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КОЛОНКА НА РЕДАКТОРА

АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ

КРЪСТОПЪТИЩА

Ставащото през последните
две десетилетия в България все
повече ми напомня една
твърде стара, бих употребил
дори думата „архаична”, максима - силата създава правото.
Ходът на събитията даде на
духа на времето направление,
което заплашва все повече и
повече да го отдалечи от идеала. Животът ни бавно напусна
действителността, архивирайки дълбоко в паметта си понятия като морална смелост,
гражданска свобода, толерантност. Сега държавата и
църквата, законите и нравите
са се откъснали едни от други;
насладата е отделена от труда,
средството от целта, усилието
от възнаграждението.
Да се откажеш от свободата
си, означава да се откажеш от
качеството си на човек, от правата, които това качество ти
дава, дори от задълженията си.
Подобен отказ е несъвместим
с природата на човека.
По-силният никога не е
достатъчно силен, за да бъде
винаги господар, ако не
превърне силата си в право и
послушанието в задължение.
Оттук и правото на по-силния,
наричано право наглед с
ирония, а в действителност
издигнато в принцип.
Нека прибавим, че никое друго управление не е така
изложено на граждански
войни и на вътрешни вълнения
както демократичното или
народното управление, защото
никое друго не се стреми така
силно и непрекъснато да
променя своята форма и не изисква повече бдителност и смелост, за да бъде опазено
такова, каквото е. При това
именно устройство гражданинът трябва да се въоръжи
със сила и постоянство и всеки
ден да повтаря дълбоко в
сърцето си онова, което един
доблестен воевода е казвал в
полския Сейм: “Предпочитам
опасната
свобода
пред
спокойното робство.”
Ако съществуваше народ от
богове, той би се управлявал демократично. Толкова съвършено управление не е за хора.
Във всеки миг и на всяко място
пред нас се разкриват
различни пътища. Както се
казва в древна индуска книга:
“Където и да стъпи човек,
винаги тъпче сто пътеки.”
Оттук произтича, чe животът е
постоянен
кръстопът
и
непрекъснато стъписване.

ВОЛЕН ПЕНЕВ

ГЕОРГИ ЧАПКЪНОВ - ЧАПА

Всяка от творбите на Чапа осъществява вълнуващ диалог със
зрителя, напрегната и енергична
защита на моралната позиция на
автора.
Виртуозността
на
пластичният му език определя
същностното единство на многостранните му прояви, които се
различават по тематика, измерение и цел. Тази многостранност
дори може да се разглежда като
характерна черта за работата на
автора. Най-често интерпретираната от Георги Чапкънов тема,
която той засяга още в първите си
творби и набира все по-голяма
сила в по-скорошните, е връзката

между човека и животното. Такива сюжети, разпространени в
изкуството на всички времена,
винаги са давали възможност за
пластичен изказ не само на физическото противоборство (или
обратно – единство), но и като запомнящ се стремеж за въплъщение на нравствена проблематика.
В емоционалната трактовка на
тази тема, която Чапкънов засяга
както в малките си пластики, така и в мащабните си произведения, той се доближава до
културното наследство на старите времена. При Чапа подобен
диалог с изкуството от измина-

- Никога не съм харесвала
страната си. Цялото това суетене и въздишане по слънца, морета,
планини,
полянки,
седянки, луканки и дрън-дрън.
И онези потни селяндури, лъхащи на ракия от сутрин до вечер, запенили устите си от
псувни, с косми от най-невъзможните места. Ау! Отврат!
Пълен! А пък жените! Няма такива разпоретини! Начервени,
намазани, разкрачени! За визия. Или май за пари. И онази

лите епохи върви някак естествено и
непринудено. Засега
авторът отбягва периодите, чието изкуство е наситено с
преходни състояния
и е подчинено на колебания. Привличат
го именно културите
с категорична оценъчна позиция, с богатството
на
установените
духовни и пластични
стойности.
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МАРТИН СИМЕОНОВ

НИЕ*

миризма на опърлена свинска
плът, примесена с луци и
боклуци! „Яж, това е най-хубавото на прасето!”. Кое ли им е
най-хубавото на живота?! А
всички българи като вземат да
се прехласват колко сме били
умни, колко сме били усърдни
и каква славна история сме
имали! Пък децата им се чудят

