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Сложнuяm u мно2олuк xog на 
omнoweнuяma межgу Бъл2арuя u 
Вuзанmuя обусла6я go голяма 
cmeneн формuранеmо на npomu-
6opeчu8a u еgносmранчu6а npeg
cma6a за бъл2арumе 8 съзнанuе
mо на 6uзaнmuuцume. Тазu npeg
cma8a носu без съмненuе оmnе
чаmъка на noлumuчecкume u кул
mурно-релu2uо3нu cmepeomunu 
u nреgразсъgъцu, ·кoumo 2ocnog
cm8am 8. uмnepuяma спрямо с6е-

ma uз6ън нeuнume 2ранuцu. 
В бъл2арскuя образ, съзgаgен 

om 6uзaнmuuцume, е Възможно 
ga бъgаm разлuченu mpu нu6а. 
Пър8оmо om mях се uз2ражgа на 
осно6аmа на. Въз2леgumе за 6ар-
8арскuя с6яm, кoumo peguцa 6u
зaнmuucкu aBmopu Възnрuемаm 
om анmuчнаmа ucmopuo2paфuя u 
gopaз6u6am 6 съчuненuяmа cu. 
То6а са сх6ащанuя, белязанu наu-
6ече om чy6cm6omo за uнmелек
mуално npe6ъзxogcm6o наg 6сuч
кu "неромеu" u om nogoзpeнue 
към no'Segeнuemo на gру208ере
ца. 

Bmopom�u8o, коеmо cmou 6 
несъмнена Връзка с nъp6omo u 20 
gоnъл6а, съgържа сnецuфuчнu 
emнoxapaкmepucmuкu, кoumo 6u
зaнmuuцume ga6am за слаВянumе 
u nрабъл2арumе - g8eme еmнuчес
кu общносmu, зале2налu 6 осно8а
mа на българската нароgносm. 
Номаguзмъm оnреgелено се с8ър
з6а не само с характерен фuзu
ческu образ u сnецuфuчно облек
ло, но u с npoя6ama на maкu6a ка
чесmВа каmо muранuчно omнowe-
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Бълzарuя u anemumume 
на Beлuкume cuлu 

Дunлoмamuчecкume събumuя 
са no-чecmo забърканu u сложнu. 
Те мо2аm ga се сра6няm с 6epu-
2a. За ga се уgържu цялата 8epu-
2a

1 
mряб6а ga бъgе уло6ено ос

но8ноmо з6ено. То6а "зВено" пос
тоянно mъpcu u намuра nроф. 

Маuкъл Бол, когато се onum6a ga 
разnлеmе сложнuя "Възел" около 
амерuканскаmа noлumuкa спрямо 
Бъл2арuя no Време на Bmopama 
с8еmо6на 6оuна u през слеg6оен
нuя nepuog. А om "Възела" uзлu
заm много нuwкu, кoumo нu om-
6eжgam не само към apxu61-юme 
фонgо6е. Те gocmu2ani съ6ремен
носmmа, обременена om нacлeg
cm6omo на "cmygeнama Воuна" u 
очакваща onmuмucmuчнama Въз
guшка на бъgещеmо. 

"Иcmopuяma на амерuканскаmа 
noлumuкa към Бъл2арuя nоказ6а 
еgно променящо се реgу6ане на 
maкmuкu, nреgназначенu ga осъ
щесm6яm неnроменящu се целu" 
- nолуафорuсmuчно разкрu6а a6-
mopъm еgна om meзume cu· още
6 y6oga (с.31 ). Ала mou npoлu6a
обuлна uзслеgо6аmелска с6еmлu
на не само Върху целumе, но u
nронuк6а g:ьлбоко 8 mъканmа на
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Бъл2арскu camupuцu 

на немскu 
В маuскuя cu броu немското 

лumepamypнo cnucaнue "NEUE 
SIRENE" nублuку8а на бъл2арс
кu u на немскu m6opбu на бъл-
2арскumе camupuцu Сmоян 
Muxauлo6cкu (Из "Неgомлъ6кu
u anoфme2мu"), Дuмumър Поg-
6ър3ачо6 (Из "Mucлu u napa
_goкcu") u Pagou Ралuн (Из "Са
морасляцu"). Те са npegxoжga
нu om кrаmък обзор на uзя6u
me на българската лumepamy
pa, наnuсан om npe8ogaчкama
Анна Дuмо6а. Целuяm блок за-
6ърш8а с бuо2рафчuнu бележ
кu за Muxauлo8cкu, Поg6ърза
чо8, Ралuн u Дuмо6а. 

