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ВИТРИНА 

Пepuoguчecko cnucaнue: ,,Emo", Cnucaнue за 
kyлmypa, бр.1, 2007, цена 6 лВ. 
HoBomo cnucaнue uзлuза с помощта на 
Aмepukaнcka фонgацuя за Бъл2арuя u фонgацuя 
„Изmok-Зanag". Замислено е В шupok 
хуманumарен nрофuл, BkлloчBaщ лumepamypa, 
meamъp, nyблuцucmuka, философия u 
_фоmо2рафuя, kakmo и общоkулmурнu nроблемu. 
Kakmo caмume uзgameлu nocoчBam, ,,Ето" се 
onumBa ga omBopu място за uзяВа нamBopцume 
ga uзkaзBam себе cu еgноВременно 
сnецuалuзuрано u научно, oчepmaBauku чрез 
Второто noлema за Взаимно geйcmBue межgу 
разлuчнumе зони на koмnemeнmнocm. В nърВuя 
брой четете Геор2и KanpueB, СmанuслаВ Цонев, 
Mumko HoBkoB, Мu2лена Нukолчuна, Kupuл 
Mepgжaнcku и още мно20 gpyzu, kakmo и Цочо 
БояgжuеВ - u kamo философ, и kamo фоmо2раф. 

Kpucmuнa Xagжunempo8a, ,,Полu", 
uзg. ,,Бъл2арсkо penyблukaнcko 
самоуnраВленuе", Ун2арuя, 2007 
ABmopkama на moBa унukално gВуезuчно 
uзgaнue е роgена и израсла В Ун2арuя, В 
семейсmВо на бълzарсku nреселнuцu -
2paguнapu. Поли обаче е село В Бъл2арuя, а u 
нещо поВече - усещането за pogнomo чрез koga 
на kpъBma, nozлegъm kъм poguнama оmВън. Или 
може бu еgна oguceя на naмemma, koяmo 
Възражgа u gouзzpaжga съkроВенuя u 
същеВременно сkВерен бъл2арсku сВяm, с 
Bcuчkume му манuu, лlобоВнu gpaмu u терзания 
- u се gом:02Ва go оназu не20Ва сърцеВuна,
koяmo заслужава ga бъgе помнена.

Азuз Таш, ,,Небе на 33", ИК „Жанет 45", 
Пл., 2007 
Небето нaucmuнa е 2лt1Вен 2ерой u В ноВаmа 
cmuxocбupka на Азuз Таш, осезаемо обаче kamo 
napagokcaлнo npocmpaнcmBo, ВъВ u чрез koemo 
се случва чоВешkоmо - u ВъВ u чрез koemo 
същесmВуВаm мно20 нuВа на осмисляне u усет 
за cmaBaщomo, резониращо no не nо-малkо 
napagokcaлeн начин u В мeaнgpume на eзuka. 
ТоВа npocmpaнcmBo е нeeBkлugoBo, а самата 

поезия е мислена kamo формула 
om kВанпюВаmа фuзuka, kояпю 
рязkо променя npegcmaBume нu за 
cBema, В kойпю жuВеем - u koяmo 
е способна ga нu ocuzypu, kakmo 
2ласu еgна от kлloчoBume 
меmафорu В c�uxocбupkama,
,,uзлаз на небе 
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За CllluxocбupkaIDa, наречена ,,Лuсабон'' 

ПърВо прочетох cmuxocбupkama В 
елеkmронен Bapuaнm u cu noмucлux, че 
nocлegнomo cmuxomBopeнue В нея, 
,,Гшшнuца", я разчumа kamo: 
„заВръщащuяm се Oguceu" от
uмa2uнepнume му nъmewecmBuя ( с еgна 
gума, опрях се о нещо nознаmо). После, 
ko2amo Bugяx фomo2paфuume от селото, 
npuwumu kamo 02леgало на 
cmuxocбupkama, наречена „Лисабон", а В 
същото Време Пламен беше заръчал ga 
зВучu фаgо-музukа no Време на 
npeмuepama, разбрах, че kнu2ama egBa 
mo2aBa зюkuВя ucmuнckuя cu сВой жuBom. 
На2леgноmо u зBykoBomo cяkaw се 
сблъсkаха u няkаk излезе Buзuяma Га2анuца 
nрез зВуцumе на Лисабон, а Лисабон nрез 
Buзuяma на Га2анuца. А mekcmъm? - той
nъmyBa, образно kазано, kъм Лuсабонumе u 
Га2анuцumе нu, kъм Инgume u Aмepukume 
нu, kъм kpauщama на cBemoBeme нu, kъм 
omBъgнocmume нu; назаg nъmyBa, go 
мисленето, koяmo нu формира - go 60-me, 
u на:1реg nъmyBa - go ko2amo ... Той,
mekcmъm, е moзu, kойто заВързВа на 
моряшku Възел (а u обратното може ga се 

