
ВИТРИНА 

<l>uлun KanAo, ,,T_pume стълба на gзен", 
npe6og om aн2лuucku Юлиян Анmоно6, 
uзg. ,,Изmok-Зanag", С., 2005, цена 20 л6. 
Еgна om kлacuчeckume kнu2u за gзен, 
оkазалu сuлно Влuянuе за не20Воmо 
Възnрuемане В заnаgнuя сВяm. За разлukа 
om мнозина gpy2u nрuВърженuцu на gзен, 
Фuлun Каnло uзбя2Ва meopemuзaцuume u 
се насочва npegu Bcuчko kъм 
мegumamuBнume npakmuku, работата с 
:koaнu u разлuчнumе cmeneнu на 
npocBemлeнue, uлlocmpupaнu с koнkpemнu 
npuмepu. Кнuzama е kомnлеkсна - myk 
можем ga omkpueм лekцuume u чacmнume 
бecegu на Ясуmанu-рошu (чuumo ученuk е 
самuяm aBmop ), не20Вuя kоменmар· Върху 
kоана Му, gхарма бecegama на Бассуu за 
eguннomo съзнание, kлlочоВ omkъc от
Шьобоzенgзо на Доzен, npocлoBymume 
e_ucyнku, cmuxoBe u koмeнцiapuu на 
.Цecemme бuВола u gopu речнuk с 
осноВнumе gзeнбygucmku mepмuнu. 
Настолна kнuza за Bceku, koumo се 
uнmepecyBa от gзен! 

Ванцеmu Васuле6 

ВЛАКОВЕТЕ НА РИМ 

Ванцеmu Васuле6, ,,Bлako6eme на Рuм", 
uзg. А6

, С., 2006 
С мноzо хумор u самоuронuя бълzарсkuяm 
gucugeнm Ванцеmu ВасuлеВ nресъзgаВа 
част от oguceяma на еgно бяzсmВо - uлu 
no-ckopo gълбоkо uзcmpagaн nъm kъм 
cBoбogama. Неgоразум�нuяmа � 
umaлuaнckume uмuzpaцuoннu Bлacmu, 
мumkaнuяma no npulomu u 
блazomBopumeлнu мucuu, nъcmpuяm u 
npomuBopeчuB сВяm на mozaBaшнama 
бълzарсkа uмuzpaцuя нu nokaзBam съgбаmа 
на meзu, koumo са uмалu kуража ga 
заzърбяm zолемuя заmВор на 
coцuaлucmuчecka Бълzарuя - ВъВ Bceku 
случаи kнuzama убеgumелно nokaзBa, че me 
не са бuлu nосрещанu с ощВоренu обятия.
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„Време за размисъл", съсm. Антоанета 
Прцмаmаро6а, uзg. А6

, С., 2005 
Xunнomuзupaнu В очаkВанеmо cu ga 
сmанем член на ЕС, обръщаме малkо · 
Внuманuе на npoцecume В Обеguнена 
EBpona - u особено на meжkama kpuзa, 
съзgаgена om ompuцameлнume 
референgумu за EBponeuckama 
koнcmumyцuя ВъВ Франция u Холанguя. 
Точно m:aзu kpuзa е В центъра на 
Внuманuеmо на moзu сборнuk, на чuumo 
cmpaнuцu можем ga npocлeguм zлegнume 
moчku на noлumuцu kamo Тонu Блеър, 
ВацлаВ Клаус u Валери Жuckap g'Ecmeн, 

xyмaнumapucmu kamo Жан 
Боgрuяр, · Юрzен Хабермас u 
Tuмъmu Гарmън Аш, kakmo u 
(npu moBa - раВносmоuно) 
бълzарсku ekcnepmu kamo 
Алеkсанgър БожkоВ, ИВан 
КръсmеВ, EBzaнuu ДаuноВ u 
Огнян МuнчеВ. 
Лumepamypeн Вecmнuk 1-7.2.2005 

Посланuяmа на kамъkа 
Камъkъm np920Bopu - В унukалнаmа 
,,Каменна kнuza" на Борис XpucmoB. Зная: 
kak се nраВеше тя: месеци u zoguнu нареg 
рано cympuн, gokamo cBemлuнama е още 
koca u очерmаВа релефно u наu-малkuя 
gemauл, Бореmо нарамваше eguн 
kлacuчecku фomoanapam с nрuсnособленuя 
за блuзkо снимане u поемаше no чykapume 
u gжeнgeмume оkоло pogonckomo село 
Лещен. Оzлежgаше Внuмаmелно Bceku 
kамъk u Всяkа kанара; Вслушваше се В тях,

