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че синият простор е вечно син, 
че корените пречат му да диша 
и оковават устрема му горд, 
а времето безмилостно изтича 
през чашата, наречена „живот“.
Във корена кипеше мъдра болка - 
стаена или бликаща сред гняв.
Не можеше да осъзнае колко 
Творецът бил е прав - или неправ, - 
когато е създавал синовете, 
за да напуснат своите бащи 
и само във кръвта им -

като в цвете -
скръбта на корените да тупти.
Кръвта обаче дълго не прощава. 
Настъпва онзи миг неотменим - 
обречен своя син да не забравя, 
в баща да се превърне

всеки син.
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ИЛИ ЗЕЛЕНИТЕ 
ЯБЪЛКИ НА СМЪРТТА
Зелени очни ябълки:
Откъсвам ги с ръка

от пияната върба,
Докосваща повърхността на рекичката

Със свойте шумолящи мигли... 
Безокатото дърво буйства:

Надхвърля се като вълни, 
талази,

Прииждащи от Изтока...
Разкъсан,
В алена локва кръв

лежа на Земята.
Тя опитва да ме прегърне любовно.

Обича ме!... Земята.
Лицето ми - напукано, бяло

Като разсипани мраморни камъчета; 
Очите - локви сълзи;
В ръката ми, вече изгнили

(под сенките на безлунието):

Зелени очни ябълки...
3.XI.1994 г.

ЯРОСТЕН, 

НО ж и в
Препускам с коня 

в тъмна нощ.
К акво ли гоня 
сам не знам?
По-скоро бягам 
аз оттам, 
където бил съм 
неразбран.
Така в тъмата 
без пътека 
препускам в мрака  
без ориентир, 
прониквам с вик 
въ в  тишината 
с едничка мисъл: 
да се махна! 
Задъхан бродя, 
уморен 
да нося
и да се раздавам !  
Задъхан бродя, 
унизен 
да моля
и не получавам! 
Задъхан бродя, 
изтощен 
да търся 
и да не намирам! 
Задъхан бродя, 
яростен, 
но жив, а значи - 
и щастлив!
1985 г.
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ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ
България е част от континенталния културен про

цес, но спецификата на характерните ни славянски 
черти ни отличава от англосаксонската и латинската 
култури. Европейското влияние в родната литерату
ра присъства още в началото на века, когато култур
ните комуникации се задълбочават и творци като 
Яворов, Гео Милев, Кирил Христов, Теодор Траянов 
се приближават до тогавашните световни тенденции 
в поезията. Но въпреки влиянията в основата на 
творчеството им е националната ни литературна тра
диция и фолклорното начало. И  днес процесите в 
българската литература са твърде различни от запад
ноевропейските.

Тенденцията на постмодернизма бе наложена от 
десния политизиран кръг около Литературен вест
ник“. Като лош анекдот звучи твърдението на този 
кръг, че за да се присъединим към европейския кул
турен процес, трябвало да се върнем и преминем 
през Ренесанса, Просвещението, романтизма и т.н., 
които не са присъствали в българската култура пора
ди историческата ни съдба.

Такъв е паралелът между настъпващата у нас, но 
отдавна отминала тенденция на постмодернизма в 
Европа. Когато писателката модернистка Вирджиния 
Уулф, живяла и творила в друго общество, в „Съвре
менна проза“ твърди, че „творците са роби и затова 
търсят изход в модернизма“, какво остава за нас, из
расналите и започнали своето творчество в съвсем 
друга реалност?... Липсата на предпоставки за нор
мална гюява на нещо следващо, в случая на модерниз
ма, което е всъщност „пост“, е очевидна.

На кого е необходима тази тенденция, наложена на 
малцина млади автори? Подражанието на чужди об
разци е и тенденция за обезличаване на литературни
те ни постижения и за създаване на стерилна безро- 
дова литература, подготвена да бъде лесно асимили
рана и заличена в задокеанската културна инвазия. 
Постмодернизмът в най-младата ни литература носи 
негативната ориентация към елитарното изкуство.

Бившият министър на културата Димо Димов зая
ви в интервю през 1990 г.: „Аз винаги съм бил за 
елитарната култура.“ Без да поставям под съмнение 
музиканта (т.нар. професор) Димов, твърдя, че лич
ното му мнение за изкуството е непростима ограни
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