйки си път напред, човечеството върви назад. В "Green"
има такъв стих: Към миналото води бъдещата бран. Дори думата "бран" е
употребена неслучайно. Всичките тия усилия да се преодолее поредната преграда,
да се надникне зад още един хоризонт, крият риска в даден момент да се окажем не
само на ново място, но и в друго време. Ив Берже в романа си "Светът след дъжда"
е показал много добре тоя срив – след една атомна война малко оцелелите – и хора,
и животни – бягайки от разрухата, стремейки се инстинктивно напред, натам,
където им се струва, че нещо може би също е оцеляло, оредявайки все повече и
повече, се борят отчаяно с пространството, за да се окаже накрая, че са прекосили
времето в обратна посока – попаднали са в ерата на пещерния човек. И след всичко
това възниква въпросът, струва ли си отново да се изминава тоя път, който ги е
довел до тук. Днес това е метафора, разбира се, но утре може да бъде и реалност,
щом са налице условията за това. В този план са и моите вълнения, моите тревоги и
невъзможността да се направи нещо съществено ме кара понякога да се замислям
не дали човек върви по прав път, а има ли изобщо избор на път. Жестоко е, но
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може би ние сме програмирани да стигнем до някъде и да започнем отначало. Така
както е при всички опити. Ако започнем изобщо отначало. Не вярвам динозаврите
да се измрели от застудяването на климата или от паднал метеорит.

"Сърце – безсънна птица с отрязани крила." – темата за душата е водеща в
проекциите ти на човека и неговата същност.
"Душа – безсънен иманяр – какво ли търсиш в мен? Каква// е тая страст – да ме
рушиш отвътре!"
Или:
"... А душата –

сигнал към светове отвъдни – излети,
за да се върне по-самотна, да пищи,
видяла, че те няма вече на земята."
Неразгаданата тайна за душата – каква е тя за теб?
Когато я науча, вероятно всички ще узнаят. Но аз няма да я науча, защото не се
стремя към това, защото знам предварително, че това не е и възможно – ако тази
тайна бъде разгадана, просто няма да има душа.

Преди много години на едно твое представяне те попитаха защо не пишеш
любовна лирика, а ти отговори в типично твой стил, че предпочиташ
любовта да я правиш, вместо да пишеш за нея. И наистина – само любовната
тема не ти е достатъчна. Трябваше да мине доста време, за да се появят
"тайнствените" 12 еротични стихотворения от "Пепел", в които те
занимава повече философията на любовта, отколкото самите чувства. Защо?
Нищо епидермално не ме занимава в изкуството, защото то е в живота и общо
взето достъпно за всички. Отвъд това започват неповторимите неща. Любовта е
философия, правенето на любов – деяние. Деянието, както всички преходни
човешки стойности, разбира се, може да залегне в изкуството, но само ако послужи
за извеждането на философска концепция. А едно такова стихотворение вече
престава да бъде "любовно", едно от многото, които населяват всяка книжнина и
спадат към масовата култура. В този смисъл аз наистина нямам такъв тип
"любовни" стихотворения.
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Градът и селото – привличат те по-скоро пространствата им, отколкото
същността им – в този смисъл те са по-скоро декор на онова, което се случва в
поезията ти, макар изображенията им да са наситени с конкретни детайли.
Бих казал, че еднакво са ти близки и селският пейзаж, и урбанистичните
очертания на големия съвременен град. За много от стихотворенията ти би
подхождала както градската, така и селската среда. И все пак сигурно имаш
предпочитания при различни теми.
Делението на поезията на "селска" и "градска", нещо, което се правеше с такова
настървение, особено от така нареченото априлско поколение, където се избиваха
по-скоро комплекси, или се целеше да са завоюват територии на основата на
несъществен принцип, ми се струва абсолютно безумно. Това е както с
"любовната" лирика. Не си ли забелязал, че неуверените в себе си се чудят как да
се групират, как да се промъкнат край нещо друго, придаващо им стойност и на
самите тях. По тая логика има и "маринисти", и "баталисти", и автори на "хайку" и
не знам още какво. Природата е край нас, но тя е и вътре в нас. И бих казал, че тази,
вътрешната природа е по-истинската. Тя ни населява както й се иска на нея, веднъж
ни изпълва с видения от детството – и това безспорно е селото, друг път ни води
към нови пространства, включително и към футуристични пейзажи и те не могат да
не бъдат градски. Да отдаваш предпочитания на едното, значи да подтискаш
другото. Днес времената са други, спорът "Маяковски-Есенин" е невъзможен.
Освен ако не си дълбоко демодиран.
Моите предпочитания са дотолкова, доколкото пейзажът ще помогне по-бързо да
стигне философското послание до читателя. Без изобщо да се интересувам дали той
има "селски" или "градски" нагласи.

Париж присъства трайно и на видно място в творчеството ти. Но това е поскоро духовният образ на едно свещено за изкуството място, отколкото
"лирическа снимка" на френската столица. С какво те привлича и какви
чувства и мисли събужда у теб Париж, оказал се изключително плодотворен
за творчеството ти?
Екскурзиантският тип поезия ми е чужда. Макар нерядко да я пародирам. Целият
ми парижки цикъл е с такива заглавия – "Монмартър", "Пред Айфеловата кула",
"Латинският квартал", докато стихотворенията нямат нищо общо с прехласването
пред едно или друго, само защото, видите ли, било част от Париж, любимия град на
толкова поети и художници. Не знам дали говорихме за центъра и периферията на
изкуството, но дори да се повторим, няма да е голям грях. Този въпрос го
засегнахме с Кольо Панайотов в разговора, който направи с нас Силвия Вагенщайн
в общата ни книга. По стечение на обстоятелствата ние сме в периферията на
галактиката, наречена изкуство. Но това не е недостатък. Дори нещо повече –
колкото по-далече сме от центъра и греем по-ярко, толкова галактиката е поголяма. Не бих казал, че съм се стремил с цената на всичко да попадна там, където
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съм, тия неща, както знаеш, не стават само със силно желание, малко
"литературни" са сентенциите от рода: пожелай си нещо много силно и то ще се
сбъдне. Не е така. Просто това, което правя, видимо е интересно там, в центъра,
защото го нямат в тоя му вид. Ако се мъчех да нагласявам нещата както ги правят
там, едва ли щях да бъда нещо по-различно от масовата им продукция. А масовата
продукция никой и никъде не я цени. Конфекцията в изкуството е за бедните
духом. Париж ми влияе със свободата на духа си. Съдбата пожела там да имам
приятели, успехи, да се впиша в един контекст, който ми дава увереност, че пътят,
който съм избрал и следвал, при всичките несгоди и перипетии, е бил прав.

Характерно за твоята поетика е използването на противоположности: и в
тематичните, и в образните, и в идейните планове. Ако пишеш за живота,
неизбежно се появява темата и идеята за смъртта, ако пишеш за полета –
вече виждаш падането, а през любовта прозира "черната човешка злоба" и т.
н. Няма и следа от самоцелност в привличането на тези противоположности.
Нещо повече – те раждат интересни смислови опозиции, които водят до нови
идеи. Прекрасен пример в това отношение е краткото стихотворение
"Защо":
Не тъпчете тревата, тя е ваша;
защо в никое гробище не пише –
трева, не тъпчи хората,
те са твои...
Защо те привличат противоположностите и как се превръщат
основополагащи елементи на поетиката на доста от творбите ти?

в

Вече говорихме за много опозиции – и като усещане за нещата, и като съзнателно
избран подход при решаването на творческите задачи. Вероятно в основата на
всичко все пак е двойствеността на битието – светлина-мрак, начало-край, времепространство – чисто физически противопоставяния, които са в основата и на
човешките чувства, на духовните приключения: любов-омраза, възторг-покруса,
радост-мъка, блаженство-болка. Разбира се, човек би могъл да се съсредоточи само
върху едното, но това би означавало да се самоограничи, да обедни усещанията си
и за света около себе си, и за света, който е вътре в него. Нищо по-банално от
"жизнеутвърждаващ" поет и нищо по-скучно от мрачен тип, чиито вълнения
избиват в постоянен хленч. "Аз умирам и светло се раждам" е казал поетът и това е,
не защото той е в постоянно раздвоение, както би му се сторило на някого, и което
би могло да бъде и клиничен случай, а поради простия факт, че амлитудата на
изживяването при големите творци е винаги между две крайности. Това
стихотворение на Дебелянов се родее с "Балада за конкурса в Блоа" на Вийон,
която поставя един интересен въпрос. Известни са баладите и на другите участници
във въпросното състезание, устроено от Шарл д'Орлеан, но Вийоновата творба
продължава да ни вълнува живо и днес. И тя е причината за любопитството ни към
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останалите. Чел съм някои от тия балади и въпреки външното сходство с тази на
Вийон, има нещо, което не им достига. Не е достатъчно, явно, нещата да са само
противоположни. Трябва да са оригинални конструкциите, в които те влизат, и да
изразяват мисли, далече от ординерното и отдавна познатото. Прийомът никога не
е залог за успех. Вийон най-оригинално е съчетал взаимно-изключващите се неща
и е победил в конкурса – завинаги. Не смятам, че използването на
противоположности при мен е осъзнат подход, трябва да ти призная, че едва тази
анкета ми отвори очите за много неща. По-скоро аз така съм устроен и нещата се
нагласяват някак от само себе си. Вероятно и затова не откриваш самоцелност в
моите работи.

Творчеството ти е изпълнено с афористично звучащи твърдения, с въпроси,
отправящи читателя към изненадващи отговори или с променени сентенции.
Дори отделен ред в много от стихотворенията ти съдържа идеята или важна
част от нея. Старият Николай Дончев има едно много точно наблюдение, той
твърди, че при теб "често пъти само един стих определя поетическото
решение на цялото стихотворение". Постарах се да открия онова, което
според мен е в основата на посланията ти и ги подредих по времето на
раждането им. Опитай се да ги интерпретираш – зараждане на идеята,
образи, развитие и пр.

o Не е далече от света, не е далече тук.
Това е първият стих от най-ранното ми стихотворение, влязло в книга. За него вече
говорих. Фактът, че съм го имплантирал в още две творби, показва, че проблемът,
който го е породил, е бил много важен за мене.

o Спомени – най-жестоката самота.
Спомените идват, когато вече всичко си е отишло. Какво по-безрадостно от това?

o Сняг. Сняг. Защо снегът в душата е ален?
Може би съм имал предвид наранената, кървяща душа.

o За първи път прекрачваш в друг, различен свят...
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Първото ми пътуване със самолет, първото ми излизане извън пределите на
България. Бях поразен от това, че докато летяхме над Русия, земята се закръгляше
на хоризонта и първата мисъл, която ми дойде, беше как са се решили да тръгнат да
я покоряват Хитлер и още повече Наполеон. Пространствата само са достатъчни, за
да не стигнеш до никъде. Все едно да напояваш пустинята. А какво ли е зад
Москва, където никога не съм бил и едва ли някога ще бъда. Вознесенски има една
хубава метафора за тая огромност – както копа с платнище планетата в дъжда се е
наметнала с Русия.

o Но горчивата чаша кого е отминала?
Щом не е отминала Божия син в Гетсиманската градина, какво остава за нас. Още
повече за руснаците, където страданието е в основата на всичко и е издигнато в
естетическа категория. Стихът е от руския цикъл.

o Все мрак ли трябва, за да видим истинския образ на нещата?
Не знам в какво точно се крие особеното обаяние на тоя стих, но мнозина като ме
срещнат, ми го повтарят. Вероятно неговата афористичност. За да видим звездите,
все пак трябва да се мръкне. Явно истинският образ на нещата ни убягва в
нормални условия и трябва нещо извънредно, за да проумеем как точно стоят
нещата, особено важните.

o С надеждите живеем. Тъй човек забравя злото, но защо ли// не помним и
доброто...
Вярно е, че надеждата ни крепи, но тя ни прави слепи за това, което е край нас.
Надеждата, която е една от формите на оптимизма, е лош съветник. Нещо повече –
тя е един измамник.

o Ти детство наше, златен спомен наш...
Меранзова този стих го е сложила за мото на един свой цикъл. Не знам какво съм
искал да кажа – може би това, че детството е най-безкористното време от живота
ни, най-чистото и най-скъпото.
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o Къде отива човекът, който върви по земята?
Вероятно в самата земя. Дори не вероятно, ами точно там.

o Колко хубави илюзии – когато животът е прост.
Някога съм смятал, че една илюзия на прост, неук човек е нещо много по-хубаво от
философските прозрения на обременения с познание индивид. Сега изобщо не
смятам, че илюзиите са нещо хубаво, но не мога да кажа, че и познанието е кой
знае какво. "Щом трупаш знание – ще трупаш и печал" – една перифраза на
Еклесиаста, направена от Заболоцки и преведена от мен.

o Останал без душа, човекът е бутилка празна.
Този образ не е нито самоцелен, нито само визуален. По-надолу се говори за
времето, което ще запечата в човека своя вик за помощ. Сега това "останал без
душа" започва да ме притеснява, то може да значи и много уморен, капнал от
умора. Какви шеги си прави с нас езикът. Ако кажеш "човекът без душа", това пък
е коравосърдечният човек. Можеш да ми възразиш, че това е полисемия и
обогатява метафората: и човекът, който е похабил душата си (това съм искал да
кажа), и умореният човек, и жестокият – който и да е от тях – е все празен съсъд.
Във всеки случай подобни неща могат да се дискутират.

o Душата зъзне. В своя ъгъл се е свила.
Вероятно не става дума за самодоволната душа. Тя е толкова затлъстяла, че едва ли
ще зъзне.

o През дългия пазар – и сякаш през живота си – премина.
Големият пазар е мястото, където можеш да видиш всичките (си) възрасти и едва
ли не всички форми на социалното разслоение. Може да се каже, че пазарът е
купчина от детайлите на един разглобен живот.

o И колко ли живеем ние – с нашите представи?
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Става въпрос за нашите представи за времето. Някъде по-нагоре казахме, че
вечността не е нито по-голяма, нито по-малка, само защото е гледана през очите на
еднодневката или столетника.

o Не ние – него, нас животът ни избира!
Това е стихът, който Надя Попова си е сложила за мото на една от книгите. Човек
идва с едно предопределение на тоя свят и всякакви опити да е това, което не е, да
заеме чуждо място, са обречени на провал. Ние трябва да правим това, за което сме
изпратени, и колкото по-рано осъзнаем тази си мисия, толкова по-добре ще я
изпълним.

o Все грабим от живота, а накрая господарите на нищото сме ние.
В Библията е казано: човек гол идва и гол си отива. Има и други такива мъдрости,
които потвърждават правотата на древните пророци и мислители. Следователно, не
остава нищо освен да вземаш от живота само това, което ти е необходимо и да
даваш това, което можеш.

o Не знаем нищо. Още сме – все още! – тук...
Вероятно истината за нещата я разбираме там, от където не можем да се върнем, за
да я кажем. Или я проумяваме в момента на заминаването. "... човек разбира
истината за света: устата свита// разтваря се без страх... Но от години в плен -//
душата думите разблъсква и първа тя излита".

o От всички нас по-бързо времето върви...
Може би защото винаги стига преди нас там, за където сме се запътили.

o Надеждата е утрешната болка.
Това е същата надежда, с която живеем и за която вече говорихме – че ни мами..
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o На тоя свят не можеш нищо да дадеш...
На човек не можеш да му дадеш, можеш само да му вземеш – има такава
поговорка. Изглежда, че и на света не можем да дадем нищо. Колкото и да се
самооболщаваме. Можем ли обаче да му вземем нещо? Или да вземем нещо от
него? Нито едното, нито другото.

o А твойте думи кой ще разбере?
Един от най-мъчителните въпроси за поета. Понякога този някой идва десетилетия,
да не кажем столетия по-късно. При Хьолдерлин, например.

o О, слепота ужасна – като всяка вяра!
В първата публикация беше "като всяка сляпа вяра". Това е един от малкото
случаи, когато съм се съгласил на поправки под въздействието на редактора. Надя
Кехлибарева смяташе, че така извън подозренията ще остане "нашата",
"комунистическата" вяра. Никой не би се усъмнил, или поне не би си позволил да
изкаже съмнение, че тя е сляпа. Сега тия неща могат да изглеждат нелепи, но
тогава се обсъждаха съвсем сериозно. Стихът е може би едно по-картезианско
отношение към заобикалящия ни свят.

o По-страшното е, че – насън макар – лети човек.
Едва ли става дума само за полети във физическия смисъл на думата, човек вече
наистина лети. Това са по-скоро полетите на душата, на мисълта, които само
доказват, че в нравствен план човек е все още привързан към земята, към прахта.
Спомни си Тютчевата метафора: "... а аз, потънал в пот и прах,// аз – царят земен –
тук пълзях!"

o Самотната дума не може да бъде поезия...
Андрогинът не може да роди нищо. Вероятно стихът е отглас и от разбирането, че
са нужни винаги две – и по възможност противоположни – неща, за да имаме
стълкновение и от тук – някакво развитие. Преди малко говорихме за
противоположностите в поезията.
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o Но не – на кръст не може да виси духът.
Никога няма да се наложи духът да бъде свалян от кръста, защото той изобщо не
може да бъде разпнат.