“Отвличането на Европа”
Скулптор - Георги Чапкънов-Чапа

кой е авторът на „Аз съм
българче” и защо, по дяволите,
не трябва да мърдаш по време
на отегчителната сирена на
втори юни. И всеки опонира
„Ами Симеон Велики! Хан
Крум!!?”. Колене и бесене! И
оттук България се разшири,
оттам се кръцне – това е! И за
какво става дума всъщност? За
една граница, една линия! Защо
да се ограничавам с една линия? Както и да е.
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ХРИСТИЯН ОБЛАКОВ
„Ах, какви хубави къщи!” Така възкликват много от
хората, които посещават централната
част на Варна, независимо дали за
първи или пореден път. Една
голяма част от старите сгради в
историческото сърце на Варна
са изградени изцяло в духа на
сецесиона. Но какво всъщност
е съдържанието на това понятие? Познато още като Art
Nouveau, Jugendstill и Modern,
сецесионът е направление в
изкуството, което се появява
на бял свят през 1895 г. и бързо
се разпространява из цяла

СЕЦЕСИОНЪТ ВЪВ ВАРНА
И НЕГОВИТЕ МАЙСТОРИ

ПОЧИНА
НИКОЛАЙ ПЕТЕВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СБП
Гранд Хотел Лондон
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Европа. Благодатните години
от 1870 до 1914 г., известни като Belle Epoque, дават
възможност на цяла плеяда
творци (художници, скулптори
и архитекти) да създават
образци на сецесионовото
изкуство.
България в първите десетилетия след Освобождението

изживява подем в развитието
си. Страната ни се опитва да
Инж. Георги Бърнев
настигне другите европейски
държави. Хиляди млади бълга- архитекти, юристи, лекари и
ри се отправят към универси- инженери бързат да се затетите на Австро-Унгария, върнат в Отечеството и да даГермания и Франция, където дат
своя
принос
за
получават високи академични изграждането на новата еврознания. След завършване на пейска държава.
образованието си младите
На стр. 3
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К УЛ Т У Р Е Н К А Л Е Й Д О С КО П
ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЛОЖБА
ПО СЛУЧАЙ 25 ГОДИНИ
ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА НГХНИ
„КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
ОСКАР НА ВАРНЕНСКА СЦЕНА
През новия творчески сезон (20132014) Драматичен театър „Стоян
Бъчваров” амбициозно обогатява репертоара си с нови постановки.

В това отношение Борислав
Чакринов няма проблем с варненската трупа, с която се среща за четвърти
път. За четвърти път работи и с художника Тодор Игнатов – сценограф
и костюмограф на постановката.
Варненският „Оскар” се развива в
една леко буржоазна, подходящо
бляскава атмосфера с декор, който доказва, че сценографията може да бъде
прекрасна и без да е непременно
тежка и скъпа, изтъква Борислав
Чакринов.
За главния персонаж режисьорът
се е спрял върху Валентин Митев актьор с голям потенциал, от който
той очаква да превърне своя Бертран
Барние в една от успешните си роли.
Партньори на Валентин Митев в
„Оскар” са Антонио Угрински, Даниела Викторова, Ина Добрева, Милена
Кънева, Николай Божков, Петя Янкова, Свилен Стоянов, Теодор Папазов и
Юлиана Чернева.
ВИОЛЕТА ТОНЧЕВА
СТИХОТВОРЕНИЕ НА
БЪЛГАРСКИ ПОЕТ УКРАСИ

През септември излязоха премиерите на „Канкун” от Жорди Галсеран,
реж. Стилиян Петров” и „Талантливият мистър Рипли” от Филис Наги
по романа на Патриша Хайсмит, реж.
Стайко Мурджев. През октомври беше представено следващото заглавие
– комедията „Оскар” от Жан Ален,
реж. Борислав Чакринов, а на 29
ноември предстои премиерата на „Ревизор” от Гогол, реж. Пламен Марков.
С комедията „Оскар” от Жан Ален
Варненският драматичен театър внася
в репертоара си прословутото френско чувство за хумор, което със сигурност ще допадне на широката
аудитория. Френската ситуационна
комедия, позната на българския зрител от едноименния филм на Едуар
Молинаро, сценарий Жан Ален
(1967), е класика в забавния жанр, в
който заплетените обстоятелства предизвикват объркване и водят до смях.
Луи дьо Финес остава ненадминат в
ролята на богатия индустриалец
Бертран Барние, комуто наведнъж се
струпват неочаквани беди, разделящи
го от досегашните му строги житейски възгледи.