..,.kаже) 2paнuцume, той е „моряkъm", koumo 
на koяmo u moчka ga е, nъmyBa. И mo2aBa 
paзoupaw заснетата сmранuца с 
omлeneнama снuмkа, Вkлlочена межgу no
peaлucmuчнume фomo2paфuu (аkценmuрана 
обаче u Върху kopuцama omзag) - kamo 
място за Bcuчku останали фomo2paфuu, за 
koumo няма място, uлu kamo 
npucъcmBuemo на nразноmо В яnoнckomo 
празно npocmpaнcmBo. Ako наблlоgаВаш 
npocmo четирите безформени nemнa, 
неволно начерmаВаш еgна мumuчна 
чеmuрuъ2ълна kapmuнa на cBema, чийто
нeBuguм Bnucaн kръ2 е работата на noema. 

Няма съмнение, че ko2amo чоВеkъm на 
Балkанumе paзnepu ръцете cu, те Buнa2u 
сочат uзmok u зanag. Доnусkам, (gаже 
мо2а ga се ар2уменmuрам), че 

ckaнguнaBцume Buнa2u сочат сеВер u lo2. 
Но без ga се забърkВа В балkанuзмumе, 
Пламен АнmоВ uзмесmВа omnpaBнama 
moчka малkо no-нaзanag u lo2 - Лисабон. 
Той Вече noemuчecku е „бuВал" В най
заnаgнаmа moчka на eBponeuckuя мamepuk 
- Кабо ga Poka, ,,uзnоВръщал" е EBpona,
omkpuBaл е „Aмepukume нu". Се2а mрябВа
само ga зamBopu kръ2а, защото от 
„Aмepukutne нu" kосмо2онuя не cmaBa, но
от „Инguume нu" - ga. За uзчерnаmелен
om20Bop.numaume EgBuн Су2ареВ.
Защо Пламен Все nak uзgaBa
cmuxocбupkama „Лисабон" оmgелно от
„Aмepukume нu", Bъnpeku че cmuxoBeme са
nucaнu паралелно, kakmo нu обяснява В
бележkаmа наkрая. По моему, за ga наnuше
omcъcmBaщomo cu npucъcmBue В
uмa2uнepнume cu 2pag0Be; за ga нu nokaжe
kak 2u „onycmяBa", kak неслучВащо се
случВа чоВеkъm В 2paga, kak се Влиза u
uзлuза om нечuu gpy2u gВuженuя В moBa
omъnkaнo „а2орно" npocmpaнcmBo.
Ала не е лu u noeзuяma Влизане u uзлuзане В
нечuu чужgu gyмu, gokamo В coбcmBeнume
няkой gpy2 npeбuBaBa?
MemaнuBomo на cmщcocбupkama
неслучайно е onoBecmeнo В за2лаВuеmо:
,,Лисабон uлu Краят на noeзuяma".
Именно eзukъm nреВръща 2eo2paфckomo
npocmpaнcmBo В uма2uнерно. Ako В
„Aмepukume нu" gyмume
„koнkBucmagopcmBam", но u там се cmu2a
go разочароВанuеmо от самотата, koяmo
npouзBeжga нарцuсmuчнuяm нu eзuk, myk
сяkаш се набля2а nоВече на
„omBъgcмucлuemo" u наnраВо се mъpcu
самотата, ,,koяmo нuko2a не е
gосmаmъчна". Kak? - чрез учене от
„noBegeнuemo" на зВуцumе: оmgелянеmо
им от npegмemume u тялото (mekcmъm В
мотото) gaBa ugeяma за оmgелянеmо uм u
от фuзuчносmmа на gyмama. А caмume
gyмu се ycnokoяBam, от тях не се ucka ga
„a2pecupam" смuслu - слеg kamo

npeбuBaBaнemo В самия 2pag „не може 
нuko2a ga се nреВърне В gума". ЧоВеkъm
Лuсабон (kakmo можем ga uменуВаме Аз
а, с ko2omo се срещаме myk) също не може 
ga се саморазkаже. ЧоВеkъm-Лuсабон само 
може оmсъсmВащо ga npeбuBaBa, 
nogчepmaBaм 20 moBa, В значения без gyмu. 
Сяkаш паралелно с nреnълненuя 
npegмemeн сВяm, Пламен обяВяВа u 
nреnълненосmmа му със знаци. Значенията 
може ga се „чуят" eguнcmBeнo В 
„muшuнama на gyмume" - заmоВа u мu 
uз2лежgа no-muxa тая cmuxocбupka u no
ucmuнcka. 
Въпросът за kрая на noeзuяma май не мu е 
gосmаmъчно убеgumелен. Ще cu послужа с 
ар2уменmа на noema: ,,Kakmo онова, 
koemo убuВа В нас, не е yбumomo", за ga 
gonycнa: kakmo moBa, koemo убuВа 
noeзuяma, не е yбumama nоезuя. Илu 
Въnросъm no-ckopo е: kpaяm на „kоя" 
nоезuя onoBecmяBa Пламен АнmоВ gнес? 