o Сънят е репетиция поредна на смъртта.
Това е реминисценция от десетки автори, които разглеждат съня като една от
проявите на смъртта. И аз съм минал по своя път. Говорихме, че идеите могат да
бъдат всеобщи, важното е как ще ги употребиш, как ще ги накараш да работят за
тебе.

o Нас надеждата крепи ни – даже и разколебана.
Човекът си остава един удавник и всяка сламка е добре дошла за него. Дори когато
разумът е достатъчно прозорлив, за да разбере, че място за илюзии няма и не може
да има, душата гледа да се хване за сламката. Може би е инстинктивно.

o Сега сме с времето! Но утре, когато продължи то полета?...
Утре ще бъдем вероятно с безвремието, защото там, където ще сме утре, времето
няма да съществува.

o Не е ли и това живот, което всеки може да измисли?...
Някъде вече казахме, че въображаемите (измислените) неща са къде-къде поистински. И най-важното – неподлежащи на разруха. И то не докато ни има нас –
ние също се рушим. А в това, което ще остане след нас.

o Но от години в плен -// душата думите разблъсква и първа тя излита.
Вече ги цитирах тия стихове, когато говорихме за истината за нещата. Всичко е, за
да се попречи на когото и да било да каже истината, универсалната истина. И да
остане човек да се самозалъгва с временни истини и полуистини.
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o Защо душата само да е вечно жива?
Непримиримостта на тялото. От пръст сме, затова ревнуваме толкова душата.

o Нищото, което сме всички ние – нещо в тоя свят.
Може би за безсилието и за безполезността на човешките деяния съм искал да
загатна. Мъча се да си представя при какви обстоятелства бихме могли да кажем
обратното: нещото, което сме всички ние – нищо в тоя свят. Не се получава.
Нищото никога не може да бъде нещо. Но нещото винаги може да стане нищо. Ето
около това се е въртяла моята мисъл.

o Капка истина във всяка алегория се крие.
Алегориите вероятно не са, за да скрият истината, а да я поднесат по-безболезнено.
И не цялата истина, а само оная част, която ще ни помогне да си доизградим
картината и да си представим нещата още по-драстично. Всъщност смисълът на
изкуството е не да каже нещата, а да те накара да си ги представиш сам, да стигнеш
сам до истините, които творецът иска да ти внуши.

o Човек не е роден единствено стомаха си да тъпче.
Мисля, че следващият стих е по-интересен за нас: "но тук душата само трябва да
изпитва ненаситен глад".

o Ужасно е да имаш път, предначертан от тъмни сили...
Всички идваме на тоя свят по някакво предопределение, но зад поета наистина
стоят тъмни сили. Да дръзнеш да се наречеш творец, това може да ти го нашепне
само дяволът. А ти се съгласяваш, защото той предлага най-изкусителното нещо –
славата. И не само посмъртната слава.

o Пастирът често лошо ни пасе, но винаги добре ни стриже!
Честно казано, това е един от редките случаи, когато съм имал предвид конкретно
властта, комунистическата власт. Не знам дали така са го разбирали читателите, но
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аз живеех с тая утеха, че съм успял да метна цензурата. Сега обаче, като се замисля,
смятам, че тая метафора е по-многообхватна. Но както е казано вече, писателят не е
длъжен да знае какво пише.

o Глупакът сладостта обича, мъдрият – това, което е горчиво.
Лековатото изкуство затова е беззъбо – много сладки неща е излапало и си е
разрушило зъбите. Дано не ме чуе отнякъде д-р Жегова, ще си помисли, че
импресионистите наистина са станали зъболекари.

o Не е безцелен бил животът ти до днес, щом вече си самият цел...
Този стих, който стана повод за написването на цялото стихотворение – мисля, че
това някъде го загатнахме – се роди малко самоцелно. Веднъж дискутирахме, че
един от лесните начини за правене на метафори е обиграването на омоними и
идиоми. Аз го предложих този стих като обиграване на цел като нещо за постигане
и цел като мишена. Не можеше да не се получи. Цели поетики са построени на тоя
принцип. Слава богу надолу стихотворението не лежи на тая основа.

o Това, което сътворил е Бог,// не го ли сам руши?
Естествено, че го руши – иначе откъде толкова материал за все по-новите му
"творчески" прищявки, а и къде да складира направеното. Знаеш как някои от
великите художници са рисували върху свои стари картини, когато не са имали под
ръка празно платно. Явно творецът не се интересува толкова от това какво прави,
или каква ще е по-нататък съдбата на направеното, колкото от необходимостта да
се "изрази" в момента, да си отреагира в последна сметка комплексите.

o Ще полетим и ние – но надолу само!
Земята (пръстта, глината) е най-истинското небе за човека, този образ,
модифициран, на няколко пъти се среща при мен, за последен път в "Green".

o Спи тялото в земята. Но поета искат го убит не само телом!
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От стихотворението за Висоцки е този стих, но той не се отнася само за него.
Знаеш, че по-жестокото убийство е, когато поетът се профанизира и в последна
сметка обезличи. Тогава убийците на поета могат да бъдат наистина спокойни.

o И сърпът изхабява се след дълга непосилна жетва.
Бих продължил: "И клинът в якото дърво след много удари накрая се изметва". За
друг сърп и за друг клин говоря там, някакво оправдание – вероятно за временна
умора тогава. Но времето показва, че истините в поезията, когато са истини, стават
все по-универсални. За жалост.

o Защо ли всички първи в този свят са толкова упорстващи...// и беззащитни?
Под първи трябва да разбираме първите в някакво начинание, а не че са се
издигнали над другите или наложили над останалите. Защо са упорстващи е ясно –
още не са осъзнали какво правят, за да се ужасят от себе си и да престанат. Но защо
са беззащитни? Навярно защото са мечтатели, а мечтателите са винаги извън
правилата на играта, извън закона.

o Да, може хубави неща да има, но в главата на поета само!
Нова вариация на сентенцията, че въображаемите неща са по-истински от реалните.
Че светът, сътворен от поета, е по-хубав от тоя, който ни заобикаля. Ето ти още
едно доказателство, че поетът се е сдружил с Дявола: да твърдиш, че твоето
творение е по-хубаво от това на Твореца. Не ли светотатствена дързост! Но пък и
Творецът, като му гледаш човеците наоколо, си е оставил ръцете. Едва ли само
глината е била калпава.

o ... щом не искате да търпите натруфените ми метафори// гледайте голата
истина...
Намигане към моите вечни обвинители в разточителство на метафори, предлагам
им другият възможен вариант. Макар че това нищо няма да промени. Дори полошо за тях. Спомняш си оня стих: "Истината и метафората са едно, като гъсеница
и пеперуда". Щом не харесват пеперудата, да гледат гъсеницата.
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o Добре са мъртвите – из други светове все пак...
Някакъв пароксизъм навярно. Да си отчаян до там, че да не облажаваш дори
мъртвите тук, а да смяташ, че те са за завиждане, защото са в друг някакъв свят.

o Добре е в този свят добре да се живее,// но трябва и красиво да умреш...
Изисква го себеуважението. Обикновено човек си отива от тоя свят така, както е
живял. Да се търси красива смърт, за да се изтрие спомена за един позорен живот, е
обречена работа. По принцип един мерзавец никога няма да умре като герой, да
кажем. Ако би имал моралните сили да го направи, то той не би бил мерзавец.
Вярно е, че "приветства тоя свят началото, но ни запомня с края", но тук става дума
за друг край, не за смъртта. Ако бях дидактик, щях да изрека напътствие: "Ако
искаш да умреш красиво, не бива да живееш грозно!" Но аз не съм и затова нека
всеки да живее, както намери за добре и да не се сърди за нищо на никого.

o Между живота и смъртта – какъв безкраен миг!
Доказано е, че сънят, колкото и да е дълъг, в действителност трае само мигове.
Вероятно мигът на умирането, колкото и да е кратък, е достатъчен, за да премине
пред очите ти целият ти живот. Това не го предполагам, писано е по тоя въпрос,
има данни за това. По-горе, когато говорехме за времето и за нашите представи за
времето, можехме да приведем и тоя пример.

o Дори и споменът не може да се върне в родния си дом.
Къде да се върнат спомените на всички ония, които по някаква случайност оцеляха
след рухването на "близнаците". Преди това имаше остров Дамански, имало е
Хирошима и Нагазаки, а още по-преди Гуерника, а още по-преди... Да не
изброяваме.

o След всичко – как ли тоя свят и днес покълна?
Риторичен въпрос. Но утре, ако светът наистина не успее да покълне, няма дори
кой да зададе и риторичния въпрос "Защо?" Ние и сега добре знаем защо, само че
не си даваме ясна сметка, че това, което ни се случва понякога насън, утре може да
стане наяве. Защото в известен смисъл то вече става.
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o Не сме, уви, в света на Дафнис и на Хлоя...
След всичко, което изредихме до тук, не сме дори във времената на Ромео и
Жулиета, колкото и близки да ни се струват те със своите изживявания и да ги
имаме едва ли не за свои съвременници.

o Месечината// лъжица мед е в кацата с катран.
Лека гротеска – не само капката катран може да съсипе меда. И медът може да си
отмъсти. Де да беше така, да можеше доброто да надвие на злото.

o О, слънце – ахилесова пета на Бога.
Не искам да се ангажирам с някакви особени тълкувания, може би ми е харесало
като интересно хрумване. Макар че не изключвам и по-дълбок смисъл, ако се
замисли човек, угасне ли слънцето, ще изчезне и разумът, а следователно и самият
Бог. Бог – това е разумът, с който е надарена материята.

o Кое е времето сега? Епоха цяла или само час измина?
Поредна модификация на вечния въпрос за времето и неговата измеримост или поскоро неизмеримост.

o ... или отново паднал е – за кой ли път? – Икар.
Ще ти отговоря с друг стих, който ти е убягнал: "... всичко тук, което не пълзи –
накрая пада."

o Защо се взираме назад? И времето с кого ли ни // обърква все?
Въпросът ми не е риторичен. И аз не знам защо е този стремеж да хвърляме поглед
назад, като че ли очакваме нещо да ни догони, някакъв страх може би от възмездие
за сторени грехове. Или упование – ако направим нещо, сравняваме го с друго,
направено вече от нас, ако открием нещо, отново го сравняваме с отдавна открити
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неща. А времето е като многодетен родител – знае, че са негови тия деца, но кое
кое беше, е трудно да се досети, а и не прави опити. Освен ако някое от децата му с
нещо не се отличи и ярко открои.

o Мълчим. Мълчанието злато ли е още? Златна мина ли?
Нека да ти отговоря със стихове (те също можеха да са в твоята подборка).
"Мълчанието и до днес е злато,// щом беден ходи дръзкият поет/ и плаща –
замълчал – за всеки ред." И това е писано години пред стиха, който цитираш, значи
мълчанието е станало още по-скъпо. И ние сме понесли такива загуби.

o И в нещата -// неща, които нямат име, но ги има в тях!
Може би само неназованото е истински съществуващо. Спомни си Тютчев: "Мысль
изреченная есть ложь..." – малко тромаво, за да бъде изящна поезия, но каква
дълбочина като съждение. У Стоян Михайловски също има в неговите мисли и
афоризми блестящи попадения, но в самата му поезия колко тромави и нечетивни
са понякога тия мъдрости.

o Пак там навярно, там – отвъд преходността.
Там, за жалост.

o ... човек с човека все по-трудно разговаря.
Едва ли съм имал предвид онзи алогизъм, че езикът е създаден, за да не могат
хората да се разбират помежду си. По-скоро това са разкъсаните естествени връзки,
алиенацията не само между поколенията, но и вътре в едно поколение. Липсата на
общ език като липса на общ възглед за живота и общи цели в него.

o ...умира сам, разпънат върху портите на ада -// разпънат от Христос –
самият Господ Бог!
Бог не спаси своя син, за да може той да изкупи греховете на човечеството. Защо е
трябвало да ги изкупва – това е друг въпрос. Можеш да си представиш, колко по-
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ужасяващи са тия грехове днес, щом се налага да ги изкупва вече самият Бог. И
дали изобщо е възможно те да бъдат изкупени.

o И тишината цялата жестока истина крещи!
За езиковия специалист това е оксиморон. Ако тишината се казваше Салвадор
Дали, тя щеше да попита: "Учудват се, че съм била крещяла. Че защо? Аз не крещя
ли?". Нищо не е по-красноречиво от тишината.

o ... духът, изпуснат от бутилката, е клюмнал – питанка излишна:// To be or
not to be!
This is the question! – какво повече да добавя.

o Как искал би душата ти да е акация,// от светли мисли зажужала...
Сред цялата мрачна поема това е едно от малкото места, където споменът за
детството е омекотил светлината в очите ми. Тия бели акации, това пчелно жужене
е от там, от онова светозарно място, където споменът ми все още може да се
завръща, и то без да го е страх, че нещо може да го разочарова от мене.

o Денят расте. Смалява те. Дордето те превърне в капка мрак...
Може би това е онази малка черна точка, която ще избухне, за да се роди една нова
вселена. "От тебе – но без тебе вече".

o Тече, изтича времето, навярно пълни все така небесното море...
Една малка утеха, че времето с всичко, което отнема от нас, не изчезва
безвъзвратно, че го отнася някъде, където може би ние ще бъдем – без страха, че
времето тече.
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Новаторски образи, метафори, алегории и контекст

Количеството в много случаи предполага липса на качество, но по темата, за
която ще говорим, ти отново си изключение. Няма друг български поет, в
чието творчество да има толкова много и толкова оригинални, самобитни,
авторски образи. Не зная дали в текст или в разговор, но вече съм го казвал, че
ти наистина си "болен" от метафоротворчество. Така, както за хамалина на
Далчев "ален// бе залезът като домат", при теб нещата могат да бъдат още
по-драстични: "... със залеза на гръб – огромна замразена плешка -// запътил се
е Бог. Но накъде?", "Като рак с ръждиви щипки дреме в жегата квартала",
"Изтрий с език, о слънце,// студената следа от охлюв реактивен// по зелевия
лист на небосвода", "и колко смели сме – върху яйце живеем,// а огненото пиле
може утре да почука с клюн" и т. н., и т. н. Къде се корени този стремеж дори
там, където на пръв поглед не е възможно, да търсиш метафората,
иносказателността, д р у г и я образ, разколебаващ установените представи и
провокиращ нови размисли за връзката между нещата?
С риск да прозвучи като измъкване, ще кажа, че вероятно става въпрос за
особеност на таланта. В последна сметка човек е това, което е, и колкото и да се
преструва и да бяга по една или друга причина от себе си, той прави нещата, както
би могъл да ги направи само той. Поезията е най-бързият начин една мисъл да
стигне до съзнанието на читателя, а силно метафоричната поезия ускорява процеса
до неузнаваемост. "Слънцето – жесток водовъртеж" спестява няколко реда
описания, без да си сигурен, че те биха постигнали целта. През различните епохи и
самото разбиране за поезията е било различно. И се е променяло с времето. Но
докато тогава е имало табута – не всичко е можело да влезе в поезията, то днес сме
изправени пред друг проблем: как от това всичко, което може да влезе в
стихотворението, да изберем само онова, което няма да профанира и темата, и
самата идея за поезия. Все пак изкуството – това е способността да се ограничаваш.
Или ако вкараш нещо, което провокира, как да го съчетаеш с останалото, че да
епатира, без да издава нисък, пошъл вкус. Можеш ли да си представиш само преди
няколко десетилетия, когато дори доматът в поезията е шокирал, думата цукало да
влезе в стихотворение, без то да е сатирическо. Но в поемата "Green", една
сериозна, дори бих казал трагична поема, цукалото е на мястото си. Този образ
престоя в едно мое студентско стихотворение, непечатаемо, разбира се, в ония
години, цели три десетилетия. Ние все още изпитваме някаква боязън да употебим
думата тиква в поезията, защото е натоварена с много негативни отсенки. А какъв
хубав цвят има тя и в испанската поезия това не е останало извън полезрението на
майсторите. Всичко може в поезията, важното е как ще го направиш.

Вече говорихме за "... щом не искате да търпите натруфените ми метафори//
гледайте голата истина...". Щом си се и самоиронизирал, значи наистина си
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осъзнал твърде умозрителната постройка на някои от ранните си метафори.
Как я преодоля?
Самоиронията, както знаеш добре, е истинската вътрешна свобода, а аз съм
свободен човек по принцип. В една от моите "отломки" бях казал, че мисълта на
Далчев за въздържанието не бива да се абсолютизира. Разточителствата на младини
не са чак толкова неестествени, напротив, какъв по-естествен израз на сила и
неовладяност. С времето обаче всичко си идва на мястото, опитът учи, истините
стават все по-изстрадани. Разбира се, има дами, които и след петдесетте носят
минижуп и мъже, които си къносват косите, доколкото са им останали, или ги
събират отвсякъде и въртят по какъв ли не начин, за да имитират перчем. Но ако в
живота това буди лека усмивка, в изкуството е повече от гротескно. Да ни пази Бог
от такова оглупяване.