Cmpaнama нu е 
препълнена с maлaнmu 
Ра32обаряме с Небяна Керемеgчиеба, 
собстбеник на и3gателстбо "Хрикер" 

- Имаuкu npeg6ug uкономuчес
каmа cumyaцuя 6 cmpaнama, не 
е лu mpygнo gнес ga се u3ga6a 
българска лumepamypa u особе
но nоезuя? 

- Разбuра се, че е mpygнo, но
uма лu нещо лесно на moзu с6яm, 
ако чо6ек 6ър8u само no· с6оя 
Вътрешен uнgu8ugyaлeн nъm на 
paз6umue. Бuх желала ga UЗЯСНR, 
че за мен uзga6aнemo на българ
ска лumepamypa u nоезuя е еg
но нещо, часm om gpy20 Всео
бемно цялостно я8ленuе - чо-
6еwкаmа gyxo8нocm 6 pogнomo 
мясmо - за коеmо няма нuкак6u 
02ранuченuя u нuкак6а "cumya
цuя". Нацuоналнаmа gyxo6нocm, 
неза6uсuмо gaлu бu6а uзgа6ана 
6 кнu2u, нанасяна Върху някак6u 
маmерuалнu нocumeлu, 8uнa2u е 
същесm6у6ала u 8uнa2u ще съ
щесm6у8а. Само за сра6ненuе: 
нuе uмаме наg 300 000 зanucaнu 
нароgнu ni;.cнu, а французumе са
мо 8000. Hawama малка страна 
е препълнена om maлaнmu �ъ6 
Всuчкu обласmu. 

КакВо значu "mpygнo"? Жu6o
mъm 6uнa2u е нuз безкраен om 
mpygнocmu 6 безкраен нuз om 
6ъзможносmu. И mъu каmо Вся
ка реална жumeucкa cumyaцuя е 
сфера - 6uguмa u нe6uguмa - om 
6заuмооmношенuя, om npuчuн
f-!O-cлegcm6eнu Връзкu u nробля
съцu за бъgноmо, 6секu чо6ек 
сам nреценя6а u Взема оm208ор
но peweнue за Всекu мu2. И uко-

номuкаmа, каmо Всяка gpy2a 
2леgна mочка за yчacmue 6 жu-
6uя жu6om, е nлog на uнgu6ugy
aлнu усuлuя. Та mo6a за uконо
мuческаmа cumyaцuя. Дoбpom-
8opcm6omo u omкpumomo сър
це мu noмa2am ga разбера къgе 
се н-амuрам 6ъ6 6секu конкретен 
мu2

1 
какmо u какВа е noзuцuяma 

на чо6ека go мене - с no2лeg към 
е2оuзма uлu към алmруuзма, с мu
съл за маmерuална nечi!лба uлu 
eguнcm6eнo за nрuяmелска nog
кpena u gухо6но усъ6ършенсm-
6ане. А mpygнocmume мu xapec-
6am u мu nомагаm. 

Ако mряб6а ga уточня за uз
ga6aнemo на кнuгu - нещата npu 
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Защо каmо че лu мухляса 6uцo-
6uяm фолклор, кoumo разк8ас8а
ше gywume нu 6 съб{u)ранuяmа 
нu през соцuалuзма? Защо нама
ля енmусuазмъm за 8uцо6о 2060-
рене? Защо npegu ga сме чулu 6u
ца заnоч6аме "muкo6o" ga се сме
ем? За 6секu случаи? Защо Вече 
не се наgсмu6аме чрез 6uца на 
жu8oma, а mou се смее на жuBo
ma нu? Как сmана mака, че gop
gemo сме жu6u, ще cu 6лачuм 8u
цо8uя спомен за чemupugecem20-

guwнuя cu жu6om? 
В кнu2аmа cu "Mлagu u gобре 

оnако6анu" Йорgан И6анче8 раз
коnча6а cnoмeнume на чemupuмa 
съученuцu - още млаgu, на по чe
mupugecem 2oguнu, u 2u разказ
ва на ръба на 6uца - не защото 
mъpcu uнmepecнu cmpame2uu на 
nucaнe, а защото mъu намuсле
нuяm coцuaлucmuчecкu жu6om, 
кoumo с жu8oma cu penemupax
мe go 1989 u още по uнерцuя 20 
караме, uз2лежgа нaucmuнa ("Иc
muнama се каз6а СИС ТЕМАТА") 
безц6еmен Вuц. 

