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ПpeguзBukameлcmBo е ga се разсыkgаВа kpumuчecku за nоезuя с 1nоgобна аВmенmuчна образност:
,,А земята е чиста. ТолkоВа чиста, / с.яkаш жеН,umе с умореН,U ръце са .я прали" (,,Сбо2уВане"), uлu:
„Кат� стар .я.мурлуk, / заkачеН, Н,а .л,уН,Н,UЯ рог, / Върху kъщите тъмеН, облаk е ВисН,а.л,." (,,МърmВо 
село"). '{fi;tзu лумнала образност uзненаgВа Bceku, за ko2omo noeзu.я:ma на Йорgан Кръчмаров е 

/ л б k kн omkpu;щ1e, но ще 2ра не u зanoзнamume с npeguщнume му mpu noemuчec u u2u. 
/ ,,Слеg xJt Beka" е чemBъpmama, наu-nълнаmа noemuчecka kнu2a на noema. Изgанuеmо е gело

на nucameля Геор2u MapkoBcku u kpumuka Консmанmuн МлаgеноВ. Б:Лuзо еgна чеmВърm om 
mBopбume са om apxuBa на noema u се neчamam за nъpBu nъm. ,,Слеg ХХ Beka" 20 npegcmaBя за
nъpBu nъm цялостно, kamo ВkлючВа nyблukyBaнume u нenyблukyBaнume noemuчecku mBopбu. 
ПршkuВе noemъm със самата cu лuчносm nocmaBя няkаk.Ва межgа межgу тях. Но k.02amo 
„охранumеляm" cu omuBa, неnублukуВаноmо npugoбuBa CIOj!OCmoeн жuBom u uзВеgнъж uзчucmBa
2ласа cu, нарежgа се nълноnраВно go nyблukyBaнomo. Ту!{ 'нue\.faбJg'�a'м1 'слоВоmо, omчacmu 
„побрало" aBmopa cu, осВобоgено om „onek.ama" на сВоя cyбekm, gоузряло В слеgВащu бuо2рафuчнu u
ucmopuчecku Времена, kak обрасmВа с нова мemaфopuka, u kak часm om cmapama зазВучаВа kamo 
omkpoBeнue. 
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И още eguн ар2уменm, mBъpge uнmересен - uзрuча 20 Геор2u MapkoBcku В npeg208opa kъм

Е: uзgaнuemo: ,, ... маkар и ga има ВелиkолеnН,u стихотВореН,uя, ЙорgаН, Кръчмаров Н,,ЯМ,а
ci христоматuйН,u стихотВореН,uя и Н,егоВото присъствие В българсkата литература ще се 
� осъщестВ.яВа посреgстВом ц.ялосmН,оmо му т8орчест8о': ПpaBeuk.u разлukа межgу Велukолеnно
� u xpucmoмamuuнo, uзgameляm не се е uзkущuл ga спомене В moзu mekcm gopu „Козu слеg gъжg",
""-. cmuxomBopeнue, koemo той оnреgеля kamo „царсmВено" В kнu2ama cu „Xpucmoмamuя за gВама" 
<:j (1996). ::r 

\ 
� г- Така цukлume, noeмume, фра2менmumе u раннumе cmuxoBe се B2paжgam nомежgу cu,

' B2paжgam се u no-2oлeмume 2pynupaнuя (,,Анmоло2uя I" u „Анmоло2uя П"), за ga nokaжam 
::: цялосmноmо mBopчecmBo на noema kamo набъбваща cnupaлoBugнa pak.oBuнa, В k.oяmo образumе-
� 1 шумоВе се наслаг6аm u ycuлBam Взаимно. Тъi1, ako goлenuш ухо go maзu раkоВuнна nоезuя, моЖеш 

__ :;: ga чуещ нещото, koemo nee В нея: nесен на устна хармонuчkа, nесен на cmapu kамбанu, ,,ЕgН,а
; : maka8a песен, с.яkаш пъ.л,па / със сВету.лkи и щурчета '� ще чуеш kak бумmu нощта, ,,ситните 

сВетулkи Н,а gъжgа ': ,,kak цъфти ръжта ': Тя е nесен-nоmъВане В gълбokume безgнu на ражgанеmо
с 