Кой от българските и кой от световните автори би посочил като свой учител
в творенето на метафори или в творчеството чрез метафори?
На тънкости при правенето на метафори съм се учил от много български поети. На
драстичност – от Фурнаджиев, не да си провокативен на ниво думи, а цялата
картина да носи изненадата на нещо неочаквано и непознато досега. "Като свиня
нощта се черна тръшна" – ако някои си въобразяват, че тук думата свиня свършва
работата или пък глаголът тръшна, просто се лъжат. И други са ги употребявали
тия думи, при Фурнаджиев обаче всичко идва от експресията на преживяването. От
Разцветников съм се учил на осезаемост на метафората, ако ще има прилагателни
да не бъдат дежурни, разбиращи се от само себе си, но и в никакъв случай да не
привличат вниманието и да не отслабват главният образ. От Багряна също съм
извлякъл някои поуки, нека не ти се вижда странно, говоря за някои чисто
синтактически прийоми, като отделянето например на това, с което се сравнява, в
тирета. При нея има някои много интересни тънкости. Аз отрано разбрах, че трябва
да се бяга от думата "като" при правенето на метафори, заменянето й с тире, макар
да е само палиативно решение, беше етап от пътя. По-късно трябваше да търся
други прийоми, за да може двата компонента на метафората – а при мен не рядко
бяха и три, и дори четири – да се съчетаят така, че да не подценявам читателя.
"Изпод мазилката – корав зацапан бинт – // кръвта на къщите избива" – това е
двойна метафора, макар все още да остава при простото сравнение. Но вече се
забелязва известно бягство от очевидното и стремеж към по-обобщеното. "Кръвта
на тухлите" би било като че ли по-точното, но само от гледна точка на буквализма,
поезията трябва да бяга от прекалената точност, трябва да се остави работа и за
читателя. По-късно дойдоха метафорите, които днес ме задоволяват, за в бъдеще не
знам какво ще ми хрумне. "Изпаднало изпод опашката на мръсната небесна
кранта// огромно, сочно слънцето дими" – не е нужно да се уточнява коя е тази
кранта, облак ли някакъв или цялото мрачно небе и на какво прилича слънцето,
читателят сам си довършва картината. От Давидков съм се учил да се ограничавам.
И той беше критикуван – доста деликатно – от Далчев, че злоупотребява, и аз бях
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критикуван – от самия него. Може би, упреквайки ме – много приятелски и с много
загриженост – той се е изживявал като човек, преборил се с недъга си, ако това
можеше да се нарече недъг. Той направи много силни, изчистени работи, с
драматизъм, но до края, според мен, си остана не само в стихията на метафората,
но и на пищната метафора. Не можеше да се сдържи да не сравни едно с друго,
беше празничен дори там, където би могло да се мине и по-скромно; имам
чувството, че нещата в живота за него съществуваха, за да бъдат уподобени. Дали и
аз сега, като пиша това, не се представям за излекувал се пациент, който след малко
ще дръпне за сиджимката налъма и ще каже: "Хайде, Шаро, метнахме го доктора!"
От чуждите автори съм се стремил да извлека поуки, каквито българската поезия
не би могла да ми предложи. Излишно е да споменавам френските символисти. Да
преведеш само "Пияният кораб", значи да си изкарал цяла школа и да си получил
диплома по метафорическо майсторство. От Маяковски, Есенин и Пастернак съм
се учил на най-различни хватки при правенето на метафорите. Пастернак пръв ми
отвори очите да бягам от сравненията с помощта на "като", тъкмо защото той е
пълен с тях – било с "как", било с "каким образом" (творителен падеж). Харесвайки
го безкрайно, аз разбрах, че в областта на правенето на метафората (чисто
занаятчийската страна, ако мога да се изразя така) трябва да съм колкото се може
по-далече от него. Това ми се струваше, а и сега мисля така, малко мързелив начин
на правене на метафори.

Разбира се, метафората не е самото оприличаване или прехвърляне на
качествата, както е описано в речниците. Казвал съм ти и друг път, че
днешната или утрешната наша поезия ще постигне нивото си, когато
достигне и се оттласне от гениалната метафора на Ботев: "Там буря кърши
клонове// и сабя ги свива на венец". Може ли да съществува поезия, която да не
ползва метафората като градивен елемент и пак да бъде значима?
Някъде вече говорихме, че едно стихотворение може да е направено от метафори,
но и самото то може да бъде метафора. Ако Ботев беше казал само "там буря
кърши клонове", щяхме да имаме едно експресивно описание, но когато допълва "и
сабя ги свива на венец", той доказва, че гениалността не може да бъде обяснена.
Какво не направиха някои да изкарат, че "виси на него със страшна сила" било със
сбъркана пунктуация и страшната сила се отнасяла за следващия стих. Могат да
приемат, че зимата може да пее със страшна сила, понеже евентуално го чуват това
пеене, но как така Апостола ще виси със страшна сила? Непонятно! Дори Иван
Тренев в най-ново време публикува стихотворението в тоя осакатен вид, вадейки го
от някаква прашасала книга, само и само да покаже инакомислие. Няма нищо пострашно от активността на посредствения.
Може да съществува поезия, която да не ползва метафората като градивен елемент.
Не малка част от българската поезия е такава. И затова – посредствена. Найдоброто от поезията ни е метафорично, дръзко метафорично. Яворов ли не е
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метафоричен – скачам само по някои от върховете, за да не изброявам всичките –
Далчев ли не е метафоричен, Багряна ли, Геров ли, Фотев ли? Е, Никола Ланков,
Марко Недялков, Евстати Бурнаски и Матей Шопкин не са. Но ние говорим за
значимата поезия. Метафората е тухлата в градежа на поезията, без тухли не
можеш да направиш не само дворец, но и обикновена къща. Може би само барака
или колиба. Или ако ти харесва по-модерното – бидонвил.
Въпросът обаче има и друга страна – достатъчно ли е да пишеш с метафори.
Преобладаващата част от съвременните български поети пишат наистина с
метафори. Но каква е ползата от баналните, изтъркани от употреба сравнения,
синекдохи и прочие тропи. Тухли втора употреба. А нещата втора употреба в
поезията не вършат кой знае каква работа. Въпросът опира пак – и най-вече! – до
майсторлъка, да направиш нещо ново.

Преди да минем към същността на конкретните твои метафори, искам да си
изясним смисъла им за теб като творец – път към иносказателността, ключ
към посланието или врата към познанието са те?
Във времето на цензурата, когато започвах своя път, иносказателността не беше за
подценяване. Но не това ме е водело при писането. Ключ към посланието – да.
Най-важното за един поет е неговите послания да достигнат до целта по възможно
най-краткия път и да бъдат възприети максимално адекватно. Що се отнася до
познанието – не съм сигурен дали трябва да товарим поезията с несвойствени
задачи. Макар че има поезия (холандската например, от епохата на малките
холандци), даваща полезни съвети, като например как да се бие млякото и да се
прави масло и кашкавал, и други практически напътстъвия. И звучи симпатично.
Аз, разбира се, шаржирам. Говоря за познавателната страна на нещата. Ти имаш
предвид познанието в неговия философски смисъл. И тук бих отговорил с да. Но не
като поставена цел. А като резултат. В този смисъл всяко изкуство, доколкото ни
пренася в други светове, е врата и към познанието. Но пак повтарям, поетът не е
учен. Може да е алхимик понякога, но алхимията е повече поезия, отколкото наука.

Пристъпваме към "святая-светих" на творческия процес – защо небето не е
небе, звездите не са звезди, слънцето не е слънце, животът не е живот,
смъртта не е смърт или иначе казано – знанието е н е з н а н и е. Нека се
опитаме да проследим поетико-философската логика на метафорите ти,
които неизбежно водят до посланията ти – какви са, защо, как и какво ги е
породило.
Така подбраните от теб символи и ключови думи – и подредени в тематични гнезда
– говорят сами по себе си и да ги тълкуваме и обясняваме на читателя, би
означавало да го обременяваме излишно, меко казано. Може би по един-два цитата,
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за подкрепа на мисълта. Ако тази книга беше и с мултимедийна версия, каквото е
твоето уникално издание на Смирненски, представям си какво удоволствие би било
за сърфиращия да кликне върху избраната от него дума и на екрана да изскочат
заглавията, ако не на всички стихотворения, в които тя се споменава, поне на тия, в
които е ключова.

Изгревът
Денят
Залезът
Тополата – самотно минаре стърчи. И слънцето с чалма червена
молитвите си утринни начена...
Нощта
Луната
Звездите
Нощта изкара свойте крави на голия небесен склон
и в тъмното лъщят зениците им жълти...
Какви измислици. Нима от друго време си дошъл ти?
Сезоните
Времето
Историята
И бързаме. От зала – в зала. От година в година. Вече век – а само час отвън! – измина.
И колко ли живеем ние – с нашите представи?
Настоящето
Миналото
Бъдещето
Ах, минало и бъдеще... Една мъгла,
в която все се лутаме и я делим да две самите.
Движението
Промяната
Покоят
Безвремието
Езическото слънце буйства. Пръстта набъбва. Дим пълзи.
Какво безвремие измамно над погребите, пълни с лава...
Последен ланшен сняг – в дерето пасат съседските кози,
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водата блика все по-бистра, тече – животът продължава.
Душата
Тялото
Безсмъртното
Тленното
Най-страшно е, когато в един такъв прекрасен ден
човек разбира истината за света: устата свита
разтваря се без страх... Но от години в плен душата думите разблъсква и първа тя излита.
Доброто
Злото
Истината
Лъжата
Ти цял живот стоиш на прага. Между доброто и злините,
между инфаркта на божура и хаповете... Вечен праг.
<...> щом лъжата е преиначена истина
не е ли истината преиначена лъжа
Познатото
Непознаваемото
Познанието
Не е ли висша промисъл: за неизвестното
да знае само този, който няма как да го изкаже (и в това са
навярно мъките поетови!... <...>)
Стремежът
Полетът
Падението
Нима не са крилати
победите? Нима не свършва в полет
роденият с криле?... Какво безкрило време!
Отреденото
Постигнатото
Пламти камината. Играят по стените светлини:
невидима ръка се движи сякаш с настървение
и пише : мене, текел, фарес...
Любовта
Омразата
Равнодушието
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Препъват влюбени луната – тя пада в градския канал
и в мазната вода се дави с лице, изпръскано от кал.
В живота винаги така е – да няма нежност без омраза.
Равносметката
Съдбата
На всички е прочетена присъдата. Но лошо, щом изпълни я
съдбата...
Светът
Земята
Вселената
А и какво е всъщност нашето прозрение,
щом колесницата вселенска вече се е преобърнала
и – колело изхвръкнало – Земята се върти...
Замисълът
Бог
Творецът
Нима Творецът е слуга на Бога до края да поправя тоя сбъркан свят!
Изкуството
Поетът
<...> след толкова окрилени поети
само босоногият казва истината за нещата
Не зная дали си го търсил или се е получило случайно, но прави впечатление, че
тръгваш от Пространството, което е сравнително статично, минаваш през Времето
(нещо променливо), за да стигнеш до Движението във всичките му измерения,
обемащо и Пространство, и Време.

Зараждане на творбата

Как се раждат творбите ти?
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Случайно, без да са случайни. Доколкото пиша рядко, може да се каже, че нося
творбите си дълго. Но това е на ниво подсъзнание. На самата творба й отделям
толкова време, колкото е необходимо за написването й. Разбира се, имало е
няколко случая, когато съм човъркал по-дълго дадено стихотворение, но то е било
главно в прецизирането на нещата, а не в изменяне на замисъла или композицията.
Нещо, което не става, го изоставям веднага. Ако нещо рационално е имало в него,
то намира начин да напомни за себе си и да влезе в употреба. Макар и след години.

Ти не си от "спонтанните поети" – посред нощ да се събудиш, да напишеш
първия ред и да продължиш след него, воден от "невидима сила" – т. е., ако
приемем, че съдържанието и посоката на лирическото преживяване е била
ясна (или почти), как протича творческият процес при теб?
С риск да те разочаровам, ще кажа, че има, макар и не често, случаи, когато става
точно така. Друг е въпросът, че резултатът не е "спонтанно" стихотворение.
Най-често нещата у мен остават дълго, не бързам при първия подтик, който може
да се окаже измамен, да хвана писалката. Ако имам несполучени стихотворения,
които веднага съм изхвърлил, то е, защото може би съм избързал със започването
им. Някои сполучени образи или цели фрагменти отиват веднага на други места,
където всъщност им е мястото. "Градското гробище" например от "Петте годишни
времена" има такава съдба. В Плевен, в Сторгозия, от хотела се откриваше една
безутешна гледка, валеше дъжд, мъгла, някакъв път водеше за някъде, по-скоро за
никъде, появи се този козел, който се лута и врещи. Получи се нещо, което не стана
стихотворение. И беше захвърлено, изоставено. После, когато пишех цикъла, дойде
само. Първият път съм имал детайлите, но не съм имал концепцията. При мен
концепциите обикновено не са свързани дори с отделна творба, а с нещо по-голямо
– цикъл, поема.

Много често ти първо съзираш в нещо – предмет, събитие, явление –
сравнение с друго нещо, по-близко или по-далечно, създаваш метафората и не
винаги веднага я ползваш в стихотворение. Какво правиш с такива образи, не
се ли изгубват с времето, ако не намерят развитие в конкретна творба?
Хрумването на дадена метафора или интересна, афористично звучаща мисъл,
обикновено води след себе си и други и стихотворението става. Иначе, остават
било записани, било в паметта ми и чакат своя ред. Хубава метафора не може да се
загуби, ако се е загубила, толкова по-добре – значи нещо не е била съвсем в ред...
Макар и рядко, имал съм случаи да сънувам някоя метафора и на сутринта само да
я запиша. "Вървя в нощта, полето няма край и родната ми къща -// с изкъртени
прозорци, с лунна вар -// в дланта на времето подскача като зар". Това съм го
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сънувал. Без "дланта на времето", разбира се. Но това показва, че едно сравнение
освен да ти хрумне, трябва да бъде и осмислено. Иначе излиза половинчато. Не ти
ли се е случвало да прочетеш нещо и да си кажеш: добре, хрумнало му, но защо
нищо не е направил от това хрумване, останал при констатацията. Много не лоши
хрумвания има в българската поезия, но до голяма, силна поезия рядко се е
стигало.

Как преценяваш каква да бъде формата – замисълът носи ли със себе си вече и
някакъв ритъм и кога решаваш, че точно тази, а не друга форма е найподходяща?
Метафората идва като видение, думите, които материализират това видение, лягат
в основата на ритъма. С формата въпросът е по-сложен. Мисля, че проблемът
форма-съдържание не е измислен от критиката на соц-реализма, тя по-скоро го
профанизира с нелепите си изисквания какво да бъде съдържанието. Истина е
обаче, че всяко съдържание си изисква формата. Сонетът не е само стихотворение
от четиринадесет стиха. Има много други изисквания, за да се получи истински
сонет, които, не само че не се спазват от някои автори, те дори не се знаят. Тук има
ритъм не само на словото, има преди всичко ритъм на мисълта. Не случайно
Брюсов пише, че в Русия по негово време освен него и Волошин нямало кой да
напише свестен сонет.
Иван Цанев не може да пише сонети, той е автор на някои много хубави
стихотворения, но те не са сонети. Не мога да разбера защо си осакатява някои
стари хубави работи, като или им пришива по два стиха или ги окастря с по два, а
понякога и с повече, само и само да ги набута в калъпа и да ги представя за сонети.
Много от тия стихотворения са писани, когато той не е и подозирал, че ще пише
сонети. Разбира се, може и силиконови протези на бюста, и бричове, махнати по
оперативен път, но на дамата й личи, а с времето става дори катастрофално – и за
външния вид, и за здравето.
Оказа се, че има в първата ми книга няколко стихотворения от по четиринадесет
стиха, в другите също, но никога не ми е минавало през ум да ги включвам към
сонетите си.
Формата сама се бори за съществуването си. Последното стихотворение от
"Невидимата нишка" – в "Ездач на мраморни коне" – години наред ми се струваше
направено – от формална гледна точка – не както трябва. Това не се забеляза нито
от редактори, нито от критици, но мен ме измъчваше от време на време. Имаше и
катрени в него, и терцини, и свободно плаващи двустишия. Години наред – близо
две десетилетия, докато миналата или по-миналата година без никакъв повод, при
едно от препрочитанията му, нещата си дойдоха на мястото. Оказа се, че на
времето "материалът" е бил много за сонет и малко – за два. Случайно хрумнала ми
метафора и стихотворението се разпадна, по-точно е да се каже се раздели – като
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сиамски близнаци – на два сонета, тематично свързани, но напълно самостоятелни
като форма.

