
		

																																																										

																			Сатирично-хумористичният	албум								

												на	Живодар	Душков	в	„Снимки	от	живота“																									

																								

							Това	 не	 е	 първата	 книга	 с	 хумор	 и	 сатира,	 излязла	 изпод	 талантливото	
перо	 на	Живодар	 Душков.	 Тези	 от	 нас,	 които	 познават	 творчеството	 му,	 са	
прелиствали	 с	 усмивка	 както	 излязлата	 през	 	 2000-та	 	 година	 „111	 малки	
разкази	 за	 големи	 хора“,	 така	 и	 	 „60	 усмивки	 made	 in	 RU“,	 издадена	 през	
2005	година		в	същия	малък	формат	като	„Снимки	от	живота“.	

Оригиналното	на	всяка	една	бройка	от	тиража	е,	че	е	...	неповторима.	Това	е,	
защото	 епиграмата,	 озаглавена	 „Самоиронично“,	 е	 поставена	 на	 задната	
корица		ръчно	от	автора.	

О,	колко	тъпо.	Колко	тъ-по!	/	Честта	ми	във	сплетни	застъпи.	

Грам	истина	в	тях	даже	няма...	/	Аз	реагирам	с	...	епиграма...	

	

Малката	 по	 обем	 книжка	 „Снимки	от	живота“	е	 събрала	 най-значимото	 от	
сатиричното	 слово	 на	 автора.	 Във	 встъпителните	 си	 думи	 сам	 той	 	 пише:	
„През	годините	(а	ако	трябва	да	бъда	точен:	от	13-14-годишна	възраст,	а	вече	
съм	 на	 70!)	 съм	 писал	 и	 публикувал	 епиграми,	 фейлетони,	 пародии,	
апострофи,	анекдоти,	хумористични	стихотворения,	разкази...“.		

Почти	 в	 същата	 последователност	 са	 и	 основните	 раздели	 в	 „Снимки	 от	
живота“.	В	първия	раздел	„Епиграми“	се	открояват	три	поетични	цикъла,	в	
които	творбите	са	обединени	или	от	един	открояващ	се	художествен	образ	
(„Познавам	 аз	 една	 жена“),	 или	 от	 обща	 злободневна	 тема	 („Празници	 и	



делници“),	 или	 от	 основното	 авторско	 послание	 -	 отрицание	 на	 грозното,	
пошлото,	неприемливото	за	автора	явление	(	„Родни	картинки“).	

С	ръка	на	 сърцето	 си	признавам,	 че	още	първите	публикувани	във	фейсбук	
епиграми	от	цикъла	„Познавам	аз	една	жена“	дотолкова	ми	допаднаха	като	
изказ,	като		сатирична	форма,	че		започнах	да	подражавам	на	автора	с	моите	
стихоплетства	 в	 поредицата	 си	 сатирични	 стихове,	 които	 озаглавих	
„Вдъхновено	от	Живодар“.		

Почти	 всички	 епиграми	 от	 първия	 цикъл	 „Познавам	 аз	 една	 жена“	 са	
издържани	 в	 класически	 четиристишия	 и	 звучни	 рими,	 което	 на	 мен,	
привърженичката	на	точната,	отмерената	и	звучна	поетическа	реч,	много	ми	
допада.	 Някои	 от	 епиграмите	 имат	 заглавие	 и	 това	 прави	 авторското	
послание	по-ясно	за	читателя.	Ще	си	позволя	да	цитирам	само	две	от	тях:	

Дежурна	изказвачка			Застана	първа	на	трибуната	-	

																																											видяха	всички:	тук	била	е!	 	

																																											Излезе,	щом	си		каза	думата	–	

																																												навярно	другаде	да	лае.	

	

Във	фейсбук																		На	словото	ѝ	аз	съм	фен.	

																																										Чета	го	и	на	глас	се	кискам:	

																																										след	глупост	глупост	–	всеки	ден,		

																																										нима	тъй	лесно	се	измисля?			