; u смърmmа, рреgаВане на mъmнежа на geBemama Вълна uлu mънkama nесен на щуреца nog 
� '-J�ръчмарсku.я (КръчмароВuя) mрон. 
1"' Геор2u MapkoBck.u Buжga noema kamo „nолу2лаgен нecpemнuk.", ,,nроВuнцuален бохема",

\ � ....----;,незлоблuВа nmuчka божия", ,,uнсmруменm за nоезuя", а слеg смърmmа му- неВuнно нареgен go
-1 ::.
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,,kнязеmе на gyxa". в:uх gобаВuла, че Кръчмаров е още eguн goбpygжaнcku, uoBk.oBck.u gру2оселец, · за2ърнаm В cmapomo cu naлmo (,,С Н,его мога ga уплаша Вмk / и gopu ga пишf?стихоВе. ") , k.oumo

\ kamo gpunaB бо2 оразмеряВа маk.ро- u мukроселенuяmа на сВояmа gуща В noeзuяma cu. 
'------ --С чуВсmВо за mреВожносm, npucъcmBeнocm u Вuна (kakmo е npu ЯВороВ, ВаnцароВ,

Bymuмcku) заnочВа noeзuяma на Кръчмаров (,,Събужgам се настръхнал"). Тазu мощна nоеmuчно
оmразяВаща сnособносm на чоВеkа, наu-малk.о В2раgен ВъВ BcekugнeBнomo, nроgължаВа u nо-kъсно:
„На епохата чуgоВищН,оmо Н,апрежеН,uе / ръмжи по BeН,ume ми с б.ясН,а сuла. "(,,Поема 
за npocmpaнcmBomo, Времето u сне2а"), В цялата nоема „Моноло2 с моя ХХ Bek". СлеgВа u
Въnросъm: ,,KakBa ли сuла има / страН,Н,Оmо Н,U претВор.яВаН,е / ВъВ стихове, изстраgаН,u /
В cmygeН,u Вечери .. "(,,KakBa лu сила uма ... "). 



За жuВеещuя чрез noeзuяma, а не за онзи, koiimo нарцuсmuчно u2pae на жuBom, noeзuяma 
е eguнcmBeнuяm начин за личностно nocmu2aнe - .жuВеене „cpeg Въртопите па мо.я gyx"
(,,Раguомълчанuе"), uзcmpagaнo ommлackBaнe om жuBoma на 2pynama, Воgещо go nocmu2aнe 
на mpaнcnapaмempume на nласmuчноземноmо. Taka Кръчмаров осmаВя слеg себе си еgна 
mрансценgенmна Добруg.жа с еgно mрансценgенmно поле, а cpeg не20 - ,,kошарата 
па Вечлостта"с egнu mрансценgенmнu koзu, еgна mрансценgенmна kръчма, egнu 
mрансценgенmнu щурци, mрансценgенmнu 2augu, mрансценgенmен gъ.жg, mрансценgенmнu 
цu2анu, mрансценgенmнu kоне, Вечното море с me.жkume Вълни u „страшното пристанище 
па Вечността'� осmаВя слеg себе си mрансценgенmнu nре.жuВяВанuя, npuчuнeнu от земното 
същесmВуВане. 

Голямото nре.жuВяВане В maзu поезия е смърmmа. ЧоВеkъm npeg смърmmа 
е нampanчuBama еkзuсmенцuална cumyaцuя, разширена маkсuмално В noemuчeckuя .жuBom 
на Кръчмаров. Може бu moBa е мъgроmо живеене, слеg kamo u uзmочнu, u зanagнu философи 
нu напомнят ga .жuВеем, мucлeiiku_ за смърmmа; ала nо-Ва.жноmо е, че е uзcmpagBaщo .жuВеене. 