Кое по-често те навестява първо – образът или идеята?
Образът. И думите, които го материализират. Нали знаеш какво е казал Маларме на
Дега, когато той му се похвалил, че има идея за сонет: "Сонетите, драги Дега, се
пишат с думи, а не с идеи". Разбира се, думите това са материализирани мисли,
мислите – изразени идеи. Но ние разисквахме кое е по-напред. Григор Ленков в
дневника си пише как с години е носил идеята за стихотворението си за Овидий.
После го е написал, и то не наведнъж, а на части. Можеш да ми вярваш, нито едно
нещо от това, което съм написал, не съм го имал предварително в главата си като
идея – в този смисъл. Като някаква мъглявина, като предчувствие – може би да. Но
изкристализирало – никога. И не съм поет, да кажеш, който пише, емоционална,
пейзажно-импресивна лирика.

Правиш ли си бележки, записваш ли си отделни фрагменти, скици, образи?
Записвам си хрумвания, по-скоро метафори, отколкото мисъл или пък план за
творбата, такъв случай почти нямам. Наскоро, ровейки в бумагите си, видях, че
отделни фрагменти от сонета "Рембрандт" съм нахвърлял в гаража на "Лада", който
е към летището. Докато съм чакал, са ми хрумнали някои образи и съм ги записал
на някаква бланка на гаража. Не пазя обаче такива работи, това се е промъкнало
случайно сред бумагите на колата.

Как пишеш – на ръка, на пишуща машина, на компютър?
Винаги на ръка, после на машина, чиято роля днес изпълняват компютърът и
принтерът. Стиховете, писани направо на машина/компютър, веднага си личат.
Дори пораждат съмнения дали не са писани от специално изготвена програма. Сега
това вече е възможно. Докато не се напише едно стихотворение на машина, още
по-добре да се извади на принтер, не можеш да му видиш истинските недостатъци.
Дори това най-добре личи, когато творбата е отпечатана вече в книга. Всички
писатели правят малко или много поправки, след като творбите им са напечатани.
Балзак е влудявал печатарите, защото върху коректурите понякога направо е
пренаписвал цялата творба. Първите ми стихове са написани на чисто на пишущата
машина на поета Николай Стайков. Със сина му Златко бяхме в една група в
Университета и сме ходили у тях, където той ми ги преписваше, аз още не можех
да пиша на машина. Тогава малко нещо минавах и за селски поет. Но със стария
Стайков контакти не съм имал, веднъж само надникна: "Как сте, момчета, как сте?"
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– и това беше. Със Златко и досега сме запазили приятелско чувство един към друг,
той работи в радиото и представя редовно моите книги – и собствените, и на
издателството ми.

Когато четеш или превеждаш, не се ли изкушаваш да продължиш нечия
мисъл, не ти ли хрумват други, струващите ти се по-интересни метафори?
Случвало се е нечия мисъл да породи моя опозиция или дори мисъл, на пръв
поглед нямаща нищо общо с това, което съм чел. Имало е случаи чужда метафора
да ме е карала да съжалявам, че авторът е пропилял блестяща възможност – ако с
малка моя интервенция съм успявал да поправя тоя пропуск, това е преминавало
към активите на превеждания от мене автор, така да се каже подарявал съм му
хрумването си. Друг път обаче се е получавала метафора съвсем различна от тази
на автора или по-скоро от податките той да направи метафора, в такъв случай тя е
отивала там, където й е мястото. Най-пресният случай – миналата година,
превеждайки Жакоте, му бях приписал една мисъл, която отсъства у него, и то
защото – признавам си – не бях разчел правилно някаква дума. Редакторката
Силвия Вагенщайн ми обърна внимание на това и швейцарският поет беше
преведен правилно, до българския читател стигна това, което поетът е искал да му
каже. Афористично звучащият ред – модифициран според мястото, което му беше
отредено – влезе в "Green", където се спои здраво с останалите.
Подобно нещо описва и Иван Давидков. В превод на украински прочел някакъв
испански поет и се възхитил от някаква негова метафора. По-късно същото
стихотворение му попаднало и в превод на български и той бил много изненадан,
че метафората я няма. Отнесъл го за сметка на българския преводач, но тъй като
този въпрос го заинтригувал много, решил да попита Александър Муратов защо се
е получило така. Оказало се много просто – у испанския поет наистина нямало
никаква метафора на това място, а Давидков поради това, че прочел неправилно
някаква украинска дума, си изградил в съзнанието въпросната метафора. Петер
Юхас в един текст, посветен на преводите на Ласло Наги на българските народни
песни, казва, че унгарският поет стигал до гениални решения тъкмо там, където не
успявал да разчете точно оригинала.
И на мен ми се е случвало да правя метафора, не такава, каквато е в оригинала,
благодарение на това, че не съм разчитал правилно текста, има такъв момент –
окото хваща графиката на думата и в бързината не вижда оная малка отлика от
това, което то си е въобразило, че вижда. В едно от стихотворенията на Брьотон,
"Слънчогледът" по-точно, такъв номер ми погоди думата ferme, която бях прочел
като femme, още повече, че поетът беше докарал селската ферма чак в Париж,
заради светлините й в нощта. А и това "rm" много лесно може да прелети пред
уморения поглед като "mm". Или да вземем faucheux – вид дългокраки паяци и
fвcheux – досадници. Аз ли не знам как се пише на френски досадници, след като
съм превел "Досадниците" на Молиер. Но в оня злополучен момент паяците в едно
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от стихотворенията на Жан Оризе се бяха превърнали в досадници. Наистина доста
досадно нещо! Ще попиташ, защо го разправям всичко това? Защото не е срамно да
сгрешиш. Срамно е да смяташ, че си непогрешим. Грешката винаги може да се
поправи. И още за това, че качеството на един превод не зависи от такива
дреболии. Добре е да ги няма, но те не могат да развалят впечатлението от един
добър превод. Спомняш си, някъде говорихме за това, как Далчев, като отишъл у
Константин Константинов, го заварил да нанася поправки по превода на "Мъртви
души" на Подвързачов и на въпроса защо, нима преводът не е добър, отвърнал:
"Напротив, великолепен е, но някои думи не ги е знаел точно, та ги поправям за
новото издание".

Кога решаваш, че някакъв конкретен повод е достатъчен за написване на
стихотворение – какво му е "необходимо" на житейския факт, за да го
превърнеш в изкуство?
По конкретни поводи, толкова близо във времето, че да ги осъзнавам като такива,
пиша много рядко. Загнездването обаче на един или друг житейски факт в
съзнанието ми, дори без да си давам сметка за това, е явно част от веригата "повод
– процес на писане – готова творба". Може да се каже, че не аз, а "поводът" решава
кога да "започне" едно стихотворение.

Имаш немалко творби, посветени на твои приятели, колеги. Когато пишеш
такова стихотворение, представяш ли си човека, на когото си го посветил, и
смяташ ли, че някаква част от него си въплътил в творбата си?
Обикновено посвещаването идва после. Нямам стихотворения, писани с оглед на
това кому ще бъдат посветени. И обратното – неща, свързани с конкретна личност,
много често не могат да бъдат посветени. Някои еротични моменти в моята поезия,
целият цикъл "Пепел" – представяш ли си, ако имам неделикатността да поставя и
посвещения.

Едно е да напишеш стихотворение или сонет, например и съвсем друго –
поема. За нея се иска несъмнено по-голяма подготовка. Нека вземем най-новата
ти поема "Green" – как се зароди идеята и как "изплуваха" образите и те
притегли идеята за равносметката?
За "Green", мисля, вече споменах нещо. Тръгна от един сонет. Усещане съвсем
конкретно и натрапливо, след взривяването на небостъргачите в Ню Йорк –
толкова рядък случай да взема повод от нещо, станало съвсем наскоро. Сонетът
обаче не стоеше както трябва. И идеи, и образи, и внушения се блъскаха в него,
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докато не го разчупиха. Някакво недоволство у мен като булдозер, който подготвя
терена за нова постройка, разбишка всичко. И всичко започна наново. С надеждата
да се харесам на постмодернистите, ще кажа, че при мен поемите стават така –
около пръчката на някаква смътна идея всичко започва да се върти и напластява
като... захарен памук. Макар че никак не сладни. А още по-малко се топи. Сега вече
извън шегата, наистина при мен нещата – при поемите по-специално – вървят към
постоянно окрупняване, извинявам се за чиновническата дума, нещо като
космическа станция, модул след модул се скачват, докато се постигне работният
обем. За сонетите е ясно, там най-много нещата да избият в някоя кода – петнайсти
стих, имам няколко сонета и от тоя тип. Ако "материалът" е много наистина –
преминава се към диптих. При останалите стихотворения всичко е много
индивидуално.
Що се отнася до равносметката, не смятам, че поетът прави отчет на каквото и да
било с отделна творба. По-скоро читателите и критиката виждат в дадено
произведение някои идеи изкристализирали по-ярко, някои въпроси – поставени
по-категорично. И са склонни да смятат, че това е есенцията на поетовото
творчество (а то може би е и така на практика). Но че поетът го прави съзнателно –
едва ли. Представяш ли си как сядаш и си казваш: сега ще направя равносметка на
извинатия път, или нещо подобно. Първо – това би означавало, че приемаш, че вече
си към края на писането (това никой не би си го признал, че се е изписал – просто
казано). И второ – ако това е така наистина, каква ярка творба ще създадеш
(обикновено за творба-равносметка се приема нещо силно, значително, ново като
мисъл и емоция); свършеният поет обикновено с упорството си да произвежда само
разваля и онова добро, с което би имал шанса да бъде запомнен. Имаме и големи
поети, които не са успявали да се преборят със старческата немощ в изкуството.

Ти имаш един отдавна обикнат прийом – повтарянето в нова творба на вече
публикуван стих, който явно смяташ за емблематичен. Това своеобразни
"мостове" ли са към развитието на близки идеи или някакъв вид
"отзвучаване"?
И едното, и другото. И най-вече третото – защо да правя вариации по тема, щом
същият този стих може да свърши работата. Щом един стих може да понесе повече
натоварвания, той трябва да бъде използван. Това не съм го открил аз и то не се
отнася само за един стих, но и за строфа и дори за строфи. "Мостът" обаче е винаги
на лице. Неволно читателят се насочва към сроден кръг от проблеми, от
изживявания, към нещо, което трябва да бъде припомнено с оглед на новите
търсения.

Какво означава за теб "да те осени вдъхновението" и имал ли си случаи, в
които си припомняш "Меня сегодня муза посетила..."?
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Висоцки се подгавря с често осеняваните от вдъхновение. И мен някоя Муза ме
посещава по тоя начин, но за някакъв лекомислен флирт – нещо хумористично,
някакъв подбив, пародия, палиндром. Иначе моята Муза си е винаги при мен, как
беше – "у Пушкина жила невыходя!". Шегувам се, разбира се. Това би било
истински ад. Пълна графомания. С Музата сме модерни хора, виждаме се, когато
преценим, че и на двамата ще ни бъде приятно – и тя да изживее неповторими
мигове, и аз да й (си) докажа, че още мога.

Има ли разлика в състоянията ти, когато пишеш собствени творби и когато
превеждаш?
Не особено. Разбира се, когато превеждаш стойностни автори. Правил съм и
халтура, какви изживявания може да има там. Помниш как с теб в самолета от
Бургас за София опаткахме виршите на някакъв съветски полковник, който, докато
инспектирал нашите граници, написал цяла стихосбирка, пък фуражките от
Генщаба бяха решили и да я издадат. Взехме им парите и това беше. Обаче
изпитахме и естетическа наслада. Каква словесна пластика, какви извивки на
мисълта. "Как люблю я болгарское кисело мляко..." – още го помня! – кой може да
каже, че руският език не е за поезия. Като си помисли човек, че на тоя език, на
който са написани някои от гениалните стихотворения на планетата, всеки ден се
произвеждат неимоверни количества литературен талаш, съвсем закономерно
възниква въпросът: Какво всъщност е поезията?

Има ли нещо особено, което да изпитваш, когато пишеш – напрежение,
лекота, колебание?...
Лекота – в никакъв случай. Колебание – доколкото дали да продължа, или да
захвърля работата, което се е случвало често. Някакво напрежение – да, по-скоро
лека възбуденост, като при леко повишената температура, преди да те свали
грипът. Но да си топя краката в леген с вода, кърпи на главата – нито съм Шилер,
нито... кой беше от нашите, чел съм, че стигал до компреси.

Цигари? Алкохол? Дрога?
По принцип не пуша. Паля, но не съм пушач. Мисля, че разказах как "пропуших" в
трето отделение, но пушач не станах. Пия, когато седнем да пием – в хубава
компания, с добри мезета. Напивал съм се, на няколко пъти като талпа, но по
принцип нямам лошо пиянство. Мисля, че на пияния човек му личи какъв е
всъщност той. У пияни хора съм виждал такава злоба и комплексираност, че се
чудя как се преструват през цялото време, докато са трезви. Бодлер казва, че
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дрогата превръща човека в животно и няма причина да не му се вярва. Не смятам,
че творецът трябва да работи под въздействието на странични стимулатори. Това
издава две неща – или че потенциалът му по принцип е съмнителен, или че вече се
е изчерпал. Опреш ли до виаграта, смятай се за свършен. Някоя жена все ще можеш
да я излъжеш, но поезията – никога.

Архитектоника

Вън от случаите, когато си избрал предварително класическа форма като
сонета, например, как се подрежда творбата ти – имаш ли някаква
предварителна представа за това къде какви акценти ще сложиш, на кое
място ще се появи един или друг образ, въобще – идея за архитектониката на
цялото?
Роден е казал, че за да получи желаното, маха излишната глина. Аз добавям.
Когато скелетът е готов, започва лепенето и запълването на празните места, което
не изключва отнемане на излишъци, ако се е стигне и до прекаляване. Може да
прозвучи грубо, но е точно така. Изкуството е такъв занаят, но любителите няма
как да го проумеят. Влизал съм в ателиетата на Бранкузи и Джакомети – едното е
по-скоро дърводелница, а другото коларо-железарска работилница. Художникът
външно понякога прилича на бояджия, в някои езици дори думата е една; клепа
боя, чака я да изсъхне, за да продължи, после стърже, лепи, може да се наложи да
слага стърготини или пясък в боята, докато постигне желания ефект. С поезията е
същото. Тъкмо си изградил някакъв силует и виждаш, че тук трябва някаква
визуална метафора, там мисъл, която да спои два пласта на творбата, и когато това
е готово, изведнъж се оголва фронт, където е необходим музикален акцент. Понеже
сега сме на вълна "Green", като най-пресен пример, ще ти кажа, че когато рухна
сонетът, идеята беше за стихотворение от десетина терцини, пазя черновите и може
да се проследи работата, после кратка поема, после поема и накрая симфонична
поема. Трябва да ти кажа, че е имало моменти, когато съм усещал как между две
строфи трябва да се вклини нещо, нещо, което липсва, но без да знам какво ще
бъде точно. Питаше ме какво съм усещал, докато пиша. Казах ти за това леко
усещане за температура. И понякога се е стигало и до 40 градуса. Дори, като се
замисля, съм склонен да ги оправдая тия, дето си слагали кърпи на главата. Вън от
всякаква шега. Случвало ми се е да тръгна към ресторанта (поемата я написах в
Париж, в Сите Юниверситер) и да се върна от асансьора, не защото съм си
забравил ключа, а защото съм намерил ключа за едно или друго място в поемата.
Затова винаги съм твърдял, че графоманът е по-щастлив от добрия поет, той
каквото и да напише, го намира за идеално и не го пипва повече. Колко стихове са
останали без да влязат – бързам веднага да ги унищожа, за да не ми задръстват
съзнанието, ако има нещо в тях, то ще изплува след време. Като говоря всичко
това, не искам да кажа, че така се пише и всеки трябва да пише така. Така пиша аз.
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Всеки да пише както може. Важно е какъв ще бъде крайният резултат. Читателят, с
малки изключения, изобщо не се интересува как е написано това или онова, а дали
е написано както трябва.

Вече говорихме за една особеност на твоята поезия – в нея важно място
заемат въпросите на лирическия Аз? Не са ли това въпросите, които си
задаваш още преди написването на творбата и как определяш мястото, на
което да прозвучат?
Не. Вече споменах, че преди да ми бъде обърнато внимание на тая особеност, аз не
съм имал съзнанието за това, че задавам въпроси. А от тук е явно, че не съм си ги
задавал предварително. Отношението ми не се е променило и след това. Така че не
ми се налага да им търся място, те идват и се наместват сами.

Ти вече обясни защо "Green" е симфонична поема. Но появата на втори финал
накрая е предварително обмислена. Какво целеше с подобна постройка – само
близост до музикалния жанр или нещо повече?
Не бих казал обмислена, а осъзната. Чувствах интуитивно, че финалът тогава не е
истинският финал и трябва нещо да се направи. Как стана – го разказах. Близостта
с музикалния жанр е само съвпадение. Тук необходимостта е породена от друго –
да се изведе всичко това "земно", с което е изпълнена поемата, до нещо по"небесно", казано най-елементарно. Но има и музикален момент – едно гръмване и
заглъхване на инструментите.