разчumаше В техните рунu от zнauc, 
лишеи u мъх ckpumume uм nосланuя; 
omkpuBaшe оноВа мukpockonuчнo, 
uзмерВащо се В мuлuмempu kъсче от
kаменнаmа nлъm, побрало В себе cu образ 
u смисъл - u снимаше. Taka - сmранuца 
слеg страница, се mpynaшe kаменнаmа 
kнuza. 
{)станах смаян, kozamo Bugяx kagpume, 
uзkonupaнu В голям формат u nоложенu В 
gърВенu paмku. Прuлuчаха на aбcmpakmнu 
kapmuнu, саkаш нарuсуВащ1 от Kaнguнcku 
- uлu на nърВuчнu, ярkо koнmpacmнu
фuzypu, uзлезлu uзnog pъkama на Паул
Клее. Да бъgе uзmpъzнam eguн makъB
цялостен,· сuмВолuчен · образен сВяm от
маzменuя хаос на kамъkа, ga бъgе
npoBugянa gyшama му чрез еgна

"'балансирана, смuслоВо наmоВарена цялост
om koнmypu u цВеmоВе, ga бъgе omkpum
точно нужншim нищожен фраzменm от

xuляgume kBagpamнu метра kаменна 
nоВърхносm - moBa бе egнama страна на 
maзu неВерояmна анmоло2uя - uлu no
ckopo на moBa наnраВо gзенсkо начuнанuе. 
Дру2аmа бе мълчанuеmо на kамъkа ga 
npozoBopu. Поеmъm ga се koнcmumyupa 
kaino npeBogaч, способен ga npeBege на 
чоВешku eзuk kаменнumе npumчu - kamo 
слее образ u реч u съзgаgе сnецuфuчно 
eguнcmBo - meзu „мumo2paфuu", koumo 
съсmаВляВаm kаменнаmа kнu2a. 
Резудmаmъm е: мулmuмеguен guck, В 
koumo kapmuнume, съзgаgенu от Вятъра u 
gъжgа, без нu наu-малkа намеса на 
чоВешkаmа ръkа, чоВешkuя no2лeg, 
сnособ<':н ga 2u Bugu, omgeлu u съnрежuВее 
noemuчecku, u слоВоmо, чрез koemo 
nро20Варя kаменноmо мълчание,· 
образуВаm еgна цялост ( за съжаление mя 
няма kak ga бъgе npegageнa чрез черно
белuя neчam на нашuя Becmнuk). И moBa 
nocmu2aнe е съnроВоgено с еgно munuчнo 
за Борuс XpucmoB смuренuе - omkaз 
наnраВеноmо ga бъgе мислено kamo ' 
npogykm на аза; сВежgанеmо на самата 
maзu мegumaцuя наg kамъkа само go 
фунkцuяmа му на npeBogaч от kаменнuя 
·eзuk - Buguмo nрuмерно В слеgнаmа
npumчa:
„Bceku kамъk е белязан no рожgенuе kamo
завършена mВорба ... Работата на
xygoжнuka В Салона на npupoga�a е