Интересно е, че meмama за смърmmа В maзu поезия не се npenлuma с meмama за любоВmа, 
а с gpy2a - за песента. Усещането за смърmmа съmВоряВа нaii-gълбokume u тъжни песни на 
noema, улоВuл, че nocлegнuяm nopuB на чоВеkа е песента. Песента nрежuВяВа смърmmа u я 
сВързВа заВuна2u с .жuBoma. Чрез песента смърmmа оmВаря Bpamume на Вечността. Песента е 
npaмamepuяma, ,,02ъня, Bogama u npъcmma": ,,Да gokocneм Вечната безkрайпост, / kъgemo 
В.;1,астВа песента ... ': ДочуВанеmо на Голямата песен u uзnяВанеmо u за Кръчмаров означава 
uзВърВенuя nъm kъм смърmmа, npuemomo u бла20Весmuе (неслучайно променя израза „цapcmBomo 
на смърmmа" В „цapcmBomo на песента"). Taka cmapцume npeg самата смърт са само песен: 
„Г.;1,еgаш ги - gуша не е остапма, / kakBomo и.мат - то е песен. / И тя kpenu gъ.;1,боkата им 
старост - тая страшна, CU.;tna песен!" (,,Поема за цu2ареноmо човече"). Фразеоло2uзма „изпял cu 
песента" поетът оценносmяВа go Висш смисъл на чоВешkuя .жuBom: ,,КаkъВ заkоп па Висшата 

материя - / с бо.;1,kа па сВета ga се роgи.м, / песните си тъжни ga изпеем/ и отпоВо с бо.;1,kа ga се 

претопим ... "(,,Поема за npocmpaнcmBomo, Времето u сне2а"). 
ABmonopmpemнuяm цukъл, с koiimo започва „Слеg ХХ Beka", ВъВе.жgа nocmмogepнuя omkaз 

от eguннocm на образа на лupuчeckuя cyбekm. ABmonpoekmupaнemo е В мumоло2uчнu образи u 
nрежuВяВанuя: ,,КептаВър с kъси паптмопи, / препуспм В про.;1,етпата ръж!/ ТоВа блх аз. Юзgа 
ми с.;1,ожиха. / Изn.;1,аkах тихо, станах мъж. "(,,ABmonopmpem с kъcu nанmалонu"). ВъВ финала на 
kнu2ama е положен eguн оkончаmелен aBmonopmpemeн noemuчecku образ: ,, ... посте.ля за щурец се 

сте.л,и. / Лаете.лята - тоВа съм аз." 

,г___..-
--, Притеснено емблемаmuзuрам maзu поезия. Пoemuчeckomo размишление Върху „магията· 

па мипмите сВетоВе"(,,Бизоне") и onлumaнemo на cmapцume, koumo eguнcmBeнo uмam памет 
за mях, В „сребърната мрежа па смъртта"gоВе.жgа go анало2uяmа: ,,Да. Може би maka ще стане 

/ с мойто тя.;tО и със мол стих - / kamo Бизопе ще nponagnam / и ще Възkръспат kamo мит." 
Не знам gaлu мumoлo2uзupaнemo на нечие mBopчecmBo е nлog на заемане на eзuka му, 
за ga uз20Ворuм нашumе се2ашно-Вечнu Въпроси, uлu ВmурВане nogup мupa.жume на чoBeшkume 
прозрения В не20. OnumBaм се ga cu обясня u npuBлuчaнemo на Геор2u MapkoBcku: ,,Но ko.;1,komo 

повече Времето тече и изтича - ( .. ) mo.;1,koBa по-kатегоричпо зазВучаВа неговият г.л,ас и mo.;1,koBa 

Все по-ВсеопрощаВаща е неговата усмиВkа, и mo.;1,koBa по-примам.;1,иВ е светът, Виgлп 

през неговите oчu"(npeg20Bop). А се2а, ko2amo u не20 20 няма go нас, mBopчeckuяm му сВяm също 
ще заразkазВа по cBou начин 2олемumе мumoBe u npumчu за kосмоса, cBema u Времето ... 

Koлkomo и ga npegnoчumaм немumоло2uзuращоmо четене на noeзuяma, uз2ле.жgа, 
че мumоло2uзацuяmа на Йорgан Кръчмаров е нenpegomBpamuмa, щом насkоро срещнах eguн 

1 Варненсku noem с goбpyg.жaнcku kорен u той 20 nepuфpaзupa kpamko: ,,съВременнuяm 
goбpyg.жaнcku мит". Ommyk нamamъk по maзu kнu2a, cmuxomBopeнue по cmuxomBopeнue, 

'
'-

ще се разчumа митът Кръчмаров, om нея ще се uзBe.жgam u ВъВе.жgаm nъmekume му В noeзuяma. 

Йорgан Кръчмаров. ,,Слеg ХХ Beka". ИК „Сребърен лъВ". С., 1998. 
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