Почти навсякъде в поезията ти има присъствие, сблъсък или съжителство на
противоположностите. Каква роля играят те при композирането на
творбата, влияят ли по някакъв начин и по какъв на архитектониката й?
Това, което говорих за постоянното напластяване в една творба, докато се
постигнат съвършените – според разбиранията на автора – форма и обем, е
продиктувано до голяма степен от тези сблъсъци на противоположностите.
Тяхното уравновесяване, ако това е необходимо, или обратното – дебалансирането
им с цел да се постигне нужната експресия – е в основата на изграждането на
творбата. А как става? С усет. Всякакви рецепти биха водили до създаването на
еднообразни и втръсващи копия. Всъщност, когато говорим, че някой автор се е
шаблонизирал, ние признаваме, че той е открил рецептата. Много автори са
щастливи, че са открили своята рецепта, без да съзнават, че това е началото на края
им.
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От бликащото от метафори изображение в началото до многоплановите
философски послания в новите ти творби ти измина и дълъг път по
отношение на композирането на творбите. Дори бегло сравнение ще ни
покаже, че ранните ти стихове, без да са натоварени с толкова идеи, имат
по-усложнена, понякога даже тромава конструкция за разлика от днешните,
които впечатляват с изисканата си класическа простота на формата. Как го
постигна, това може ли да се научи или пак е следствие на генезиса на
таланта?
Не си деликатен. Вместо с тромава конструкция, можеше да ги наречеш потежкостъпни, за едно и също нещо става въпрос, само че първата формулировка
има лек негативен оттенък, докато второто може да мине за качество. Истина е, че
ранните ми работи са по-претоварени. Стихотворенията приличат на стаи, където
от многото мебели, при това масивни, трудно можеш да се разминеш с някого, без
да се наложи да приседнеш на спалнята или да се затулиш зад вратата. Влизал си в
жилища на хора, на които са отнети от народната власт имотите и са оставени да
живеят на минимална площ. Ние не бяхме ли също лишени от много неща от
народната власт в битността ни на начинаещи литератори. След като толкова
писатели, с които българската литература може да се гордее, са били лишавани,
какво можем да кажем за нас, все още никому неизвестните тогава. Моята
претрупаност се дължи на няколко причини. Вече казах, че първата ми задача бе да
си извоювам самостоятелен терен, макар и малък. Ето този малък терен е в
основата на всичко. Като прибавим и разточителната ми метафоричност, тежкобарокова в повечето случаи, съвсем ясно става защо не съм могъл да се разположа
както подобава. С времето аз започнах да разширявам периметъра на моите
търсения, а в същото време да натоварвам функционално метафорите, което
изискваше да ги освобождавам от някои украшения, и вероятно така се е стигнало
до "изисканата класическа простота на формата", както се изразяваш ти.

За формата – класическо и модерно
Ти мина през всякакви стилове – писа стихове с рими и без рими, с ритъм и без
ритъм, с пунктуация и без пунктуация, но като че ли най-привързан си остана
към класическите форми на поезията. Тази почит и преданост към великите
достижения на предходниците ни дари прекрасните ти сонети, които
безспорно са едни от най-хубавите в българската поезия. И все пак –
класическо или модерно, или – класическо и модерно?
Истински класическото е винаги модерно и истински модерното – утрешна
класика. Какво да добавим повече?
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Изобразителни принципи
В поезията ти образите-метафори раждат други образи-метафори, идеите
ти пораждат нови идеи. Затова още в началото на твоя творчески път аз
обърнах внимание върху близостта на поезията ти до музиката, ако си
спомняш. Ти не изневери на този свой принцип, а само го доразви и обогати.
Какво според теб е най-характерното в това развитие от множеството
образи до образното множене?
Да се множат образите, трябва да има – както при пчелите – условия за това.
Цялата ти поетика трябва да е подчинена на това множене. Да е онази
благоприятна среда, в която множеството метафори няма да се блъскат и да си
пречат, както е при какафонията, а ще преминават една в друга, ще се пораждат
една от друга. Един действително музикален модел на изграждане. Тук не става
дума за оная музика, от чиято прекаленост, както казва Далчев, поезията умира.
Звукописи, алитерации, асонанси са едно, те са достъпни и за по-семпли таланти,
ние говорим за цялостното звучене на творбата, в която може изобщо да няма
външни атрибути на музиката. В една творба може да има немалко метафори,
някои дори не лоши, но ако те не влязат в контакт помежду си, ако не "заработят"
една за друга, ще имаме в най-добрия случай едно маниерно стихотворение.

Много често в изисканата тъкан на стиховете си "лепваш" някакъв на пръв
поглед неприсъщ и дори чужд на общата картина образ. Как разбираш, че ще
стои добре и има ли въобще някаква граница между възможното и
неприемливото за поезията?
Когато говорим за множенето на метафорите, не е задължително те да бъдат
еднообразни и допълващи се, може да са "лепнати", както казваш ти, рязко
противоположни, контриращи се, "биещи се", ако щеш – щом са свързани по
законите на хармонията, ефектът ще бъде солидна, убедително звучаща творба.

Какво е съотношението между образ (образи) и идея (идеи)?
Съотношението, което изисква хармонията. Прекалената образност води до
разводняване, прекалената "идейност" до изсушаване. Всичко това обаче е въпрос
на усет. Бетовен е бил глух накрая, но тия неща ги е правел без грешка. Слухът в
изкуството няма нищо общо с ушите.
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Твоите художнически наклонности и талант не са отишли напразно, защото
в поезията си ти си истински голям художник. Опитай се да намериш общото
между рисуването с четка и с думи.
Както казваме, че в една картина не трябва да има много "литература", така смятам,
че и в поезията не трябва да има много живопис. Да не говорим за стихотворения
"по картина". Каквото е могло да се каже с една картина, то е казано с картината.
Да се забавляваш отгоре със словесни бродерии, е на границата с графоманията. Но
доколкото думата освен звук, е и образ, много е важно да имаш усет за
изобразителната сила на думата. Да можеш да прецениш от две или три и повече
думи, коя е най-колоритната, и най-важното – единствено възможната за дадено
място, тук се изискват наистина усещания близки до тия на художника. Така че, и
на мен живописта ми е помагала и ми помага.

Има ли сезон, към който най-много си привързан в творческо отношение и
какъв е неговият образ в поезията ти?
Пролет и есен като че ли съм най-продуктивен. Но не смятам, че от това тия сезони
са по-предпочитани в творчеството ми или са белязани с някакъв особен знак. За
жалост не всяка есен е "Болдинска есен".

От природния пейзаж до пейзажа на душата – има ли разлика за теб в
изображението на едното и другото?
Има, естествено. Едното е физическа категория, другото – духовна. Макар че те,
особено в изкуството, се проникват и допълват. Природните картини винаги са
одухотворени – независимо дали предразполагат към пасивно съзерцание, като
един летен, натежал от маранята ден, да кажем, или ни изпълват с тревога и дори
страхове, каквато е една разразяваща се буря. От друга страна пейзажът на душата
– нека да кажем, че това метафорично откритие "пейзаж на душата" е на Верлен,
тъй като много често се споменава, без да се цитира първоизточника, дори един
наш поет си беше кръстил така стихосбирката – та, пейзажът на душата е немислим
без всички ония състояния на природата, които ни влияят ежечасно. Тази
взаимосвързаност проличава като че ли най-много в поезията. Когато се описва
един пейзаж, много е трудно – говоря за истинската поезия – да се разбере за
конкретен земен пейзаж ли става въпрос или поетът има предвид това, което
изпълва пространствата на душата му в тоя момент.

349
Има ли в поезията ти образи, които си заел от други големи поети или
такива, които са се родили като своеобразно тяхно продължение и
доразвитие?
За доразвиването на мислите и за метафорите, инспирирани от чужди метафори,
най-вече като възможност да се използват неосъществени докрай хрумвания,
говорихме вече. Случва се понякога и това – да срещнеш автор, който е прозяпал
блестяща възможност за метафора. Новата метафора си е вече твоя. Но в повечето
случаи като че ли ги оставям на самия автор. У Бунин има един образ за чайката,
която в залива плава като въдичарска плувка, Катаев говори за тая метафора в
романа си за Бунин. По-нататък чайката излита – "и видно, как стуею серебристой//
сбегает с лапок розовых вода". При мен – "и изведнъж синджирчето сребристо//
под розовите лапки зърнеш ти". Това синджирче безспорно би могло да завърже
чайката за моята поезия, но аз смятам, че човек не бива да бъде чак такъв
скъперник. Може би някъде по ред причини се е наложило да обедня Бунин – това
сега се явява като компенсация. И наистина в превода на поезия има такова
понятие – компенсация.

Кои са учителите ти в изобразителната техника?
Тия, които споменах като учители по метафора, няма как да не са ме учили и на
изобразителност.

Нека направим един опит да излезем от "модерния" шаблон – няма да те
питам кое от думата – мирисът, образът, звукът, асоциацията или Бог знае
още какви пост-структуралистични дивотии те карат да я използваш.
Питам те по-просто:

o Светлосянката в поезията ти?
Като една от формите на примирение между светлината и мрака – да. Говорихме
вече за вечния здрач, за град Лим.

o Вятърът, Бурята, Потопът?
Вятърът и бурята не ме учудват, бурята е едно от силните ми детски преживявания.
По-интересен ми е потопът. Среща се на няколко места в поезията ми. В Лувъра
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има една картина, наречена "Потопът", не е дори от някой от известните
художници, но винаги, когато съм там, се задържам пред нея. Пълна енигма.

o Пладнето, Жегата, Замрелостта?
Всичко това идва от детството ми, когато животът течеше най-бавно.

o Вирът, Реката, Морето, Океанът?
Вирът и реката. Край тях – и в тях, може да се каже – съм израснал. Морето –
повечето като декор и то пҐ в началото, сега дори избягвам да ходя на море, не сме
на ти с него. Океанът май липсва в моята поезия. Но го видях – край Сен Мало.
Багряна и Иван Давидков са писали за него. Аз не. Не мога да пиша за неща, с
които не съм сроден по някакъв начин.

o Изгревът, Залезът, Нощта?
Слънцето и луната бяха най-често използваните обекти на метафоричните ми
буйства в ранната ми поезия, за което бях и критикуван – с подчертано разбиране
обаче. Не че са изчезнали от творчеството ми, но като че ли ги използвам не така
пейзажно.

o Планетите, Звездите, Космосът?
Същите проблеми, същият развой. Със съблюдаване на мащаба. Изгревът, залезът,
нощта са все още пейзаж, докато космосът е видимата страна на душата.

o Животът, Смъртта, Духът?
За каквото и да съм писал досега, всичко е опирало до тая триада – животът, който
ни обещава и мами, смъртта, която постоянно се бори с него и го побеждава, само
докато той не извади пред нея новите си попълнения, и духът, който остава над
схватката, защото е безсмъртен, както твърдят великите.
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Лирически "Аз"
Кой всъщност говори в поезията ти – ти или някой друг? Правиш ли разлика
между себе си и лирическия говорител?
В моята поезия мога да говоря само аз. Дори когато използвам ти-формата, това
пак съм аз. Имаше едно време лирически герой, сега го наричаш лирически
говорител. Добре, лирическия ми говорител – това пак съм аз. Зад каквото и да се
прикрива поетът, никой няма да му повярва, че не говори самият той.

Ако това си ТИ, как се възприемаш в поезията си – като "огледален образ" или
като друго, може би и по-значимо проявление?
Съгласно твоята теория за огледалото и призмата при мен изобщо не можем да
говорим за "огледален образ". Ако приемем, че поезията е истинският живот на
поета, защо да не предположим, че това в поезията съм аз, а моят двойник или
както щеш го наречи, се разхожда сред хората.

Толкова години – както си свикнал с мен и аз с теб, – няма начин да не се
погаждаш с "лирическия си говорител". Знаеш му кусурите, но пък ти е винаги
интересен, а понякога (колко ли често?) и единствен събеседник. Как се
погаждаш с него?
Лесно му е на него с такъв поет като мен, питаш ли ме на мен как ми е с такъв като
него. Той ги върши едни, аз нося последиците; той пише добре, на мен ми
завиждат. Търпим се, защото нито аз, наистина, мога да намеря по-добър
събеседник, нито той. Аз му завиждам, че не е сред хората, но пък каква завист
будя у него, че аз съм създателят, дори на собствената му персона. Това, разбира се,
е в рамките на шегата. Не е грях, че всеки се стреми към това, което не е, лошото е,
че понякога това, което е, не е нищо особено.

АЗ или НИЕ, или КОЙ?
Това звучи малко като абракадабра и ще ти отговоря в същия стил: където аз – аз,
където ние – ние и кой, ако не аз и ние! Доволен ли си?
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От "Аз трябва през всичко да премина..." до "Пак щях да се събудя и да хвана//
по оня път, по който никой никъде не стига...". Следва ли развитието на
лирическия "Аз" в поезията ти своето житейско проявление?
Де да можеше житейското ми проявление да следва лирическия "Аз".

Някога приисквало ли ти се е да бъдеш в реалния живот това, което си в
поезията си?
В реалния живот никога няма – и не трябва! – да бъда като това, което съм в
поезията. Страшното е, ако в поезията бъда като това, което съм в реалния живот.
Какъв ще е тогава смисълът от поезията?

Поетически действащи лица и персонажи
Слава Богу, въпреки невероятното ти ЕГО, в поезията ти се появяват и други
персонажи. Ти не си от най-щедрите "даряващи и другиму живот", но няма
как да не запомним Циганина, Вийон, Квазимодо, Бетховен, Айнщайн. Кои от
тях са ти най-близки и защо?
Всичките са ми близки, защото ги експлоатирам – те само с присъствието си
свършват половината от моята работа. Когато спомена за когото и да било от тях,
всеки знае за какво става дума и остава аз да добавя само моето тълкуване на
проблема, който ме занимава.

От Коминочистача до Бялата лястовица – един много широк диапазон. От
обикновения труженик през поета, композитора и учения до птицатанадежда. Връзката помежду им?
И коминочистачът и бялата лястовица са символи на надеждата. И поетът, и
композиторът, и ученият са труженици, понякога дори по-големи черноработници
от хамалите на пиацата. Просто никой не ги вижда, когато работят. И как само
работят.

При толкова много преведени драми (повечето комедии) не си ли се изкушавал
да напишеш съвременна комедия в стихове, с персонажите му, с интригата,
със завръзката и развръзката?
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Комедиите в стихове са хубави и за това, че ни пренасят в други епохи. Днес не
носим перуки и обуща с фльонги, така че ще бъде нелепо да говорим и в стихове.
Някога пиесите са се казвали Хамлет, Макбет, Дон Жуан, Мизантроп. Сега се
казват Боб, Мармалад. Нито бобът, нито мармаладът са ми от любимите лакомства,
да не говорим за трапезата ми с духовна храна.

За езика и музикалността
Лесно е да свириш като Бетховен, Моцарт или Бийтълс. По-трудно очевидно е
да свириш като СЕБЕ СИ. Близостта до музиката не е само в композиционно
отношение, тя е и във винаги добре интонирания личен език на твоята поезия.
Как подбираш думите, така че да са съзвучни с общия емоционален тон на
творбата и в същото време да не повтарят вече постигнатото и познатото?
Крайно необходим, но недостатъчен за голямата поезия, личният език не се
постига, той е кодиран в тебе. Но може да бъде обогатяван, усъвършенстван.
Усилията на поета трябва да са в тази насока. Съчетаването на думите при
изграждането на метафората е подобно на съчетаването на метафорите при
композирането на стихотворението, нещо, за което вече говорихме. И тук не е
необходимо думите да са от един стилистичен пласт или да са взаимно допълващи
се, важното е да се спази мярата в съчетаването им, а не да пазиш мярка на езика
си, т. е. да се съобразяваш какво говориш. Можеш да говориш каквото си искаш,
щом ще ти помогне да изразиш това, което мислиш, но за да бъде това поезия,
трябва хармония между думите.

Българският, френският или руският
изобразителните им възможности?

език

–

по

отношение

на

И трите езика са еднакво велики, вече имах възможност да говоря за това и да
поясня защо. Който твърди обратното, или не разбира за какво говорим, или е
некадърник.

Какво в българския език ти е направило най-силно впечатление в
дългогодишната работа с него – като смислови възможности, като
музикалност, като предизвикателство?
Словообразуващите му възможности са много по-големи от тия на редица други
езици, в това число и големите. Чужди учени са го признали. Думата "денонощен"
е невъзможна на френски. Както и "перуникова нощ" и "луната се стъклее". В
областта на глаголните времена българският език е направо виртуозен. "Били сме
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могли и ние с нещо да се гордеем – се твърдяло в изказванията на участниците в
банкета, – защото били сме се били поизпонапили и пак не ни личало." Шаржирам,
разбира се, но истина е, че българският език е много богат. Такова изречение едва
ли би било възможно в този си вид на повечето от чуждите езици.
Музикалните му възможности са повече от завидни: "Съмна в сънните градини,//
всяка капчица роса// отразява ведросини,// ведросини небеса". Как ли ще е на
английски ведросини? А на френски – столовато дърво, грановито? Най-голямото
предимство на езика ни е, че му предстои да се развива, да показва и в бъдеще
своите възможности.