Не8ерояmен е сmаро8ремс
кuяm. комuчен gyx, с кoumo а6-

. mopъm е оnако8.ал нашето 
"соцнеgа8но". Kamo е събрал 
Bcuчкume "gu8omuu" (не208 е 
uзр.азъm) на не208аmа бum
нocm (cma6a gума за колажu
ране - 6ключumелно 2рафuчно 
- на соцuалuсmuческuя кuч 6
бuma u начuна на жu6om), mou
нu npegлa2a комuчна разgяла с
мuналоmо. Hue знаем защо са
мо на nръ6 no2лeg nараgоксал
но mo8a мuнало може ga се на
рече осъщесm8еноmо лunc6a-

що 6 бъл2арскuя езuк "бъgеще 
неосъщесm6ено", uлu nлъmна, 
но uзмuслена реалност, "сло6ес
на панорама", през кояmо неn
nрекъснаmо nреся6ахме ge0cm--
6umeлнama, какmо no nоgобен 
начuн раз206-аряхме nомежgу cu, 
какmо ПО СЪЩUR НаЧUН раз206а
ряm u 2epoume 6 романа: "Пре
сях gyмume му u cmu2нax go съ
щuнаmа." 

Прu гт�о6а a8mopъm сnаз6а 
класuческumе npaBuлa на коме
guuнuя nucameл: no6ecm6o8aнu
emo е съ8ършено серuозно u не-. 

лenocmume, oчe8ugнu за чumа
mеля, сякаш не са oчe8ugнu за 
nucameля (.но заmо6а nък на6я-
6аm uронuя 6 nogpeжgaнemo uм 
каmо насmоящu сnоменu). Ко
мuчнuяm ефект ug6a не om тър
сена комеguuна "nox6amнocm", а 
сам се налага om обърнаmаmа 
2леgна точка 8ъ8 6ремеmо. 

Вuцъm е чepmama межgу 6ре
менаmа: omBъg чepmama е жu
Bomъm на еgно nоколенuе (mo-
6a, на което nос6еща6а кнu2а-
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Cucmeмama - 6uцъm на нашuя жu6om 
От страница 

та cu nucameляm), оmса·м 
чepmama е вuцъm за него
вuя жuвоm. 

На чumаmеля на maзu 
кнuга също му остава ga 
се gържu класuческu, по 
гоголевскu, както е каза
но в "Мърmвu gyшu":·"Be
ceлomo в мuг се превръща 
в печално само ако nо-gъл
го се засmоuш npeg него"; 
uлu по Йорgанuванчевскu: 
"Да cu умреш om смях, ако 
npegвapumeлнo не cu ум-
ряла om скръб." 

Тъu Вазов се разgелu 
чрез "Чuчовцu" с мuналоmо 
(връзката се напомня om 
сказовоmо nовесmвова
нuе u om конкреmнu езuко
вu жестове: наnр. " ... ръко
махаше към нароgа, стру
пан около сmълбuщеmо ... "), 
но коренно разлuчна е емо-

ФОРУМ ПАОВДИВ 

цuяmа npu разgялаmа. две
те разgелu с gвeme enoxu 
са разлuчнu толкова, колко
то е разлuчно смешното 
в тях. Целебен u gаже нос
mалгuчен е хуморът в "Чu
човцu", а gaлu целебно мо
жеш ga се наgсмееш наg 
жuвоm, в които "просто 
оцеляваш за кратко с цена
та на кратък жuвоm"; наg 
млagocmma, "опъната по 
конец" наg също mъu оnъ- · 
нamama по конец бuогра
фuя, която разказва за 
всuчко, на което човекът 
е nрuнаgлежал, но не u как 
е nрuнаgлежал на себе cu; 
наg собсmвенuя cu жuвоm, 
усещан като "нечuu чужg 
жuвоm", uлu превърнат в
чужgа ucmopuя (ucmopuu
me на Бакалов, разказванu 
от него в трето лuце не 
от apmucmuJьм, а защото 
"mpemomo лuце взе връх, 