Поезuя -на cmo Жu6oma 
Все maka мu се случва с Консmанmuн 
Делов - ga се сnрuяmеляВам с неzо чрез 
noeзuяma му u маи няkakBu уроци uмам ga 
gоучВам от тези сблuжаВанuя, щом Вече 
Bmopu nъm мu се случВа ga nреgспiаВям 
не20Ва cmuxocбupka, u оmноВо уж 
случайно. 
Ako не беше noeзuяma му, cuzypнo щях ga 
cu мисля, че само mlomloнeBuяm guм 20 
сВързВа с небето. Ako (>еше само 
noeзuяma му, gaлu нямаше ga се uзkуша 
nogup: ,,И няма Вече изражение лицето 
ми, ... и Върху него Bceku .r1toжe ga рисуВа/ 
kakBomo суетата му nogckaзBa ... челото 
ми ще бъgе kamo kамъk,/ за ga изсичате 
във. него имената си"; uлu щях ga cu 20 
npegcmaBям чрез eckuзume I-iau-Beчe на 
болkаmа: ,,той има белег на лицето", 
„сърце от чам, срещу koemo цяла сеgмица 
са хВърляни ножоВе"; или nъk щях gp. 20. 
Вuжgам през образа, koumo наu харесвам: 
на „лogkama със gъното нагоре". 
Но ceza maka gобре чуВсmВам: moBa не е 
munuчнuяm noem на нашето Време -
фра2менmарен, ,,nocmмogepeн" В бumuemo cu, 
жuВеещ сто жuВоmа еgноВременно, чuumo 
noemuчecku жuВоm, gopu u ga е наu-uнmuмно 
uзразяВащuяm 20, е само eguн от стоте. 
Консmанmuн Делов е no-ckopo от meзu, 
koumo u стоте cu жuBoma събuраm В 
noeзuяma; тя самата е раВна на cmo 
жuBoma �- npaBu 20 еgноВременно се2ашен, 
бъgещ u npaчoBek: gаже nра-nра
земноВоgен чоВеk (kak иначе ga мuслuм 
noemuчeckomo му бumue, koemo mpygнo _ 
може ga се nogeлu межgу земята u 
Bogama). Kak uз2лежgа земноВоgнuяm 
чоВеk лu?: Сеgнал „go постното gърВо -
-еgно отрупано с листа начало - и 
Влажната му сянkа ВgишВа kamo риба ... " 
или: ,,Оплитам се В съня си kamo egpa 
риба/ и призори ме Ваgят отноВо Върху 
суша ... " Поетът хВърля komBama cu 
назаg, чаk go uзначалuеmо, ko2amo 
,,сърцето ни е папрат/ и сноВе В зеленото/ 
наg непоgВижните Bogu". 
ТВорецъm mBopu от uзmoчнuka на 
noeзuяma - сърцето. За бъл2арсkаmа 
nоезuя „сърgечнаmа" мярkа е БоmеВ: само 
БomeBomo сърце е maka npecumeнo с 
nоезuя; само нe20Bume cmuxomBopeнuя 
_maka насmояВаm ga 20Воряm от сърцето. 
За nъpBu nъm В gнешнаmа nоезuя ме 
ВnечаmляВа nоgобно за2ребВане om 
сърцето kamo eguнcmBeнa npuчuнa за 
noemuчecko сnоgеляне. Kakmo u за БоmеВ, 
сu2урна съм, съвсем е нямало gpy2a 
npuчuнa ga nuшe cmuxoBe: 

- ,, О не, не съм съгласен
Bogume няkой .ga заkлlочи
и ga си играе със gълбочините,
без ga му е позВолено от сърцето
или от беgстВащата gуша. "
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ПозВоляВам cu ga npoчema moBa nърВо
cmuxomBopeнue от cmuxocбupkama kamo
nро2рамно. Сърцето е monocъm на
цялата kнuza, uлu kазано с еgна om
нeuнume меmафорu, cBemъm се Bъpmu
„kamo Вретено забито ВъВ сърцето". Taka
nucaнemo „от сърце на сърце" gaBa u
cmpamezuя за четене - със сърце: ,,Всичkо
gруго kаруцата на мисълта ще натоВари".
Няма kak ga не сmu2нем go темата за
сuмбuозаmа межgу noema u xygoжнuka
Консmанmuн ДелоВ. ПресъзgаВанеmо на
целuя сВяm се заgаВа kamo pucyнka с
Въглен - uзnълнена 2рафuчно, безба2рено,
но u kamo nлog на емоцuоналноmо
сzъсmяВане, koemo носu Въzленъm - Все
още тлееща емоцця (cmux. ,,Големumе u
мaлkume"). Получената mВорба uма
„заВиgна прилиkа с реалния с Вят", но се
оkазВа неуgоВлеmВорumелна, ,,напразен
mpyg" - особено nо2леgне лu се omcmpaнu,
от gucmaнцuяma на omчyжgeнuemo. Да се
нарuсуВа cBemъm Всъщнqсm се оkазВа
неnосuлно начuнанuе u за xygoжнuka, u за
noema. ЗаmоВа аkценmъm В maзu nоезuя,
неkа 20 nogчepmaeм оmноВо, не е Върху
оmразяВанеmо, а Върху осъзнаВанеmо на
maзu неВъзможносm. Да оnрuлuчаВаш u
npaBuш npegcmaBuмu нещата е сериозен
onum ga се cnogeлuш с gpy2ume. Но uма
нещо uзчерnВащо В moзu onum u само
cmu2нaлume gokpau mBopцu 20 осъзнаВаm:
„Страстта ми ga оприличаВам е Вече
стара гъба В лес gълбоk, kъgemo губи се
гласът ми В тишина, kоято Всичkо
kазВа". Taka се ражgа u обраmнuяm
рефлеkс: ,Да не оприличаВgме
приличащите си н.еща, ga им gageм
Възможност помежgу си ga погоВорят:'.
ТоВа е cmuxocбupka, В koяmo noeзuяma е
неnреkъснаmо peлamuBupaнa от
мemanoeзuяma. В moзu koнmekcm u2pama
с жecmoBeme на мълчанuеmо се оkазВа
напълно ло2uчна, kakmo u onumъm ga се
„uзлезе"-оm noзama на noema (,,Там gуми
не гнезgяха, но В пейзажа имаше от
Всичkото познато"), kakmo u ga се
търсят „сцени" за nоезuя, koumo
„поетите пjюспиВат". А може бu maka се
ражgа u nogoзpeнuemo, че „В началото не
бе слоВоmо" - маkар че moBa не е Цt\mam
от cmuxocбupkama. Cnopeg aBmopa, слеg