Известният български режисьор
Борислав Чакринов и несменяем директор на Бургаския драматичен театър от 1998 г., поставя не за пръв път
тази пиеса. Умението да общуваш с
публиката е особено важно за твореца, който винаги се е старал да диалогизира, а не да монологизира. Да
отиваш на репетиция не като на работа, а като на забавление, е един от начините твоето съпреживяване на
изкуството да се предаде и на зрителите, издава рецептата режисьорът,
който има в богатата си творческа кариера над 130 постановки на
различни български сцени.
От друга страна, Борислав Чакринов категорично се разграничава от
онези режисьори, които възприемат
репетиционния процес като верую и
трудно излизат от него. Добре е репетициите не да продължават безкрайно, а в необходимия срок да доведат
творческите усилия до логичен завършек. Дисциплината в театъра
означава не непременно да започваш
репетиции в уречената минута, а
непременно и постоянно да бъдеш
отговорен за всичко, което правиш.

МЕТРОТО НА БРЮКСЕЛ

В рамките на фестивала Транспоези – Transpoesie, провеждащ се в европейската столица Брюксел, и
организиран от EUNIC, - организация
на европейските културни центрове,
стихове на поети от Стария конти-

нент украсиха улични спирки и
метрото на града. България бе
представена от стихотворението „Каменоделство“ на поета Бойко
Ламбовски, автор и на в. КИЛ, селектирано за участие в
проявата под обща тема
„Ангажиментът“.
Освен на български,
стихотворението е отпечатано на афишите също
така в превод на френски, фламандски и английски език.
Ламбовски
взе
участие в откриването на
изложбата (26.09.2013) с
творбите на поетите в
престижната
галерия
„Анспаш“, и в рецитала в
Международната къща
на поезията „Пассапорта“ в Брюксел
заедно с поета от Франция Франсис
Комб, представителя на Холандия
Франк Кайзер, Урсула Олсен от Дания, Аня Загракалайте от Литва и
други.
„Каменоделство“, посветено на
Едварда – героиня от роман на Кнут
Хамсун, е от втората книга на
Ламбовски, и вече е преведено на 14
езика.
Ръката и длетото методично
почукват Идеала. Става скучно.
Това е жилав навик – да си камък,
и бавен, мъчен подвиг – да обичаш.
На фламандски, френски и английски преводът е осъществен от
Андрей Манолов и Анета Данчева.
Миналата година български

участник във фестивала беше Георги
Константинов.
Ламбовски е автор на 9 книги, лауреат е на различни награди за поезия,
между които „Владимир Башев“, „Гео
Милев“, и др. Негови стихове са преведени на около 20 езика. Отскоро е
председател на българския ПЕНцентър.
СВЕТОСЛАВ НАХУМ
Прессекретар на П.Е.Н - Център
България

ОБЩИНА ВАРНА ОТКРИВА
ФОРУМ ЗА НАЙ-ПРОГРЕСИВНА
ИДЕЯ ЗА РЕШАВАНЕ
ПРОБЛЕМИТЕ НА ГРАДА
Община Варна открива форум за
най-смела, прогресивна и иновативна
идея, насочена към разрешаването на
важни проблеми на града, която да
направи управлението по-ефективно
и по-благоприятно за гражданите.
Конкурсът се организира в рамките на инициативата Mayors Challenge
(Предизвикателство за кметове) и има
за цел подобряване на благосъстоянието и качеството на живот на хората в градовете чрез практики, които
ще могат да се приложат в целия свят
и ще допринесат за решаването на
назряващи глобални проблеми.
В състезанието могат да се включат европейски градове с население от
над 100 хил. жители. На това условие
отговарят около 600 населени места
на континента, сред които и седемте
най-големи градове в България – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе,
Стара Загора и Плевен. Градовете
кандидати трябва да се намират в някоя от страните от ЕС или от асоциираните държави по Седма рамкова
програма.
Сред областите, които идеите могат да обхващат, са и образованието и
управленските решения в областта на
духовния живот във Варна.
Най-добрата идея ще бъде избрана
за представянето на града в конкурса
Mayors Challenge, където ще има
възможност да се състезава за финансиране от 5 млн. евро и 4 допълнителни награди от 1 млн. евро,
предназначени за реализиране на
идеята. Двайсетте финалисти в
конкурса ще бъдат обявени през пролетта на 2014 г., а през месец май, 2014
техните екипи ще бъдат поканени за
участие в Bloomberg Ideas Camp, къде-