За сmареца, кучеmо u 
нegonucaнume ц3реченuя 

С Нuколаu Казанgжu
ев през есента npu еg
но om pegкume му слu-
3анuя om Марко6о сеg
нахме в рехавата сянка
на monoлume 6 pecmo
paнm "Персенк" 6 Cma
puя 2pag. Меж gу g6e 
2poзgo6u мu съобщu, че 
е за6ършuл ръкоnuса на 
но6 роман със загла6uе 
"Чuсла u кучета". Беше 
някак озарен u щасmлu6, 
че е 3аnълнuл gухо6нuя 
6акуум на ляmоmо. Прu 
слеg6ащоmо 6uжgане 
пак някак межgу gpy20-
mo, слеg каmо се оплака, 
че грозgеmо не е стана
ло u cлu6ama не е pogu
лa, каза, че му uзлязла 
кнu2а - сборнuк ecema. 
"Paбomu, gemo съм нах
върлял през maзu гоgu
на - сmранuчка по сmра
нuчка. Божана гu проче
те u Взе, че гu uзgage", 
скромно обяснu mou. 

Оттогава "Часо6нuк 
om cmapa xapmuя" cmou 
на бюрото мu. Връщах 
се на няколко nъmu към 
"npenpoчemeнume мъл
чанuя" на Казанgжuе6, 
както mou нарuча ece
ma ma. Отначало мuс
лех, че съм бuл 6 еуфо
рuчно съсmоянuе, за ga 
мu харесат mолко6а. 
После се yбegux, че ma
зu малка кнu2а (колкото 
cmuxocбupкa) нaucmuнa 
е "голяма". В нея uма фu
ло.софuя. Има мъgросm. 
И ма2uя. Много ма2uя. 
Бялото nаяче на a6mo
po6ama мuсъл скача om 

. нuшка на нuшка u3 nая
жuнаmа на c6emo6нama 
(нацuоналнаmа) ucmo
puя u лumepamypa. И 
nлeme с6оя м режа. В 
люлката на която чuma
meляm с ygo6oлcm6ue 
се отпуска, за ga се om
gage на размuшленuя. За 
cmpagaнuemo u uзкуnле-

нuemo om aнmuчнocm
ma go gнес. За ecmemu
кama u хуманuзма (uлu 
gехуманuзацuяmа) на nо
коленuяmа. За 6uнama. 
За nponycнamume noyкu. 
За без6кусuцаmа. Пpega
meлcm6ama. За езuчес
коmо 6 xpucmuянcm6o
mo. И xpucmuянcкomo 6 
eзuчecm6omo. Раз2060-
рu. Прежu6я6анuя. Kou
mo не мо2аm ga бъgаm 
оmла2анu заg.;ьл20. Ина
че можем ga пропуснем 
бъgещеmо, npegynpeж
ga6a Ка3анgжuе6. Нео
чаквано, но npegu36ec
.meнo, mo 6uнa2u нu зас
muга откъм гърба. 3apa
gu късата нu naмem. Зa
pagu 6сuчко nра6ено-не
gоnра6ено вчера u зав
чера. Защото 6empeнa
ma мелнuца ако я няма, 
6яmър Все още uма. 

Ecema, чuumo броu не 
наgх6ърля cegмuцume 6 
гoguнama. Но nucaнu я6-
но с mръnка u наслаgа. 
Докато' a6mopъm е кра
чел uз mре6ясалuя мар
ко6скu каленgар, разхож
gаuкu кучето u нegonu
caнume cu uзреченuя. 
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uзмecmu го от ucmopuume 
u му ocmaвu ролята на раз
казвач"). Същата nозuцuя 
uзненаgващо аргуменmuра 
генералната разказваческа 
nозuцuя в романа: om mpe
mo лuце на mpemu лuца, за
щото, по gyмume на eguн 
om гepoume, "човек не мо
же ga се сношава сам със 
себе cu". 