"Малкият" език?
Хубавото на малкия език е това, че може в един момент да се окаже, че е голям.

"Език мой – враг мой"?
Има го и тоя момент. Но той знае с кого да си прави лоши шеги и с кого не.

Учителите ти по български език?
Всички големи от края на 19 и първата половина на 20 век. Нека не ги изброявам.
Това е времето не толкова на подем на литературата ни, колкото на езика чрез нея.

Душата на езика?
Може мълчанието да е душата на всичките неща, както се казва в едно прочуто
стихотворение, но душата на езика не е от мълчание. Душата на езика е тишината,
която крещи.

Всекидневната и поетическата лексика – новите измерения на езиковото
пространство?
Модерната поезия сложи край на понятието поетическа лексика. Вече всичко може
да бъде обект на поезията, следователно и всички думи могат да бъдат поетически.
Поетическото пространство се покрива с езиковото пространство, нещо повече, то
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е понякога по-голямо, защото в него се изковават нови думи, все още не приети в
официалния език. Поетическите книги се издават по-бързо от тълковните речници.

Току-що ми звънна по телефона, за да ми кажеш, че си намерил нова, поинтересна рима в превода на стихотворение на Маларме. И това е след
толкова години, след като, може да се каже, си приключил вече с преводите на
тоя поет. Откъде тази страст към езика, към все новите и новите му
възможности, които се откриват в миг и кой е този миг?
Това е мигът на откритието. Не че римата, която ми е хрумнала, е нещо ново,
някакъв неологизъм, тя е съществувала и тогава, но – чудно защо, след като е
толкова очебийна? – аз едва сега съм я открил. И както е при повечето открития,
стана най-случайно. Кой знае колко неща още чакат да бъдат открити. Както остава
открит и въпросът – случайни ли са случайните неща.

Къде са били твоите най-големи изкушения в езика – при преводите ли или в
оригиналните ти творби?
И на двете места, с тая разлика, че при преводите възможностите са по-големи. От
лириката през епоса до стихотворната комедия – какви безкрайни възможности за
превъплъщения, какви стилистически пластове, какви залежи от словесна руда, до
които никой не се е докосвал.

"Виола със стон..." – имаш ли равнозначно предизвикателство с
възможностите на българския език, като с този гениален превод на
стихотворението на Верлен?
Аз – не, защото не преследвам такива цели в личното си творчество, но Лилиев –
да, и то още преди десетилетия, Дебеланов също и целият ни символизъм.

Песен, мелодия, ритъм, която или които да имат някакво влияние върху
поетическия ти език?
Песента, летяла в космоса, беше използвана при музикалното оформление на един
от филмите на библейска тематика; родената в Родопите мелодия се лееше на фона
на някаква безводна пустиня и беше толкова убедителна, че аз разбрах в тоя
момент защо голямото изкуство е универсално. То отива навсякъде, защото е
родено някъде и идва отнякъде. Винаги съм се стремил и моите неща, родени тук,
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обагрени от моята чувствителност – и национална, и лична – да са понятни за
всички, навсякъде. И мисля, че това е възможно, защото ритъмът на моята поезия
не е свързан с ямба и хорея, а с трепетите на българската душевност.

Талантливият автор се учи от езика, бездарникът иска да го подчини на
незнанието си, геният се забавлява с него, като му партнира достойно. На
какво те е научил езикът въобще (не само българският) и кога те е спохождало
удоволетворението от пълното разбирателство с него?
Едно хубаво, написано на прима виста стихотворение (макар и рядко, случвало се е
и това), един превод, който се доближава по сила до оригинала – това означава
пълно разбирателство с езика и тогава удовлетворението е истинско. Не знам дали
думата научил е най-точната, но да кажем, че ми е дал да разбера, че езика го
правят писателите, а езиковите специалисти само регистрират създаденото. Това
ми е позволявало да боравя и по-смело с езика. Като чете човек класиците, вижда,
че езиковедите още вървят по петите им.

Познатото и непознатото, познаваемото и недостижимото в езика?
Познатото е личният опит, непознатото – недостатъчният все още опит. Езикът е
познаваем до там, докъдето е познаваем и самият живот. Недостижимото е да
преминеш личната си бариера. Вече споменах, че смятам езика за нещо, кодирано
във всеки един от нас, и следователно ограничено като всичко в нас.

Словотворчеството ти е чуждо или поне рядко се среща в текстовете ти –
от уважение към езика или към поезията?
Обичам редките и експресивни думи, най-вече от традицията. Ценя
словотворчеството у другите, но намирам, че то е повече за автори, които не се
измъчват толкова от това какво ще кажат, а как ще го кажат. Приносът им за езика
обаче не може да подлежи на съмнение. Иначе го мога и аз. И не по-лошо от
останалите. Справка: трите ми огромни поеми – постмодернистки изстъпления за
клавиатура и лейзърджет, които публикувах преди известно време в "Литературен
форум". Там си правя словесни гаргари.

Езикът и духът – достатъчно големи и независими, за да си партнират. Кога
се разминават?
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Езикът безспорно има свой дух. Но кой е езикът на духа? Явно е, че езикът на духа
не се състои от думи, защото думите са винаги многозначни и в последна сметка
подвеждащи. Остава да приемем, че езикът на духа е мълчанието.

Редакции
Ти си изключително "ревнив" към текстовете си. Но ги поправяш – слава
Богу! – само когато е за добро, а не като един наш приятел и колега, който
съсипва поезията си с необмислени поправки и преработки. От друга страна
обаче твоят перфекционизъм не те оставя на мира и все търсиш нещо, което
навремето не ти се е отдало, а виж – днес как би го казал. Този разговор сме го
водили много пъти и винаги сме били на едно мнение, че "казаното си е вече
казано, ако не ти харесва – напиши нещо ново". И все пак, и при теб редакции
има, макар повечето да са преди "да е изсъхнало мастилото". Вероятно
противно на всички очаквания, ще кажа, че ти често търсиш мненията на
свои съмишленици, преди окончателното завършване на творбата и нерядко
се съгласяваш с мнението на събеседника си. (Поне в някои подобни беседи с
мен се е случвало така.) Какви са главните причини за различните редакции:
неудовлетворение от постигнатото, пораснали естетически критерии във
времето или развитие на таланта?
Има два вида поправки: докато творбата все още не е получила своя окончателен
вид и след като е минало време от публикацията й. Както си забелязал, корекциите,
редакциите при мен са в повечето случаи преди "да е изсъхнало мастилото", т. е.
преди да съм се отдалечил от творбата, преди да съм вече в нови поетически
пространства. В това няма нищо неестествено – времето за написване на една
творба не съвпада с времето за нанасянето на текста върху хартията, писането е
сложен и динамичен процес, изисква леко дистанциране и връщане с нови,
отпочинали сетива. През цялото това време, докато творбата е още в тебе, са
възможни всякакви варианти, прекроявания, допълнения, съкращения. Аз не
възразявам против подобен род поправки и ги практикувам. Не всичко може да се
излее на един дъх. Важното е след всичките усилия на поета творбата да изглежда
като излята на един дъх. При мен намесите са най-често поради откриването на
някои дефекти в самата изработка. В един момент ми хрумва по-експресивна
метафора, другаде – се налага да се прецизира мисълта. И тъй като картината все
още не е изсъхнала, съвсем естествено е новите бои да се свържат с вече
положените. След като е публикувана обаче творбата и особено когато е минало
много време, връщането към нея с цел да се преработва, почти винаги е
равнозначно на провал. Порасналите естетически критерии, развитието на таланта
няма да се демонстрират по тоя начин. За това са нужни нови творби. Проф.
Арнаудов в капиталната си книга за Кирил Христов поставя точно този въпрос, за
преработките, и стига до извода, че интервенциите са допустими, когато са
умерени – подмяна на някоя дума, усъвършенстване на някоя синтактична
конструкция, но не повече. Какъв е смисълът, пита той, да правиш на основата на
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една стара творба друга, която ще има, както го показва практиката, почти същите
недостатъци, като тия, които са те подтикнали към преработката. Интервенциите с
късна дата, доколкото съм си ги позволявал, са се свеждали най-много до замяната
на някоя дума с по-изразителна и съкращавания, понякога и по-драстични, но
допустими според мен, тъй като не се внасят нови елементи – и като пластика, и
най-вече като смисъл – в малтретираната творба.

Аз поне не помня да е имало основно прередактиране на поетически текстове
при теб ( ако бъркам, поправи ме). По-често срещаният елемент на редакция е
да извадиш един "станал" образ (метафора) от стихотворение, което "не се е
получило" и да го въплътиш в нова лирическа ситуация, където смяташ, че му
е мястото. За "посветения" читател обаче това си е вид редакция – останало
е само същностното – метафората, чието послание не си могъл някога да
проясниш. Това са изключително характерни случаи за развитието ти като
поет и, надявам се, не би искал да ги скриваш. Припомни си някои найхарактерни от тях.
Щом като искаш да говоря за тия "манипулации", ще кажа, че това става най-често
при самото писане на една творба, в нея наистина влизат и някои части – метафори,
афористично изразени мисли – от изоставена, несполучена работа. Съвсем
естествено е това, което има качества и може да "работи" за новата творба, да
намери приложение. Но ние не трябва да подминем и преработките на вече готови
неща, нека да го наречем за по-прегледно "а ла Иван Цанев". Най-"изтормозените"
ми опуси от подобен род преработки или редакции, ако това звучи по-убедително,
са два – малко, но доста показателни. Това са руската ми поема без заглавие,
посветена на Маша, и едно стихотворение от цикъла "Лампа". И при двата случая
подходът беше еднакъв и съвсем естествено е и резултатите да се окажат близки.
Поемата беше възникнала първоначално като цикъл от фрагментарни
стихотворения, но желанието ми по-късно да направя от тях поема явно не е
отговаряло на тогавашните ми възможности – да не забравяме все пак, че това беше
и първият ми опит да направя нещо по-крупно. И като така, в сборника "Лирично
ято", а по-късно и в "Небесни концерти", излезе един невъобразим конгломерат от
пищни, барокови метафори и хаотични мисли, които много скоро започнаха да ме
дразнят. След много прекроявания и драстични съкращения се получи това, което е
на лице днес – цикъл от няколко стихотворения. С голяма горчивина трябваше да
преглътна факта, че те се оказаха същите, или почти същите, с които бях стартирал
несполучливия си опит да направя своята първа поема. Т. е. целият този труд по
превръщането на цикъла в поема и после разграждането на поемата в цикъл е бил
напразен. Или ако е имало някакъв резултат, това са няколкото незначителни
поправки, които съм могъл да направя директно върху първоначалните варианти на
стихотворенията. Но както се казва, защо да е просто, когато може да е сложно.
Единственото ми утешение е, че стихотворенията не са лоши, поне не отстъпват на
останалите в "Лампа", и не желанието ми да ги подобрявам ме е водило в моите
начинания, а в единия случай – да направя поема по начин, по който тя не се прави,
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а в другия – да натоваря стихотворението с повече мисъл, отколкото то може да
понесе. Това ми е за обица на ухото и ме кара да бъда особено предпазлив към
старите си работи.
И за да завършим тази тема, нека се върнем отново на най-драстичната моя намеса
със задна дата: последното стихотворение от "Невидимата нишка", за което вече
говорих, когато разисквахме проблемите на формата. Обясних как стана всичко
при превръщането на това леко аморфно стихотворение в два сонета, ще допълня
само, че ако новонаписаните стихове не се отличават от старите нито откъм
изобразителната страна, нито в смислово отношение, това е така, защото се
постарах да ги напиша изцяло в оная стилистика, от която, ща не ща, съм се
отдалечил с годините. Тук безценна помощ ми оказа преводачът с неговите
възможности за всякакви превъплъщения.

За хумора и пародиите
"Хуморът е веселата смърт на поета" – друг поет с твойто версификаторско
майсторство, бликащо чувство за хумор и характерна образна система
отдавна би написал и издал няколко хумористично-сатирични книги. Още
повече действителността всекидневно ти поднася и сюжети, и образи, и
език? Защо не си го направил досега?
Като продължение на горното ще кажа, че човек не може да се прави постоянно на
веселяк. Особено в света, в който живеем. Иначе ще има съдбата на автор на
"Стършел". Някой сега да чете тоя вестник отпреди петнайсет години, отпреди
десет години, отпреди пет години, или дори от преди пет месеца? "Качете се на
тротоарите,// да не ви блъснат колите на другарите" са шутовски масали, а не
сериозна литература. Ювеналов бич трябва да се върти, но кой у нас го може това?
Има и друга опасност за поета, освен веселата смърт. Пак Далчев в една от
непубликуваните приживе миниатюри говори за един сатирик, вероятно е имал
предвид Радой Ралин, че бил написал не лош цикъл лирични стихотворения, но в
двореца на лириката бил пренесъл и някои сламки от плевнята на сатирата, където
обикновено нощувал. Така че, не е лошо човек отвреме на време да пренощува в
плевнята с красавицата Сатира, но не и да живее там.
Не е имало мой рожден ден или на някой приятел, или приятелска сбирка по
някакъв повод, на който ти да не прочетеш специално написана хумористична
творба. Пазиш ли копия от тях или са отлетели заедно с повода за
написването им?
От време на време, тършувайки из папките, се натъквам на някои от тия експромти,
но специално да ги пазя – не.
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Нека си припомним някои от тях...
Ще бръкна в компютъра, имам една директория "SKLAD", там държа някои
работи, писани напоследък и непубликувани, а може би няма и да ги публикувам,
ако не изскочи някой конкретен повод. Това стихотворение защо съм го написал,
не мога да си спомня, може би да изпробвам всички възможности за омонимни
рими на вино и производните, не успях навсякъде, но пък и то стана доста дълго.
Знаеш, че половината ми детска книжка "Сме ли смели? е с такива омонимни рими.

IN VINO VERITAS
На жена ми Грозданка Лозева
При тия хубави вина
ме мъчи чувство за вина
и то такава е вината,
че жал ми става за вината,
вина не френски, но вина
от сензационна новина
по-ярки… Гледаш новините
и пийваш винце, но вини те
жена ти – стига новини!
Без яд вини те, но вини…
Проблемът ти не е в ината
да гледаш, ами са вината
и имаш чувство за вина:
при тия хубави вина
не пиеш много… Новинарът
да ходи трезвен, но винарът,
не пие ли, е прост свинар,
не го сравнявайте с винар!
Макар свинарите със свинско
да ни даряват… "Свинско с винско"
не се е в трезвени глави
родило… Ако се глави
човек при някои свинари,
ще може утре и с винари
да се сдружи и да суши
стакан подир стакан, с уши
замезвайки, с крачета, скара,
дордето с всички се не скара,
без капка чувство за вина,
изпробвайки безброй вина…
…
Ох, язвата ми пак ме сви, но
да вдигнем пълни чаши с вино!
Мавруд БЪЧВАРОВ
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Да спрем дотук, че на някой читател може да му се припие.

По-сериозно е отношението ти към пародиите. Вече говорихме за пародиите
по творби на някои български поети, задявките ви с Христо Банковски в
Радиото. А неотдавна цикълът пародии "Из СЕДЕМ СУТРИ ЗА
СРУТВАНЕТО НА ЕРАТО – постмодернистки изстъпления за клавиатура и
лейзърджет", публикуван в "Литературен форум", разбуни бая духовете...
Дори Ивайла Александрова от "Арт-ефира", докато взимаше от теб интервю
по телефона от Париж, където вечерта щяха да ти връчват наградата "Макс
Жакоб", не можа да сдържи напрежението си и се опита да те постави на
тясно, вероятно ропотът е бил голям.
Не виждам защо е трябвало да има ропот. Пародии са се писали винаги, дори един
пародиран автор винаги се чувства поласкан, все пак пародира се нещо, което има
облик, което е стойностно. Тук може би болката е, че аз пародирам не един или
друг автор, а цяла поетика. Някои вероятно се чувстват уязвени, че си правя
гаргара – и то както личи от подзаглавието, направо на компютъра, без да се
замислям и вдълбочавам много – с неща, които навярно на тях им костват и
интелектуални усилия, и време. Какво им пречи и те да го правят бързо и без
задълбочаване. Постмодернизмът не само го позволява, той го изисква. Иначе
излиза скалъпено. Ще ми възразиш, че скалъпеността идва от това, че при нас това
е дълбоко демодирано, тъй като нито времето е това, нито душевността на нашите
автори е като тая на техните кумири в поезията. Ами да се захванат с неща, които
ще звучат съвременно и по-автентично. Това е въпрос на личен избор.