mъpneлuBo ga uзВае nocmaмeнma." 
Илu gpy2a еgна, mBъpge блuзkа kamo 
nосланuе: 
„И заmоВа, xygoжнuko, ko2amo Ваещ 
kамъk, не се onumBau ga отнемаш om 
nлъmma му, нumo ga gобаВяш ... KakBamo 
ga е не20Ваmа форма - обхожgаш В kpъz 
еgно яuце." 
Камъkъm kamo яuце - kамъkъm kamo 
nърВuчна сърцеВuна, _ om koяmo 
npopacmBam gyxъm u cemuBнocmma, 
kамъkъm kamo нашето nра-аз, om koemo 
сме nроuзлезлu u В koemo ще се завърнем. 
Няма kak ga »е goлoBume moBa Внушение, 
съзерцаВаuku kаменнаmа kнu2a на Борuс 
XpucmoB. 

ЕДВИН СУГ АРЕВ 

Борuс Xpucmo6, ,,Stone Book. Каменна 
kнuza", uзg. ,,Elements", 2005 

kamo се научu на слоВо, чоВеk mрябВа ga 
с .е учu на no-mpygнomo - на 
nремълчаВанеmо. Не зapagu „злаmоmо на 
мълчанuеmо",.а защото „нещата, 
случВ�и се/ Вин.аги по-тежkи са" от 
gyмume. 
Ako Все nak noeзuяma съmВоряВа cBemoBe, 
то cmu2aмe go лlобuмаmа 2леgна moчka на 

· aBmopa - обратната nepcnekmuBa,
Въплътена В образumе на nреобръщанеmо.
Особено munuчeн е moзu образ на
лogkama, обърната с gъноmо на2оре,
Вgълбана В земята, но nak gokocBaнa om
слънцето. Цяла еgна mВорба от
cmuxocбupkama е uз2раgена на moзu
npuнцun - сяkаш за ga 20 ymBъpgu kamo
пълноценна Buзliя за cBema - cmux.
,,Няkо2а, В еgно gалечно минало".
Тазu nоезuя, kоменmuраща ecmemuчecku
noзuцuu, зВучu uзkлlочumелно emuчecku.
Доброmаmа, koяmo uзBupa om сърце_mо,
обратно на nocmмogepнama mенgенцuя
kъм разgробяВане, слеnВа чacmume на
бumuemo, оцелосmяВа 20, ga kажем. Дру2u
емблемаmuчнu образu - noemuчecku
„nognucu" на aBmopa са: ,,В сърцето с
ангел и с gяВола на гръб" -u eguн
apxemlineн, нала2ащ се чрез образа на kоня
( cmuxomBopeнuяma „Бял kон" ,, Черен kон"
u „Bcuчkume kоне на moзu сВяm").
Послеgнаmа от тези три mBopбu оmноВо
сnояВа noema u xygoжнuka - ucmopuяma на
цялото uзkycmBo nремuнаВа през
uзображенuяmа на kоне, за ga заВършu с
,,kончеmо на 2раф Toлcmou" - noaнma,
уmВържgаВаща emukama чрез
ecmemukama.
Послеgноmо cmuxomBopeнue е уnражненuе
Върху koмneнcamopнama, kopu2upaщa сuла
на noeзuяma. Далu moBa е сuла uлu
безсuлuе, gaлu kъм noemuчeckomo
съmВоренuе на cBema noemъm се отнася
наuВно-романmuчно, uлu gucmaнцupaнo u
uронuчно? (,,Той исfшше ga npekpou cf}ema
maka, че ga му е по-уgобен ... ") Всъщност
noeзuяma на Консmанmuн ДелоВ
съmВоряВа самата себе cu. Тя самата е
nocBemumeлeн обреg, koumo
npeнamoBapBa cemuBнocmma go маkсuмум:
u разсича 2paнuцume на Bъnpocume.

СВЕТЛАНА СТОЙЧЕВА 

Консmанmuн Дело6, ,,Големumе u 
мaлkume", Бyk6ume, 2005 