Kamo чета maзu кнuга u 
се смея, все пак знам: еgва
лu ще нu се случu в moзu
жu6om на бumкu за пове
че gocmouнcmвo, на борба 
"със собственото cu вugu
оmява не", на развързанu, 
но npegu това "gобре оnа
кованu", какъвто е жuво
mъm u на гepoume в maзu 
кнuга, ga обърнем вuца на 
собсmвенuя cu жu6om: 
"Безкраен вuц, разказват 
mu го, goкamo cu жu_в. 11 
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оmскоцu 
Amecmam за зрелост u 

nрuзнанuе получават 
включенumе в нова кнuга 
разказu, ако npegu това са 
nублuкуванu в aвmopu
memнu лumepamypнu uзgа
нuя. освен всuчко gруго, 
npeg6apumeлнama nублuка
цuя е начuн за nocmuгaнe
mo на nо-шuроко освеgоме
на nублuка за nроuзвеgе
нuя, на кoumo np°!!!gcmou ga 
бъgаm оmлuченu с npec
muжн a награgа. Почmu 
всuчкu разказu om новата 
кнuга на Bлaguмup Шуме
лов - "Межgу Бекеm u аз", 
сnечелuла нацuоналнаmа 
награgа за лumepamypa 
"Инmелекm'98" - uзgаване 
на ръкоnuс, бяха nублuку
ванu в cn. "Ах, Марuя u npu
яmeлu", "Bumaмuн Б", "Анmо
логuя mърновска проза", 
cn. "Cвemu Дунав" · Новu 
Cag, на френскu езuк в cn. 
"БреВ" / "Маgам "Жълm 
mpyg", "Межgу Бекеm u аз"/. 

Bлaguмup Шумелов е om 
онезu aBmopu, кoumo наВ
лязоха в лumepamypama
каmо uзграgенu nucameлu 
u научно epygupaнu yнu
Bepcumemcкu npenogaBa
meлU'. Разказumе u ноВелu
mе om gBeme му кнuгu 
"двоuно" u ноВаmа, uзga
вam maлaнmлuBu усuлuя 
ga се eкcnлuцupam гранu
цumе на ноВаmа gyweB
нocm на чоВека. Пopagu 
това те са сuнmеmuчно
nсuхологuческа проза, оm
кроВено u uскрено, ВжuВя
Ване В грозотата на npe
xogнomo Време, която ре
зонuра ВъВ фuзuческаmа u 
gyxoBнama същност на 2e
poume, на mяхноmо "коВ
боuско" noBegeнue u неnу
кuзъм. В ycuлuяma на aB
mopa ga oбeкmuBupa хуgо
жесmвено u нau-uнmuмнu 
nлacmoBe на чоВешкаmа 
gуша е елuмuнuрана какВа
mо u ga е лuнuя на нраВс
mвена раВносмеmка. И ако 
mрябВа ga ynompeбuм В 
случая noняmuemo позu
цuя, mя се uзразява неg
Вусмuслено В aBmeнmuч
нume кapmuнu om жuBoma 
на нашето съВремuе. 

Без ga се noBmapяm ка
mо образu нumo В харакmе-

pucmuкume, нumo в жuзне
нumе cumyaцuu u межgу
лuчносmнu оmношенuя, гe
poume на Шумелов съgър
жаm u uзразяВаm ucmuнa
ma за наwuя жuBom, за 
обърканата съgба на чоВе
ка. Има В meзu разказu u nо
носmалгuчнu мomuвu за чо
Вешкаmа самота u nomuc
нama Воля, за gpaмama на 
жената с необузgанu om 
нuщо сексуалнu uлюзuu. Но 
нumo eguн om гepoume не 
uска ga застане на гребе
на на cъбumuяma u на Вре
мето. Може бu mук някъ
gе се чуВсmВа u тъгата на 
лермонmоВumе разно
чuннuцu, om noкBapama на 
неосъзнаmаmа emamuBнo 
gемокрацuя. 

Посmояннumе acoцua
muBнu оmскоцu В кнuгаmа 
межgу geucmBumeлнocm
ma u фuкцuоналноmо, меж
g у разлuчнumе BugoBe 
съВременно uзкусmВо се 
налагат каmо глаВен ком
позuцuонен noxBam на aB
mopa. Съзнателно mърсе
наmа езuкова блuзосm със 
съВременнаmа млаgеж .u 
особено на muuнeugжъpu
me, ожuВяВа разказа u с 
nogчepmaнo българска 
mpaguцuя u gушеВносm, 
разшuряВа nocmuжeнuяma 
на съВременнаmа бeлem
pucmuкa ... 
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