В	цикъла	епиграми	„Празници	и	делници“	формата	е	по-разчупена	–	тук	има	
и	озаглавени,		и	неозаглавени	епиграми,	строфите	са	не	само	четиристишни,	
но	и	двустишни.	Злободневните	теми	са	измежду	най-болезнените	за	нашето	
съвремие,	езикът	на	автора	–	остър,	саркастичен,	в	който	се	срещат	думи	и	
изрази	от	грубия	разговорен	език.	



Школа	бил	създал	той...	Трънки!	/	Всеки	пън	е	със	издънки.	

Или:	

Не	бил	Младен	в	поезията	вещ,	но	/	за	политиците	скалъпвал	нещо.	

Дори	да	куцала	му	епиграмката,		на	ехото	гласът	звучал	е:	...“Мамката...“	

И	още	едно,	болезнено	като	плясък	на	камшик,	двустишие:		

Чудом	се	чудя	от	дълго	време:	/	ум	да	ми	дава	тиква	зелена!	

																																																																		

И	в	третия	цикъл	епиграми,	озаглавен		„Родни	картинки“,	темите	са	все	така	
злободневни,	 но	 тук	 Живодар	 Душков	 е	 като	 че	 ли	 най-безпощаден	 в	
изобличението	на	грозното,	което	ни	заобикаля.	Иронията,	леката	насмешка,	
на	места	преминава	в	остър	сарказъм,	особено	когато	става	дума	за	такива	
„родни	 картинки“,	 в	 които	 на	 прицел	 са	 политическата	 безпринципност,	
кариеризмът,	апатията...	

Живеем	в	парадокси	–	всички	знаем.													На	тази	власт	съм	опонент!	–	

И	в	парадокс	един	сме	потопени:																			днес	каза	ми	Наум.								

при	избори	пасуваме,	нехаем,																										-	До	вчера	хвали	я	пред	мен!?	

а	искаме	...	промени...																																								–	Но	псувах	я	наум!!!	

Кратък,	но	пределно	ясен	извод	ни	е	поднесъл	авторът	в	двустишието:	Всеки,	
хвалещ	без	умора,	/	се	изкачва	по-нагоре...	

	

Вторият	 основен	 раздел	 от	 сатирично-хумористичния	 „албум“	 на	 автора	 са	
стихотворенията,	 които	 предизвикват	 горчивия	 смях	 на	 читателя.	 Живодар	
Душков	 	 владее	 до	 съвършенство	 кратката	 поетична	 форма,	 която	му	 дава	
възможност	 с	 малко	 думи	 да	 изкаже	 голяма	 мисъл.	 Прави	 впечатление	
разнообразието		в	постройката	на	тези	лирико-сатирични	миниатюри	–	някои	



в	класически	четиристишни	строфи	/“Опит	за	диалог“/,	други	–	в	астрофичен		
размер	 /“Добро	 утро“/,трети	 –	 в	 свободни	 бели	 стихове,	 а	 някои	 	 имат	
формата	на	басня	/“Съвременна	басня“,	„Мини	басня“/.	Това,	от	една	страна,	
показва	 възможностите	 на	 автора	 да	 сменя	 своя	 поетичен	 „почерк“,	 а	 от	
друга	страна,	разкрива	една	от	характерните	страни	на	творческия	процес	у	
Живодар	 Душков	 -	 спонтанност,	 задъханост...	 Авторът	 като	 че	 ли	 е	 писал	
стиховете	си	„на	коляно“,	бързайки	да	улови	в	движение	това,	което	виждат		
очите	му.	

Ще	си	позволя	да	посоча	като	пример	само	една	от	тези	кратки	стихотворни	
форми,	които	 ,	 според	мен,	разкриват	неспокойния	дух	на	автора,	неговата	
болезнена	чувствителност	към	това,	което	изпълва	нашето	ежедневие.	