Аз съм убеден, че в теб дреме един ярък сатирик и веднага мога да ти дам
доказателство с великолепните ти преводи на Молиер. Някои твои спонтанни
поетико-сатирични реакции по повод на събития и личности от живота ни,
които така и не пазиш, също говорят за сатиричен талант. Още повече, че
почти няма важно събитие в обществения живот, по което ти да не си имал
собствено мнение и да не си го огласил чрез медиите. Какво те възпира да
направиш по-сериозни стъпки в тая посока – високите постижения на велики
предходници като Ботев и Смирненски или нежеланието да "принизиш"
поезията до злобата на деня?
Това за сламките от плевнята на сатирата има като че ли нещо общо с нежеланието
да се "принизява" поезията, но едва ли само то е причината. Просто не съм бил
мукает да ги опазя всичките тия стихотворения и да ги събера на едно място. Но
никога не е късно, какво пречи заедно с пародиите, публикувани на няколко пъти в
литературния печат, да бъдат обединени. Отсега ти поръчвам предговора за едно
такова издание, щом толкова напираш към сатирата. Ти може би още си на вълна
Смирненски.

362
Освен това не малко от критиците са изтъквали наличието на сатирични,
гротесккови моменти в моята уж чиста лирика. Не забравяй, че стихотворението,
което съм ти посветил – не от тия за рождените дни и разните запои, а от парижкия
цикъл – има подзаглавие гротеска. И "Лебед" също. А колко са тия, при които това
не е изобщо отбелязано. Така че можем да приемем, че сатиричният ми нерв е
доста оголен.

VIII. МИРОГЛЕД
Представата за човека

Може ли да съществува според теб някакво универсално определение на човека
– като замисъл, същност и смисъл?
От "зоон политикон", а вероятно преди това е имало и други определения, през
човека като венец на природата, до "Човек – това звучи гордо!" и човекът като
гениална грешка на Бога съществуват десетки определения и нито едно не може да
има претенции за изчерпателност. Защото човекът и в историческото си развитие, и
в рамките на един живот, винаги може да поднесе някоя изненада и да ни накара да
съжаляваме, че сме му повярвали. Така че, дори да наречем човека загадка или
тъмна материя, пак ще бъдем някъде близо до истината и нищо повече.

Вълнува ли те произходът на човека – за или против Дарвиновата теория си?
Дарвиновата теория беше на път да рухне, докато го нямаше онова свързващо
звено между маймуната и човека. То вече е открито, но от това въпросната теория
нищо не печели. Ако трудът е превърнал маймуната в човек, логично е маймуната
да е красива, а човекът грозен, тъй като "Трудът уморява", както е казал поетът, а
би трябвало и да смятаме, че магарето произлиза от коня, тъй като в повечето
случаи то е по-трудолюбиво или поне е тормозено повече и с по-големи товари.
Това, разбира се, е в рамките на шегата. Човек е по-скоро последният експеримент,
с който космическите изследователи, използващи земята като една генетическа
лаборатория, са се задоволили и са го оставили да се самоусъвършенства, като
дискретно го наблюдават. Убеден съм, че човекът, а и останалите живи твари, са
експерименти на по-висша материя, не е задължително това да са човечета,
подобни на нас. Човек е създал Бога по свой образ и подобие, сега твори
космически пришълци по същия начин с малко по-футуристична фантазия. И
скелетът на динозавъра и скелетът на човека се състоят от гръбначен стълб с
прешлени, от крайници, от череп със всичките му кухини, и едното и другото
същество имат кръвоносна система, отделителна и т. н. Замисълът в основата си е
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един, всичко е въпрос на пропорции. Динозаврите са отчетени като сгрешени
поначало и са изоставени като експеримент. Не вярвам да са изчезнали от
застудяването на климата или от паднал метеорит, мисля, че го споменах вече. Що
се отнася до разума, вложен в човека и възможностите за неговото развитие, също
не бива да се надценяваме. Мравките и пчелите са не по-малко разумни и в рамките
на техните потребности интелектът им може да се окаже дори по-голям. Това,
което строят и начинът, по който комуникират, накланят везната в тяхна полза.
Като прибавим и това, че при човека има много неща, които говорят в негова вреда
- изводът е ясен.

Човекът - сам срещу огромния и загадъчен космос - прашинка от всемира. Как
съжителстват космичното и земното в него?
С тая прашинка от всемира ме караш да си мисля, че наскоро си чел нещо от Иван
Методиев. Надявам се, че не противопоставяш космичното на земното като нещо
съвършено (космосът) на пълното с недостатъци и примитивизъм (земята). Земята е
също част от космоса и той би трябвало да носи нейните негативи, ако не приемем,
че самият той също не е съвършен; неговото величие и мощ само външно
погледнато могат да ни възхищават, разумът, който го обитава - аз вярвам в това може да ни поднесе и неприятни изненади. Иначе, ако използваш паралела в
смисъл на "възвишено-низко", "небесно-земно", човекът е измесен от тия
противоречия и с този проблем литературата и изкуството като цяло са се
занимавали до втръсване. Баналната метафора, че човекът е сам вселена, навежда
на тъжни мисли: вселената, наречена човек, е като че ли по-опозната и като знаем
какви чудовищни неща се крият в нея, мисълта за евентуални подобни разкрития и
в другата, истинската вселена е направо съсипваща. Така че човек може би трябва
да бъде по-предпазлив в поривите си да проникне във всемира.

Какво в развитието на човека е оказало най-положително и какво най-пагубно
въздействие върху същността му?
Най-положителното е стремежът на човека към познание. И най-пагубното - това,
че постоянно използва плодовете на познанието срещу самия себе си.

Близка ли ти е теорията за спираловидното развитие на човека и историята?
Марксизмът ми е чужд по начало. Но има истина в това, че нещата се повтарят на
едно по-високо (нека го наречем по-горно в пластовете от време) ниво. Тогава
стореното има една нова стойност и не се възприема като повторение, като индиго
на оригинала. Не бива обаче да се забравя, че когато не сме се издигнали на новото
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стъпало, трагедиите при повторението вече се разиграват като комедии. В
литературата, а това се отнася и за другите изкуства, пък и не само за тях, много
често явление е една получила висока оценка и добила известност творба да
подтикне автора да направи и втора и трета такава и резултатът да е понякога
плачевен. Вийон е известен с прочутата си "Балада за някогашните жени", но
колцина знаят, че той има и "Балада за някогашните мъже"; логичен е въпросът
защо тя изобщо не се радва на популярност. Витезслав Незвал след поемата си
"Едисон" пише и "Сигнал на времето", за откриването на радиото, същият ритъм,
понякога има дори имплантирани стихове от първата поема, но резултатът е
незадоволителен. Не е ли така и с Дядо Вазов - след "Под игото" идва "Нова земя"
и разочарова не малко читатели. Изобщо за българския писател това е доста
характерно, да се опитва да повтори успеха, още преди да се е качил на следващото
стъпало. Не се получава. Кирил Мерджански, един великолепен поет, сред
малцината от по-младите, които харесвам, написа изключителна книга, своеобразна
мистификация, с римски епитафии, - наред с поемата за Тибалд на Георги Рупчев
тя е едно рядко явление през последните десетилетия, - но когато се опита да
повтори удара с подобни текстове, вече в старогръцката реалност - не се получи
съвсем. Да не говорим, че има поети, които се развиват само по хоризонтала, всяко
повторение е все по-далече и по-далече от първия кръг, докато всичко се разлее и
изчезне, нещо като с вълните от хвърлено във водата камъче. Такива хора оставят
впечатлението, че цял живот са писали една творба в най-различни варианти.
Спомняш си, че направих една пародия на такъв автор, който минава за даровит,
всъщност той и не е недаровит, самоповторението не бива да се отъждествява с
некадърността, един некадърник може да бъде дори по-разнообразен в баналните
си търсения; но да се върнем на пародията - от близо 70 (седемдесет)
стихотворения взех само по един стих и сглобих едно безконечно стихотворение,
каквито са повечето негови, и то не им отстъпваше по-нищо. Странна духовна
геометрия се получи. Човек трябва да се пази от съблазънта, постигнал веднъж
нещо, да се опитва да го повтаря. Ти си покерджия и знаеш, че след удар играчът
поне няколко раздавания пасува. Покрай паричните загуби в хазарта човек не
остава съвсем без печалба - научава някои полезни неща. Но малко играят комар
българските поети. А поезията е също хазарт.

"Човек и добре да живее, умира..." - съотношението между духовно и
физическо?
Ако приемем, че духовното начало е безсмъртно, вечно - то надделява над
физическото (тленното). Проблемът е в това кой как разбира живота като добре
изживян. Ако това е само стремеж към благата на днешния ден, човек ще си остане
с тях и няма да има проблеми. Но ако той се стреми още приживе към духовно
съвършенство, няма начин да не влезе в някои противоречия с физическото, с това,
което умира. Древният автор допълва:... "и друг се ражда", с което недвусмислено
поставя под съмнение "ползата" от доброто живеене като благоденствие. Което
обаче съвсем не означава, че нищетата е извор на духовно съвършенство. Известен
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аскетизъм, който да изостря сетивността - да, но не нищета. Нищетата е извор на
нещастия и на духовно огрубяване.

Навремето по повод на твоята поезия писах, че има опит, който не се
онаследява - опитът на душата. Каква е тайната на духовността?
Ако правилно съм схванал мисълта ти, говориш за опита, който не е плод от
натрупването на опита на предходниците - реална база за развиването и на твоя.
Затова бих го нарекъл опит, който не се "придобива". Иначе опитът на душата е
именно "онаследеният" опит, дошъл по неведомите пътища на кръвта от предците,
от поколенията, които са работили за тебе. Един подобен опит е неосъзнат,
даденост, за която ти нямаш никакво обяснение. Талантът е такъв онаследен
"опит". Или го имаш, или го нямаш. Не можеш да го добиеш по никакъв начин.

Съотношението "съзнателно" и "подсъзнателно"?
При нормалния, ежедневния – ако може така да го наречем – човек съзнателното е
водещото начало. При талантливия, не от мира сего – владее подсъзнателното.
Някои външни прояви на творчеството са осъзнати, но самото творчество като акт
на духа е дълбоко подсъзнателно. Представяш ли си как Дебелянов си казва: "Сега
ще отида и ще напиша едно стихотворение за вишните; не, по-добре днес да
напиша едно за бащината къща". Един твой колега критик разказваше как наш
събрат му доверил: днес смятам да напиша две дълги или пет от кратките. Той така
ги пише – с равен брой строфи – дългите и с равен брой стихове – кратките. Сега с
компютъра вероятно е улеснен напълно. Само че съзнателното, рационалното, или
съчиненото, казано с прости думи, си личи от километри, колкото и обиграността,
получена с годините, да се опитва да замаскира нещата. Разбира се, когато
говорим, че творческият акт е в сферата на подсъзнателното, не бива да си
представяме поета – пак ще го повторя – като някакъв глупак, който смуче молива
и записва възторжено всичко, което му дойде на ума. Истинският поет е онзи от
пишещите, който осъзнава кога подсъзнанието му е изпратило верните си сигнали.

Възможно ли е прераждането?
Не сме научни работници, които дискутират физическата страна на въпроса. Това е
все едно да се питаме възможно ли е съществуването на Бог? За тия, които вярват,
той съществува, за тия, които не вярват – не. Лично аз вярвам, че прераждането
съществува. Преди няколко дена в "Труд" Стефан Цанев разказа един епизод с
Невена Коканова, посещението им на руините в Плиска, нейният спомен от оная
далечна епоха, в която тя вероятно е живяла и по-късно усещането й, че ще се
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върне пак на тоя свят. В началото на анкетата споменах за моето братче, също
Кирил, което е починало при злополука, и за усещането ми, че имам спомени от
неговия живот, макар и кратък – пет-шест години. Човек не е само кожа, месо,
кости, кръв, лимфа, черва, мехури, вътрешности (нарочно огрубявам така нещата) –
всичките тия неща, взети заедно, колкото и съвършено да работят, най-многото,
което могат да правят, е да преработват и да произвеждат енергия и материи, но не
и да чувстват, да обичат и мразят, да пишат стихове, да изпълняват симфонии. Те
затова и умират. Другото остава. Къде отива то? Естествено е да търси друг
подслон, друго тяло – казано по-просто. Имам един албум – трябва да ти го покажа
– със снимки от последните месеци от живота на Езра Паунд. Една телесна
развалина. И само като гледаш очите му – виждаш някаква странна светлина. Ето
това е душата, която никога не старее. Тялото отдавна е изгнило, но тя продължава
да живее другаде, както е живяла и преди това.

Често сме се шегували в миналото, че в някой от предишните си животи
сигурно си бил евреин-търговец, като взимахме на подбив пресметливостта
ти. С риск да си навлечем гнева на материалистите – какъв си представяш, че
си бил в предишния си живот?
Ти вместо да разсейваш някои предразсъдъци, като че ли ги затвърждаваш.
Пресметлив човек – не е много добре. Аз съм човек, който анализира риска,
"пресмята" всички "да" и всички "не" – съгласен съм, че го правя понякога, което
пък съвсем не означава, че вземам най-правилното решение, нещо повече – много
често от такива пресмятания вземам грешното решение. Като че ли най-правилно е
да направиш така, както ти е подсказало чувството в първия момент. Ако е истина,
че първите впечатления са най-верните, то и първото взето решение като че ли е
най-правилното.
В никакъв случай не съм бил търговец в храма, нито пък скитникът-евреин. Де да е
било така – сега щях да съм я бивш вице-премиер по приватизацията, я външен
министър. Приеми, че съм бил митар. Прост евангелист.

Ако съществува генетична памет, теб лично изненадвало ли те е някакво
"знание", идващо от пра-пра-родители?
Постоянно ме изненадват неща, които не знам откъде ги знам. Преди малко казах,
че талантът е такова, дошло по генетичен път, бреме, от което няма как да се
отървеш. И ще си съсипваш живота, негодувайки от всичко край тебе и най-вече от
системата, докато някои "приятели" ще си уреждат живота и ще доживяват
дълбоки старини, обезпокоявани само от проблеми на отделителната си система.
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Има ли нещо важно, което според теб човек е притежавал в миналото и го е
загубил в цивилизационния си път?
Най-важното, което човек е загубил, това е неведението. Ял веднъж от дървото на
познанието, той се е обрекъл на вечни несгоди. Не случайно е казано: "Който трупа
знания, трупа и печал". Упрекваме дявола, че ни изкушавал, но и Бог е не по-малък
изкусител. Защо му е трябвало да слага дървото на познанието в рая, който уж бил
отредил за човека? Разбира се, не искам тия ми думи да се възприемат като
богохулство. Славчо Вълчанов, който не може понякога да се примири с моите
мисли, слага край на споровете ни, като казва: "Теб Бог те обича, защото си
търсеща натура, това, което говорим, са фрази, а Бог гледа делата и по тях ни
съди". Дано да е така.

Ако можеше да избираш друго време, в което да се родиш, кое би избрал?
Ако можех да избирам кога да се родя, вероятно нямаше и да ми предстои да умра
и щях да живея във всички времена. Каква ли досада щеше да е.

Бог и човек – представата ни за човека без представата за Бога би била много
по-различна. Бог е в нас, Бог е извън нас или Бог е във всичко? Или Бог не
съществува?
Бог съществува. Но в никакъв случай не е старец с брада до пояса. Бунин пише:
"Не Бог, не Бог ни е създал. Сами// от страх сме богове творили..." Това е вярно, но
само донякъде. Човек не е сътворил Бога, сътворил е само онова, което е било по
силите му да си представи, че е Бог. Естествено е в такъв случай Бог да е
човекоподобен. Това обаче крие и голям риск – уподобил веднъж Бога със себе си,
човек започва да се уподобява с него и дори да си въобразява, че може да се мери с
Бога. Бодлер има едно такова стихотворение – за човека, дръзнал не само да се
съпоставя с Бога, но и да го отрича; крайният резултат е, че полудява. Нелепата
амбиция поети, художници, музиканти (най-често посредствени) да се наричат
творци е също една такава гордост. Добре, че не винаги води до лудост. Иначе
светът щеше да прилича на лудница.
Бог е във всичко. Значи е извън нас. И в нас.

Вярващият в Бога и безбожникът – често са се изправяли един срещу друг във
вековната история на човечеството. Как ще завърши тази битка според теб?
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Едно време църквата в лицето на инквизицията, където палачите са носили раса, е
качвала свободомислещите на кладата. По-късно потомците на тия волни умове
стигнаха дотам да разрушават църквите, да унищожават иконите, да превръщат
хората с расо в най-долни доносници на политическата полиция. Сега е период на
затишие. Но тази борба няма да спре никога, така че е излишно да гадаем как ще
завърши.

И все пак не можеш да отречеш, че съществуват хора, най-често, свързани с
точните науки, които без да носят вярата в Бога, живеят достойно живота
си. Според теб в какво те намират опора, има ли нещо, което може да замени
връзката между космоса и човека, която наричаме Бог?
Тези хора, за които говориш, не вярват в Бога, в който вярват бабичките. И
Пастьор, и Иван Петрович Павлов са били дълбоко религиозни. Дори за Павлов
има анекдот. Отказал да работи за болшевиците – искал в двора на болницата да
има параклис, където да се моли. Като докладвали на Ленин, който не може да не
си е давал сметка кой е Павлов за Русия, пък и не само за Русия, той отговорил: "Не
само параклис, ако иска и църква ще му построите!" Големите хора, личностите
живеят достойно, защото са движени от идеи и идеали. Нормален, задоволителен
от гледна точка на морала живот благодарение на страха от Бога е за нищите
духом.

