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ПРОЛЕТНА ЛИТУРГИЯ

Навърши се година* от смъртта на поета Добромир Тонев. Научих за кончината му доста след нея
и в това имаше нещо ужасно – не само живеем, но
и умираме зазидани в самотата си. А бяхме приятели. Не от онези, всекидневните, каквито мнозина
се смятат помежду си, нито от онези, най-близките,
каквито само малцина могат да бъдат. Свързваше ни
общата съпричастност към литературата, а и общото ни разбиране за ценностите, които тя трябва да
отстоява. И които Добри отстояваше и с поезията, и
с живота си.
Не случайно казвам, може би патетично, „и с
живота си“. Добромир Тонев живееше изцяло със
и за поезията, той сякаш нямаше друго измерение.
Неговото бохемство, което на мнозина изглеждаше донейде старомодна житейска непрактичност,
всъщност бе превръщане на живото в инструмент
за поезия. Не казвам, че това е единственият възможен тип поведение на поета, има и други начини на всеотдайност към нея. Но Добромир Тонев
бе от онези изгарящи живота си в поезията твор
ци, при които това бе сякаш видимо телесно и поведенчески.
* Текстът е публикуван на 16 март 2002 г. във в. „Марица“ по повод годишнината от смъртта на поета.

5

„Поетът е крехък – той съществува точно в
момента, когато поема въздух, за да духне няколко
свещички върху тортата.“
Добромир Тонев бе точно такъв – кратък, като
поемане на дъх. И се задуши от отровния въздух,
който издъхваме.
„Поетът е като щъркел – обитава блата и мочурища, но за гнездо си търси църква.“
Добромир Тонев обитаваше блатото на тукашния живот, но поезията за него бе верую, религия,
храм. Живееше като разпнат на кръста на собствената си ранимост, като оголен нерв, като отворена
рана, беззащитен пред един свят, който множеството не обитава поетически. Не случайно някои от
обсесивните му метафори са образи на ранимостта
и уязвимостта, на голотата и оголеността. Неговата
„Теза“, може би най-популярното му и емблематично стихотворение, гласи:
След тебе злото диша като хрътка.
(Доброто е обществено понятие.)
Разтвориш ли ръцете за прегръдка,
ти вече си удобен за разпятие.
Образът на прегръдката, превърната в разпятие,
е символ на позицията на Поета в света. Добромир
Тонев превърна този символ в лична съдба.
...Запознахме се и се сприятелихме, когато подготвяше първата си книга „Белег от подкова“ (1979).
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Спомням си многобройни срещи в свърталищата,
където виждах пловдивските си приятели – „Кристал“, „Пловдив“, „Ламартин“, Театъра, в последните години и ТВ-клуба. Помня разходките из Хисаря,
когато ми четеше свои стихове и преводите си на
Висоцки, а аз – афоризмите си из „Призори“. Помня
как десетилетие по-късно ми даде с трепет първите
си фрагменти, които приятелите му с един благороден жест издадоха в посмъртната книга „Обратната
страна на иконата“. Помня как с любопитство и внимание стана редактор на моята „Антология на българската поезия“ и как се опитах да го надхитря, защото отказваше да включа във втория том неговите
стихотворения. И двамата бяхме надхитрени – този
том не видя бял свят.
В тези срещи и разговори виждах как жизнерадостният и фриволен млад поет постепенно се изпълва с трагична мъдрост, как съзнанието му узрява
за нещо неминуемо. За Добромир Тонев поезията
никога не е била игра с думи, нито само свеж поглед
към света; началната нежност и доброта, пронизващи творбите му, все повече кристализираха в усещане за трагична съдбовност. Не защото го сломяваха
неволите на бита, а защото все повече осъзнаваше
личното си поетическо призвание като мисия на поезията да бъде „етически смисъл на историята“ (Т.
С. Елиът).
В това отношение стихотворението му „Те“, едно
от последните, се откроява и като една от най-зрелите му творби, и като една от най-значимите творби
на новата ни поезия, осмислящи поредния исторически провал на българското общество. Сред мно7