„Добро“	утро							

Денят	ми	почва	пак	със	стрес:	/	поредната	стрелба	нощес	–	

самоубийствен	атентат:	/	в	метро,	във	зала,	на	площад;	

за	n-ти	път	нападнат	дом	/	с	насилена	самотна	баба;	

незнайни	влезли	в	банка	с	взлом;	/	родители	синът	ограбил;	

в	почивка,	тръгнали	на	път,	/	посреща	ги	Самата	Смърт...	

	

Отровни	пръски	върху	мен...	/	А	ми	желаят:	„Хубав	ден!“...	

	

Малката	 книжка	 „Снимки	 от	 живота“	 съдържа	 и	 шест	 къси	 хумористични	
разказа.	 Добре	 е	 направил	 авторът,	 когато	 е	 подреждал	 творбите	 си	 –	
поставил	ги	е	в	третия	раздел	на	своя	оригинален	„албум“.	Благодарение	на	
това	 читателят	 затваря	 последните	 страници	 с	 ведро	 настроение,	 което	 се	
дължи	на	лекия,	хвърковат	хумор,	на	безобидната	насмешка	и	на	места	–	на	
самоиронията,	 това	 изключително	 качество	 на	 разказвача,	 попаднал	 в	
комични	ситуации	/“Недоразумение“/.		



Твърде	пъстри,	многоцветни	са	снимките	от	живота	в		кратките	хумористични	
разкази.	 В	 тези	 „шарки“,	 казано	 на	 Вазов	 език,	 авторът	 открива	 и	
пресътворява	многообразието	на		живота	с	очите	и	перото	на	истински	естет		
и	майстор-разказвач.	

В	уводните	си	думи	Живодар	Душков	подготвя	читателя	 	за	художественото	
възприемане	 на	 творбите.	 Той	 пише:	 	 „...	 при	 някои	 снимки	 погледът	 се	
задържа	 за	 по-дълго,	 при	 втори	 –	 отминава	 с	 очакване,	 че	 ще	 последва	
нещо	 интересно,	 при	 трети	 пък	 има	 ново	 и	 ново	 вглеждане...“.	 Такова		
„ново	 и	 ново	 вглеждане“	 се	 получи	 при	 мен,	 когато	 препрочитах	
оригиналния	по	своя	строеж	разказ,	озаглавен	„При	редактора“.	Именно	тук	
открих	 едно	 изключително	 хумористично	 хрумване,	 с	 дълбоко	 нравствено-
етично	послание	към	гилдията	на	издателите.	И	не	само	към	тях...	

И	накрая	отново	ще	се	върна	към	въвеждащите	думи	на	автора,	в	които	той		
ни	 припомня	 нещо,	 казано	 преди	 много	 години	 от	 Шекспир:	 “Успехът	 на	
шегата	зависи	от	ухото	на	слушателя,	а	не	от	езика	на	този,	който	я	е	
казал.“	Към	 това	 аз	 бих	 прибавила	 и	 забележителната	 реплика	 на	 Хамлет,	
която	 се	 отнася	 до	 способността	 на	 човека	 да	 възприеме	шегата,	 да	 улови	
скрития	смисъл	в	нея.	„Остроумието	–	казва	най-яркият	Шекспиров	герой	–	
не	 може	 да	 пробие	 тъпите	 уши...“	 	 или	 както	 звучи	 във	 великолепния	
поетичен	 превод	 на	 Валери	Петров	 –	 „	Реч	 на	 хитър	 дух	 /	 дреме	 в	 глупав	
слух.“.	

Убедена	 съм,	 че	 авторът	 на	 	 „Снимки	 от	живота“	 –	 това	 малко	 словесно	
бижу,	разчита	твърде	много	на	остроумието	на	нас	-	 	читателите,	на	нашето	
чувство	за	хумор,	на	умението	ни	да		стигнем	до	голямата	мисъл,	вложена	в	
кратко,	но	изчистено	до	съвършенство		слово,	което	има	огромна	естетическа	
стойност.																																															

																																																																																				Александрина	ШАХАНОВА	

16	март	2017	

Русенски	университет	„Ангел	Кънчев“	



		

			

	

	

	

	

	

	

	

	