Вярваш ли в генното инженерство и изобщо в човешката намеса в "Божиите
работи"?
Вярва се в нещо, което може да го има, но може и да го няма (най-често). Генното
инженерство е факт. Проблемът е, дали то е морално. Машина за произвеждане на
екскременти ще може да бъде създадена. Но възможно ли е да се клонира душата!
Нали само Бог вдъхва душа. И ако днешният морал предпазва все още учените от
спекулации, то каква е гаранцията, че утре няма да дойдат поколения, които да
злоупотребяват*. Има и друга страна на въпроса – каква утеха е, че човек е
проникнал в клетката и може да прави на молекулярно ниво каквото си иска, след
като, за да се стигне до тоя напредък, е трябвало да унищожи и да продължава да
съсипва всичко край себе си – въздух, води, земя, флора, фауна. Не са ли живеели
по-нормално и по-морално далечните ни предци, без да знаят почти нищо за самите
себе си? Може би са били духовно по-богати. Кой знае.

За или против евтаназията си?
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Да не дава Господ на никого да застава пред тоя проблем за себе си. Това е въпрос
на личен избор. Аз съм за това всеки да има правото на свой личен избор. Никой
нямал правото да връща билета на Бога. Спомняш си, този въпрос се разглежда
доста подробно в "Братя Карамазови". Бог има право, само защото е всемогъщ, да
създаде когото си поиска, и този някой няма право да се разпорежда със своя живот
както намери за добре. Самата идея да се родиш не по своя воля е вече насилие над
личността. Оттук нататък никой няма право да ти иска сметка за твоя собствен
живот. Ако Бог е не само всемогъщ, но и съвършен, защо създава уроди, убийци,
предатели, подлеци, защо търпи крайната нищета и безсмисленото охолство.
Хората не са равни – и слава богу! Но всичко трябва да е в някакви приемливи
граници.
Да се върнем на евтаназията. Dum spiro spero – тия думи са изречени във времена,
когато хората са живеели в блажено неведение за себе си. Лекарите и до днес
произнасят една клетва, която има само някакъв абстрактен, ритуален характер.
Когато един медик лежи, разяден целият от рак, и знае много добре какво става с
него и че никакъв обрат в близките няколко дни, които му остават, не е възможен –
кое е по-моралното, да се сложи край на мъките му, да му се спестят няколко дни
нечовешки изтезания, или да се робува на една латинска сентенция. Така че в
страните, в които вече евтаназията е разрешена, свободата на личността е на найголяма висота и тия страни са изпреварили своите съседки доста осезателно.

Доброто и злото съществуват в човека във вечно противоборство, но и във
вечно единство. Една от теориите ги представя като двигател на
развитието. Но всичко прилича на някаква нелепа детска игра – добрите
строят, лошите развалят и така – до безкрайност. Къде според теб е
разковничето?
Много често животът прилича и на детска игра, и на сън, но не е нито едното, нито
друго, а жестока реалност. И разковниче за това няма. Не може да дойде някой
"голям", да издърпа ушите на лошите и да сложи ред. Ето поради тая причина
много поети са вопиели срещу Бога – от "О, спи ли Бог, о, Бог не види ли?" до "И
на земята Бога хвърли!" Явно ще трябва да търпим и доброто, и злото и да правим
всичко възможно злото да не взема връх често и за по-дълго време. Това е
спасението.

По-добър или по-лош е станал човекът през хилядолетното си развитие?
По-добър в доброто и по-лош в лошото. Това е неутралното ми мнение. Ако бях
песимист, навярно щях да го формулирам по-иначе: "По-добър в доброто, но много
по-лош в лошото". А някой оптимист сигурно би ме поправил: "Много по-добър в
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доброто, макар и по-лош в лошото". При все че за това едва ли би имал много
аргументи. Въпрос на гледна точка.

Човекът познава ли себе си? Познава ли света?
Разбира се, че познава и себе си, и света. Но до определен предел. На даден етап.
Човекът обаче върви напред. И ще продължава да се опознава. Но няма никога да
се опознае. Човекът (и светът) е познаваем, но не e опознаваем.

Има ли бариери пред познанието? А пред духовността?
Има. И човек ги преодолява постоянно, домогвайки се до нови знания. Същото се
отнася и за духовността. Само че пред нея е постоянно ледената стена на
безразличието, на пошлостта. Разликата е, че човек събира, трупа знания. Процесът
е отвън навътре. И излъчва духовност, която топи ледовете. Всичко става отвътре
навън.

Хомо сапиенс, Хомо фабер, Хомо футурус – какъв ще е според теб човекът на
бъдещето?
Футуристичните филми ни рисуват какви ли не ужасяващи картини с биологични
роботи. "Досиетата Х" се мъчат да докажат, че едва ли не това време е настъпило.
Все пак, щом за хилядолетия човекът не се е променил много в нравствен план,
каквито и научно технически революции да ни заплашват с обезличаване, нашите
потомци ще четат вероятно "Характерите" на Теофраст и като нас ще се чудят как е
възможно простакът и днес, няколко хилядолетия по-късно, да обича да си кове
кабъри на подметките (виждаш ги разните рокери, явно не са от вчера).

Представата за света
Поетът винаги ще е на мнение, че този свят е устроен несправедливо, но
възможно ли е да има "справедлив" свят?
Светът никога няма да бъде справедлив. Но може да бъде по-малко несправедлив.
Всички наши усилия трябва да бъдат насочени натам. Това е по-реалната
възможност. Провалиха се опитите хората да бъдат направени насила щастливи.
"Възцарете вечна обич, вечна правда на света!" говори колко са наивни понякога
поетите. И колко са употребявани.

371

Религиозен фанатизъм и антагонизъм, регионални войни, икономически войни,
тероризъм, самоубийствени атентати, свръхбогати и умиращи от глад и
жажда... Светът след края на Втората световна война отново е на ръба. След
терористичните актове на 11 септември 2001 г. той наистина вече не е
същият. Израел е разтърсван ежедневно от бомбени атентати, след
Афганистан се задава Ирак... Междувременно част от Европа е залята от
истински потоп. Не е ли това поредната репетиция на Апокалипсиса?
Човечеството е отдавна вече в Апокалипсиса. Само погрешните представи у
мнозина, че Апокалипсисът ще настъпи внезапно и ще трае много кратко,
поддържат някаква самоизмама и може би ефимерна утеха, че това все още са
предапокалиптични произшествия и че истинските ужаси ще се разразят, когато
нас няма да ни има. Бомбата, която се стовари от ясно небе над Горна баня на
стотина метра от твоята къща и два-три километра от моята, я чух с ушите си и
това беше също епизод от Апокалипсиса. Съвсем реално някой от нас можеше да
бъде жертва и няма да има нищо пресилено в твърдението, че ние сме свидетели на
Апокалипсиса. Горещите камъни, падащи от небето, не са само библейска
метафора.

Земята е преживяла изчезването на не една и две цивилизации. Последната
засега – нашата – отдавна прави опити за самоунищожението си. Какво би я
спряло?
Ако предопределението е и нашата цивилизация да изчезне, то тези опити са
съвсем естествени и навременни. По-любопитното е какво ще оцелее – и като
материална и като духовна култура – от нас. Факт е, че за археолозите най-ценните
обекти са градските сметища. Не е ли абсурдно, че в едно далечно утре от нашата
цивилизация могат да бъдат изкопани не платно от Рембрандт и не бронзова глава
от Роден, а някоя пластмасова кутия от телевизор и найлонова дрипа, на която
пише "Кока Кола". И за какво са тогава всичките усилия на можещите и всичките
тия боричкания на посредствените.

Новите технологии промениха света и само за няколко десетилетия го
превърнаха в "глобално информационно село". Днес светът е немислим без
цифровите телефони и интернет, без орбиталните станции и
комуникационните спътници, без реактивните самолети и мощните
автомобили, и т. н. Наглед светът става по-мобилен, по-удобен, покомфортен, по-комуникативен, пак наглед границите се обезсмислят и голяма
част от света се обединява икономически, политически и духовно. Но друга –
също така голяма част от този свят, по различни причини, е далече от този
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цивилизационен модел. Какво пречи на човечеството да обедини усилията си
за изграждането на единен и по-справедлив свят?
За справедливия свят говорихме. Големите сблъсъци по света вече няма да са на
класова основа. Ценностните системи ще бъдат подложени на изпитание. И
колкото и да е парадоксално – демокрацията ще е една от основните причини за
гибелта на нашата цивилизация. Прост пример. В страните с ислямски
фундаментализъм е немислимо чужденка да излезе на улицата без фередже, защото
така повелявала тяхната традиция, изисквала го тяхната ценностна система. До тук
нищо лошо. В същото време обаче те идват в Европа и Америка, а и навсякъде по
белия свят с фереджетата си и никой не им казва, че на улицата трябва да излязат
без тях, защото така го изисква вече нашата традиция и нашата ценностна система.
Нещо повече, едно такова изискване би се възприело от самите нас, или поне от
повечето от нас, като посегателство над личността, като липса на толерантност.
Изводът – ретроградното се налага и на двете места – и у дома си, и в нашия дом.
Резултатите няма да закъснеят. Причината една част от света да е далече от този
цивилизационен модел, за който ти говориш, си е в самата тази част от света.
Лошото е, че тя ни налага – и има реална опасност да го наложи окончателно – своя
модел. Не е задължително носителите на нашата цивилизация да изчезнат
физически, достатъчно е те да бъдат откъснати от духовните си ценности. Да
станат малцинство на своята собствена територия.

Представата за космоса
Сами ли сме във вселената?
Би било много оскърбително за вселената ние да сме нейното върхово постижение
в областта на разума. Явно не сме сами. Ти вероятно си спомняш в моите прози
една миниатюра за обсерваторията на Рожен, където астрономите от университета
ме бяха поканили. Те наистина смятат, че не е възможно другаде да има разумен
живот. На техните научни аргументи аз мога да противопоставя само емоционални
доводи. Но ти знаеш, че поетът е този, който може да си спомня бъдещето, така че
спокойно – ще ни четат и по други галактики.

Ако има някъде в космоса разумна цивилизация и тя е по-слабо развита в
технологично отношение от нашата, би ли искал ние да сме нейни
откриватели?
Нямаме това право. Ние не сме оправили земните си дела, за да се намесваме в
делата на по-несъвършените от нас. А и какъв ли ще е този по-слабо развит
разумен живот, някакви кроманьонци навярно, или в робовладелско-общинния
стадий. Малко вероятно е две неудачи едновременно да се струпат на главата на

373
вселената. По-скоро има някаква висша форма на разум, на интелект и ние сме
неин продукт, вероятно оставен на земята, за да се самоусъвършенства.

Какво в космоса те привлича, какво те плаши и какво непрекъснато те
занимава?
Нищо не ме привлича, чужди са ми всякакви романтики за някакъв по-добър, посъвършен живот там някъде си. Това, което ме плаши, съм го казал, и то преди
повече от четвърт век:
От едно се плаша само: дали някой не дълбае
във вселената усамотен
и не падат като вечна прах върху земята ден след ден...
И финалът на онзи сонет от "Смъртта на бялата лястовица", с експлозива, с който
сме натъпкали Земята – " ... за новия космичен взрив!" Строфа, за която ти казваш,
че имала Вагнеровско звучене. На мен това пък ми звучи доста ласкателно. Дай
боже да има нещо вярно, поне от части. И дано всичко това, което говоря, да не е
истина, а само поетически страхове.

Има много данни за високо развито знание за космоса на предишни изчезнали
цивилизации. Как се отнасяш към хипотезата, че преди хиляди години Земята
е била посещавана от разумни същества от друга планета или планети, които
са предали знанията си на тогавашната земна цивилизация?
Повече от очевидно е, че тия пирамиди не са построени с каторжния труд на
робите. При тогавашните условия и степен на развитие това е просто невъзможно.
Пробивали дупки в скалите, набивали дърво и го поливали с вода, то се раздувало и
цепело скалата – това и на децата в отделенията вече ще им се стори наивно.
Мисля, че това не са толкова плодовете на придобити знания и технологии, колкото
остатъци от такива извънземни посещения. Не изключвам земните жители да са
получили знания от космически пришълци, но впоследствие да са ги изгубили. И
сегашните ни открития да са изобретяването на дървения велосипед. В една от
пирамидите е открито гърне с метални пръчки вътре, което по същество е
акумулатор, но като такъв е осъзнато едва след като акумулаторът е "вече открит"
от човека. И с поезията е така. Мисля, че поезията съществува самостоятелно,
извън нас, и ние я "откриваме" постепенно и постъпателно.
"На запад в планините се разби -// и днес! – на слънцето летящата чиния.// Но утре
друга, от нови светове навярно, ще ни посети..."

374
Възможно ли е според теб, човекът да е от космически произход и да е
пришелец на Земята?
Пришелец в смисъл на завоевател, на конквистадор – не. Неандерталецът не може
да бъде пришелец от космоса. Но рожба на научните експерименти на пришълци от
космоса – да. За мен няма никакво съмнение, че те са идвали на земята, не е
изключено и днес да са тук, просто в друго измерение, недостъпно за нас.

Ако летящите чинии не са от земен произход, то защо според теб
извънземните не осъществяват контакт с нас?
Човек осъществява ли контакт с мравките, да речем? Ако им разбуташ мравуняка,
това за тях е безспорно гигантска катастрофа. Но и на земята е имало катаклизми.

Духовното развитие – не е ли това по-вярната посока към реалния космос и
космоса в човека от овладяването на нови революционни технологии?
Духовното усъвършенстване е по-вярната посока към космоса на човешката душа,
това е така, но за реалния космос е крайно недостатъчно. Поети и мечтатели,
въздишащи по звездите, е имало винаги, но на луната хората стъпиха след
наистина нови революционни технологии. Вече говорихме за това, че в духовен
план, като морал, човешкото развитие като че ли изостава. Но може би нещата са
заложени така у човека. Днес едва ли някой ще води война заради една красавица,
пък ако ще тя да е хубава и да се казва Елена – и това е като че ли единственият
напредък – но човек и днес обича, ревнува, страда и се надява както по времето на
Троянската война. Пилотът в кабината на свръхзвуковия изтребител в това
отношение не се отличава много от своя далечен прадядо, препуснал с бойната
колесница. Явно е, че в сферата на духовното възможностите за развитие не са
много големи. Ако човекът обаче стане малко по-добър, може би това ще е
резултат, равен по значение на колосалните промени в материалния живот.

Представата за Замисъла и Смисъла
Зрелите ти творби пряко или косвено са посветени на въпросите за Замисъла
и Смисъла. Какво е според теб съотношението помежду им, възможно ли е
Замисълът да е предполагал друг Смисъл?
Ако приемем, че пътят от Замисъла до Смисъла е както този от намерението до
резултата в много начинания, няма никаква причина да не го видим застлан с рози
– като пътя към ада. Естествено е в едно несполучено стихотворение (а няма
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причина това да не се отнася и за творбите в другите изкуства) замисълът да е
предполагал друг смисъл. Или самият замисъл да е бил друг. Какво да кажем пък за
творба, в която не се долавя никакъв смисъл. За какъв замисъл можем да говорим
тук? Явно такива въпроси можем да си задаваме там, където нямаме убедителен
резултат. При една стабилна творба никой не се интересува нито от замисъл, нито
от смисъл. Човек не си мери температурата, ако не усеща да става нещо нередно с
него.
Както виждаш, отклоних въпроса към изкуството, нещо по-конкретно, и затова полесно за обяснение. Макар този въпрос да предполага една по-голяма амплитуда на
размисъла. За замисъла на Твореца – все едно как ще го наречем Бог, Висш разум
или дори Случайност – можем да съдим само по смисъла, който сме успели да
проумеем. И тъй като нещата постоянно се преосмислят благодарение на
непрестанните открития, вероятно и замисълът не е постоянна величина. Това,
което вчера ни се е струвало истина, днес може да се окаже само подстъп към нещо
много по-мащабно и всеобхватно. А може би големият замисъл е именно това –
непрекъснат стремеж напред и разширяване на границите на познанието,
единственият смисъл на земята. Обратното би означавало абсурд. Ако познанието
стигне до някакъв предел, всичко на тази земя би било лишено от смисъл и
следователно замисълът би бил нищожен при цялата видима грандиозност на това,
от което той произтича. Не бива да изключваме обаче и абсурда.

IX. КЪМ БЪДЕЩЕТО

Поемата "Green" бележи един от най-високите върхове на творческия ти
път. Какво ти предстои от тук нататък?
Да би могъл някой да ми каже, ще му бъда много благодарен.
Представи си, че някой разгръща твоите съчинения след 50 или 100 години.
Вероятно ще надникне и в нашата анкета. Какво искаш да му кажеш?
Читателю, не се мъчи да си представиш какво сме искали да кажем. Казали сме,
каквото сме могли. Казали сме, каквото си могъл да разбереш.