жеството звучащи цинично на фона на социалната
трагедия употреби на литературата като езикови експериментаторства, Добромир Тонев има не просто
мъжеството да назове виновниците, но и далеч потрудното – мъдрото зрение да проясни „мъглата“ на
социалните манипулации, да види истинските, а не
набедените – онези, които искат за сметка на хората
да бъдат вечните победители и преди, и сега – „като
смоци край мандра“. Образът на вечните „патриоти“
и вечните келепирджии е типизиран в българската
литература още от Ботев и Алеко, Добромир Тонев
показваше новите му исторически измерения.
В друго, звучащо прощално стихотворение (посветено на Здравко Гълъбов), Добромир Тонев върви
към смъртта с достойнството на истинските поети,
сливащи у себе си дома на бога с храма на поезията –
мястото, където вчера бе поетът, а днес е тишина.
Но: „Когато поетът умре, той доказва, че птицата лети и че смърт няма.“
Проф. Светлозар Игов
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Б Е Л Е Г О Т П ОД КО ВА
ДИ „Христо Г. Данов“, Пловдив, 1979 г.

Прозорците са очила на скуката,
повярвайте, светът изглежда друг...
Сърце, голямо колкото юмрука ми –
сега ни чака тежък първи рунд.

***

Трябва поне малко време да намеря
и да пришия тия копчета с по-здрав конец...
На 23 животът ме е хванал за реверите
и ме раздрусва като крадец.
Какво пък толкова съм взел от него –
открадвам за стихове по някой миг.
Но стихове не се пишат когато ти е леко,
а когато животът ти е длъжник.
Както е казано – с него, живота, се вкопчихме,
но ти не разбирай това като тежка въздишка.
А що се отнася до тия проклети копчета –
ще ги пришия с тел, по войнишки.
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ЕЛЕН

Няма място за тебе в голямата градска градина.
Тук подобно на хрътки ръмжат електрични косачки,
нощем хищно те дебнат очите на лампите сини
и до изгрева чувам как нервно зад мрежата крачиш.
Няма място за горда осанка зад тая ограда –
подари я на всеки страхливец, тя пò му отива,
късогледият нека на поглед еленов се радва,
а жена му с палто от елен коленè да прикрива.
Дай на мене нозете си – лай да не може ме гони
(после нека ловецът изплезен да тича в следите),
а рогата разкошни да сложи над прага си оня,
който идва тук тайно в часа на сърните.
Тъй смален – оцелявай... Додето през някоя нощ безметежна
всичко трупано в тебе така ще се мята и стене,
че на другия ден по голямата дупка в мрежата
ще измерят най-верния ръст на елена.
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ПОКАНА ЗА
ЧУЖДОЗЕМНИ ГОСТИ

Когато нощ се спусне над квартала
и падне тишина надлъж и шир –
едни и същи – вашите сигнали
улавям през панелния ефир.
Почуква морз на уморени чехли,
криле на вестник плясват по фотьойла,
скафандрите на делничните дрехи
прегръщат облегалката на стола...
И даже по едно и също време
вратите в коридора ще залостим.
Приличаме си, космос да ви вземе –
елате ни поне веднъж на гости.
Най-малкото със вас ни свързва партер
и ползваме една вода гореща...
На двайсет сантиметра, не на парсек
себеподобните ви чакат среща.
Посъберете мъничко кураж
и – нека поговорим като хора.
Елате тук, на третия етаж,
а после ще помислим за нагоре.
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БАЛАДА ЗА
РАЗВЕДЕНИЯ СКУЛПТОР
На Т.

Сега си сам сред тая стая,
която няма две врати.
Свещта с длетото си извайва
замислените ти черти.
Напразно тя пред теб възкръсна –
изкуството си отмъсти.
Създадоха я твойте пръсти,
но нямаш власт над нея ти.
И в тая нощ по женски ничия
ти проумяваш изведнъж –
огънатата свещ прилича
на плачещо ребро от мъж.
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ЖОКЕИ

Как от завист изгаряха всички,
щом преминехме по „Независима“
между ахнали ученички
и разчувствани кавалеристи.
Всеки гледаше тайно да плесне
своя кон, та дано се изправи...
Тоя властен стремеж да блеснем –
откъде се взе още тогава?
И конете с издути вени
между шпорите изнемогваха,
и от себе си вдъхновени
ние вдигахме искри до бога...
...Но защо да отивам далече!
питам себе си, спомена яхнал –
а в изкуството как е, човече?
И си казвам – невинни бяхме.
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с ъ д ъ ржание

Пролетна литургия (проф. д-р Светлозар Игов)
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