/име, телефон, ел.поща, адрес/.
Краен срок за подаване на предложенията в Община Варна е 5 ноември
2013 г. След прецизна селекция,
избраният автор на идеята, която ще
представи общината, ще бъде включен в работната група, която следва да
подготви официалната документация
и да подаде кандидатурата си до 31
януари, 2014 г.
Moreto.net – Сайтът на Варна

ПОЕТИЧНА ПРЕМИЕРА
“НАПАРАЗНО В СЕБЕ СИ ВИТАЯ”
На 19 октомври се състоя премиера на втората поетична книга на
Венцислав Василев. „Напразно в себе
си витая” излиза под редакцията на
Виолета Христова и е интересен и це-

нен подарък за почитателите на художественото слово. Творбите на
младия автор са подчинени на специфична вътрешна
естетика не само като конструкция и
звучене, но и като
надсетивна визия и
разбиране, необременени от наложени
критерии и правила.
Заповядайте да се
насладите на впечатляващите със
своята дълбочина
философски прозрения и една по
мъжки трезва, но
упойваща с нежността си лирика.

КИЛ

25 СЕПТЕМВРИ – ЛИТЕРАТУРНА
ПРЕМИЕРА НА ИК ЖАНЕТ 45
„Презапис или Другият куфар в
Берлин“ на Борис Минков не просто

то в рамките на 2 дни ще имат
възможност да доразвият идеите си.
До средата на лятото финалистите
следва да представят техните идеи, а
победителите ще бъдат излъчени през
есента.
Идейното предложение трябва да
бъде представено в рамките на не повече от 3 страници и да включва описание на идеята, обосновка на
обществената значимост, уникалност и
приложимост, финансова обосновка,
време и етапи за изпълнение. То
трябва да бъде адресирано до Община
Варна /КК, отдел МС/ с копие, подадено по ел. поща /mdonkova@varna.bg,
vsvelinova@varna.bg/, в текстови формат
(word) и да съдържа данните за
контакт на лицето или организацията

съчетава в себе си фикционален
разказ, пътеписни и есеистични
фрагменти, но и непрекъснато превключва между различните повествователни начала и роли. Книгата
изглежда
неизчерпаема
във
възможностите си да открива и инсценира възможни подобия и сходства,
да ситуира повторения, да облича
контурите на градските палимпсести
в почти бароково изобилно разказва-

не и в същото време да затяга възлите
на повествованието.

КИЛ

ТЕДИ МОСКОВ С НОВ ХИТ В
КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР
„Професия лъжец” е третият
спектакъл, който Теди Москов прави с
трупата варненските куклени актьори
Режисьорът Теди Москов и актьорите от Държавен куклен театър
Варна са готови с най-новия си хит
„Професия Лъжец”. Пиесата е
вдъхновена от книгата на Джани Родари „Джелсомино в страната на
лъжците”. Костюмографията е на
Свила Величкова. Плетеницата от
импровизации създават актьорите
Красимир Добрев, Боян Стоянов, Галин Гинев, Вера Стойкова, Диана Цолевска, Стоян Стоянов, Евгения
Василева, Екатерина Василева.
„Професия лъжец” е шеговит политико-исторически прочит на клиширани събития от нашето минало.
Действието
се
развива
в
Сърбългърмъния – обобщен образ на
балканските държави и техния манталитет. В действието са вплетени и видео миниатюри на Джони Пенков, и
закачки на Радой Ралин от старите
кинопрегледи.
„С артистите от Държавен куклен
театър - Варна сме сме готови да преминем заедно през какво ли не – да се
смеем, да страдаме, но да постигнем
нещо леко и весело. Куклените
артисти са отлично подготвени за
импровизация и изграждане на сценарий по време на репетиции, както
аз правя. Моят театър не е основан на

