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,,Межgу gBa разгоВора с И. Ц:' е kнt1га с унt�l<.ален лtпnера
шурен хара.kн1ер. ИВан Цанев, върВо, е ненн преgиз6иkап1ел 
н после, е н не11н съсп-1а6ип-1ел. В „межgуразгоВора" учас111Вап1 
Внунш111елно чнсло aB1nopt1 оп1 Внунш1nелен нерноg Време 
(наg нолоВttн Bek) 1109 форман�а на ocrnaBeнt1rne 0111 н�ях ннс
менн „нрнзнання н 01nз11Вн, слоВа t1 11осВе1цення" (жанроВ01110 
1109заг.лаВ11е на kн112ап�а). До 111оз11 момен111 за •ш111а111еля ше 
са сыцесшВуВалн нръснанш, без Връзkа номежgу ttм, без на
меk за 01п6е1пн.ап1а лш11ерашура, kояшо се е на111ру11Вала оkо
ло t1меп10 на ИВан Цанев. Самtоо11 „ВttноВннk" гt1 е сьб11рал 
през гоgttнш11е, за ga може ga нpegнзBtil<.a (неслучаuно бележ
kан�а kъм koptщaпia г.ласн "с gеuноп10 съучас11н1е на И. Ц:') 
н0Вп1орно cpetцallla му с н�ях н сре1ца11�а межgу п�ях В еgна 
kннга. 
,,Съучас11н1е1110" на ИВан ЦанеВ нма gBe наu-Важнt1 нзмере
нttя: нърВо, саман�а му 111Ворчесkа ф11гура се яВяВа еgн11ч.kа
ша 11ърВ011рt1чttна за нояВа�на на Bct1•ikttme шезн слеg-И6ан
Цан.е6и noeзllll u on1Зll6ll (носВеtценнешо на Георгt1 
Гос110911ноВ „По 11 нораgн ИВан ЦанеВ" kъм crn11xornBopeнt1e
rno „Колеgна пчела" наu-шочно t1зразяВа 11�аз11 11ърВ011р1�ч11на); 
н Вшоро, не сшаВа gума за ноgреgена kу11ч11на ош сшара111ел
но събнран11 kн11жнн t1зpeзkt1, а за нзВлеk на „наi'1-сыцесп1Ве
но1110 (н неслуt�аuно1110)" (бележkа на аВ111ора), ноgреgено В 
небнВал многог.ласоВ gналог11•1ен сюжещ В koi'tmo Bcekt1 г.лас 
се оkазВа 0111.kроен н за11аме111ен. 
Bcekt1, kou1110 познава сншла на ИВан Цанев, знае, че kогап10 
сн�аВа gума за негова kннг.а, малkо е ga се kаже, •1е е „хуба
во ноgреgена". И В 1nаз11 му kннг.а воgреgбаша се оkазВа с11е
цt1ално среgоп1очне на п1Ворчесkа111а му мt1съл, благоgаренне 
на kоя1110 се 0111kрояВа111 вое1nнчесkн съон�насяння, kр11111нче
сkн нреценkн, лншерап1урнн мерн, kош110 111е11ърВа 1це бъgа111 
нзслеgВанн. Нарочно1110 граф11чно сшрофt1чно моgел11ране на 
kpt1rntNeckt1111e оmзнВt1 (kогашо на 0111Be11iнa11ia с111ран11ца 
c111ot1 с11шхоп1Воренне) напомня 11осл0Внчноп10 граф11•�но ре
gене на coбc111Beнttme му с11шхосбнрkt1. ТоВа ме 11оgсе1ца за 
Вkлю•1еноп10 В kннгаша 0111kp0Beнt1e на Мар11н Георг11еВ, •1е 
ИВан Цанев може ga съзgаВа „ноезня kar110 форма на kpt1-
mtil<.a" - п1уk Внжgаме 110•111111 обра11�ноп10: kp111rн1kallla В 11ое
шнчесkt1, маkар t1 само г;рафнчен, формаr11 
Ornзt1Bttme за ноезttяmа на Цанев 0111 Аmанас ДалчеВ, Aнgpeu 
Германов, Борнс Дел•1еВ 11 много gругн, ka.kп10 н 11осВе111енн
ше му с11н1х0Ве 0111 Конс111ан�nt1н ПаВлоВ, Бttньо ИВаноВ, 
Мар11н Георг11еВ, Румен QнояноВ, Янаkt1 Пе111роВ 11 gecernkt1 
оtце ноешн, съсп�аВляВа111 цяла kp11.1-1-1uko-noer11uчecka анп1а !lо
г11я оkоло еgна-еg11нсr116ен.а поезия .. Ako c.aмttяlll ИВан Цанев 
нзнолзВа gocнia •1есп10 нос6е1ценt1е1110 t1 еннграфа ka1110 фор
ма на gналог с 01119елнt1 аВ111орн, 1106е•1е1110 pogee1цt1 се с не
гоВаша собс111Вена ноепн1kа, 111yk В11жgаме оп16е11�а н 1110 на 
много 110Ве•1е aB111opt1 ( споменахме нменан�а само на t1зВесш
нt1, но 11ма Вkлюченt1 п�аланп1лнВ11 rnekcrnoBe 11 на но-малkо 
нзВесн�нн aB111opt1). Heka обърнем Внttманне н на п1оз11 фаkш: 
ИВан Цанев сьб11ра много 110Вече 11мена 0111 „gежурно" (11л11 
„kанон11чно") 11p11cъc111Batцt1rne В л11111epaп1ypнokpttmн•1eckorno 
,,п1ес111е". 
Кннга111а „Межgу gBa разгоВора с И. Ц:' gokaзBa, •1е няма 
110-egp11 11 110-gребнн лt1mера111урнн жес1110Ве, ako бъgа111 нзя
Вен11 11 11ogpegeнt1. Egpt1rne жесп10Ве са яснн, но gаВанешо на
жнВош t1 на „110-мaлkttme" наг.леg усняВа ga онаг.леgн пълн.о
r11ап 1а II сърgечн.осптtа на 1-п6орчесkоп10 обтиу6ан.е - феномен,
на koi'tmo обнkноВено не се обръtца gос111ап1ъчно Внttманне.
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