СВЕТЛАНА СТОЙЧЕВА 

"!,, Пламен АнmоВ, ,,Лuсабон", 
ИК „Жанеm - 45", Пл., 2007 

РАЗКОПКИ .,,. 

Още за nъp8olllo бълzарсkо ,,xaiiky'' 

1.·,, 

(мucmuфuцupaщa uнmepnpemaцuя) 

„чоВеk u gобре ga жuВее умuра u gpyz се 
ражgа ... ", uз нagnuc (Върху kамъk) от
IX Bek, изсечен, Вероятно, ko2amo 
Влаgеmел е хан Омурmа2. Ползвана е 
2ръцkаmа азбуkа. По moBa Време бъл2арumе 
се „kланяm" u npuнacяm жepmBu на 602 
,,Та22ра", cnopeg gpy2 нagnuc, uлu „Тан2ра" 
(Тен2рu), ako се uмam npegBug няkоu 
особеносmu на mpaнckpunцuяma 
(gBouнama 2ама В 2ръцkuя се чете, съ2ласно 
Еразъм, kamo „н2" ... ). Далu Тан2ра 
означава „небе" , uлu няkаkъВ небесен 
oбekm, наnрuмер слънцето, не е 
оkончаmелно изяснено ... Но фakm е, че В 
pogнume фолkлорнu npukaзku, често се 
среща kamo 2ерой Слънцето ... наричано no 
нароgному „Pauko", myk лесно се· 
omkpoяBa ана2рамаmа на „Та22ра" ... 
(,,ma2" omkpuBaмe u В mpemama cpuчka на 
„kaнacloбu2u" Омурmа2, чuemo Възможно 
име е Oмx-lopm-ma22 , Върху koemo можем 
ga се Впуснем В разни uнmepnpemaцuu а ла 
Петър ДобреВ ... ше2уВам се). 
Но ga се Върнем на цumupaнomo 
„uзреченuе". ВъзнukВа Въnросъm: ,,kou е 
чоВеk-ъm?" Чисто 2paмamuчecku 
cyбekmьm на geucmBuemo е Омурmа2, за 
не20 се 20Bopu В нagnuca, не20Во е 
бumuenю-BъB-Bлacmma u той „жuВее" (myk 
можем ga „Вмъkнем" gocma смuслоВu 
„лаkунu" om 2леgна moчka на 
н0Вобъл2арсkuя eзuk; понеже Все nak 
cmaBa gума за „npeBog", а щом cmaBa 

gума за лanugapeн нagnuc, обukноВено 
npeBogьm kaлkupa съgържанuеmо ... ) Но 
cnopeg мен, myk се наблlоgаВа „Волно" 
ВмеmВане на хуgожесmВен mekcm 
(цumam?), защото не е ясно kой 20Bopu В 
нagnuca-u gaлu nъk (не) е самuяm. 
Омурmа2? Ханьm, nоgхВърлящ нu (uлu no
ckopo „kъм себе cu") om npegeлa на 
2oguнume еgна мъgра aBmoenumaфuя. 
Taka че ucmuнckuяm Въпрос е :"що е 
чоВеkъm?", u защо „умира"? 
СВеmоусещанеmо myk не е на 
opmogokcaлeн xpucmuянuн, за koumo 
смъртта не е оkончаmелен заВършеk на 
жuBoma. Но ako „aBmopьm" на mekcma е 
xpucmuянuн - gaлu nъk не е uмnерсонална 
penлuka kъм езuчнukа, реВносmен 2онumел 
на xpucmoлloбuBume чеgа В бъл2арсkuя 
ха2анаm ... ВъВ Bceku случай maka 
nрочеmена, сенmенцuяmа nopaжga 
nogoбнu mълkуВанuя, но ВъзнukВа u gpy2 
Въпрос, може бu фuлософсku: kakBa 
npegcmaBa са uмалu gpeBнume бьл2арu за 
Времето? Има лu лu са усещане за линейна 
ucmopuчнocm? 
Hagnucьm nokaзBa, че gа.Но cnopeg нас 
oчuBugeн за езuчнukа е само цukьлъm, 
kаленgарен u Вьобще мumuчен. И maka Вьз 
основа на 2opнume разсъжgенuя бихме 
мо2лu ga ВъзсmаноВuм ucmuнckuя смисъл 
на на11uсаноmо:" ЧОВЕК(Ы) Е ДОБРЕ 
ДА ЖИВЕЕ, НО УМИРА. И (В) ДРУГ СЕ 
(ПРЕ)РАЖДА ... " m.e. nреВь11ЛьщаВа. Taka 

нещата cu ugBaш на мястото: cmaBa ясно 
omkъge ugBam npomoбъл2apume u kakBu са 
бuлu техните ВярВанuя. По-наmаmьшнumе 
cnekyлaцuu npegocmaBям на pogeнume 
nо-kъсно. 

ИВАН СУХИВАНОВ 