причинно-следствената връзка, а на
асоциативната. Сгрешаване на една
дума или секунда от темпоритъма
праща всичко на кино. Този вид театър е най-трудният, затова го правя с
подготвени артисти”, подчертава Теди
Москов.
„Покрай всички тези бурни исторически събития най-много ни
вълнува съдбата на обикновения човек, който бива заметен от вихъра наляво и надясно и за когото реалността
е една и съща, независимо дали е в
страната на лъжата, или на истината.
И все не му се получават простите неща – като да върже двата края. Затова
вярвам, че представлението ще докосне много хора”, споделя Вера Стойкова, директор на театъра. Тя е и сред
актьорите, с които Теди Москов
създава най-новата си постановка.
Това е третият спектакъл, който
Теди Москов прави с трупата на
Държавен куклен театър – Варна. Досегашните му две постановки
„Възгледите на един пън” и „Красотата спи” му донесоха награди „Варна” и
„ИКАР” и се радват на огромен интерес от варненската публика.
След Варна Теди Москов започва
работа в театър „Мон бижу парк” в
Берлин върху миниатюри, основани
на приказките „Макс и Мориц” и
„Малкият Цахес”. След това очаква да
постави по своя начин пиесата на Пирандело “Както ме искаш, както ме
пожелаеш” в Народния театър в София.
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Такъв е случаят с плеядата
варненски архитекти и строителни инженери. Именно те „донасят” сецесиона от Виена,
Мюнхен и Париж по улиците на
все още ориенталска Варна в
края на ХІХ в. Любопитен е
фактът, че първата сграда във
Варна с елемент от модерното
направление сецесион е изградена през 1896 г. и това е някогашният хотел „Виена” на ул.
„Хан Аспарух” № 4. Сградата съществува и до днес. Наблюдателният минувач ще забележи,

Инж. Йосиф х. Стоянов

че под прозорците на еркера на
втория етаж са поставени нежно
извити вдлъбнатини, неприсъщи за бароковото или класическото
изкуство.
Това
всъщност е характерно за сецесиона. Една нова, модерна
интерпретация на елементите от
старите стилове. Сложен е край
на строгия канон, налаган от
предходните архитектурни стилове. Със своите обемно раздвижени форми, често увенчани със
скулптурна украса, сецесионът
бързо се превръща в найразпространеното и популярно
архитектурно направление.
Но кои са варненските
майстори и защо съумяват
толкова бързо след раждането
на сецесиона да създават сгради,
издържани в този дух? Отговорът е ясен и красноречив.
Варненските архитекти и инженери като Дабко Дабков, Атанас
Несторов, Манол Йорданов, Димитър Раделия, Георги Костов,
Йосиф хаджи Стоянов, Георги
Бърнев и други, са студенти във
времето на появата и масово
разпространение на югендщила.
При все това световно признание на сецесиона и високия професионализъм на варненските
архитекти, дали ние, съвременните варненци, познаваме
техните имена, или когато
вървим по улиците повдигаме
поглед, за да се полюбуваме на
великолепието на сецесионовата
архитектура? Нека си спомним
за тези архитекти.
Дабко Петров Дабков (18751945) е роден в Трявна, потомък
е на стар род строители и дърворезбари. Завършва Мъжката
гимназия „Фердинанд І” във
Варна, след което се дипломира

ХРИСТИЯН ОБЛАКОВ

СЕЦЕСИОНЪТ ВЪВ ВАРНА
И НЕГОВИТЕ МАЙСТОРИ

На 27 септември в Община
Варна се състоя научна конференция „Културното наследство
на Варна”, организирана от
Съюза на учените - Варна.
Християн Облаков, автор на няколко книги за архитектите,
оформили сградния силует на

като архитект през 1899 г.
в Техническия университет в Мюнхен, Германия.
Още същата година се
завръща в България и се
установява във Варна,
където прекарва остатъка от живота си в
творчество, което ние,
съвременните варненци,
имаме като безценно
наследство. Арх. Дабков
реализира
приблизително 350 обекта само
във Варна. Сред образците на сецесионовия му
период трябва да се посочат следните сгради –
гранд хотел „Лондон”,
построен в периода 19061912 г., Аквариума,
изграден в годините
между 1906-1911 г. и
открит през 1932 г., хотелите „България” и „Борис” на ул. „Цариброд”, Турската
баня на Шукрю бей (1912-1914
г.), домовете на Костадин Генов
(1906), на лейт. Серафимов (1912
г.), на ген. Михаил Иванов и др.
Приносът на арх. Дабков за
оформянето на европейското
лице на Варна от началото на ХХ

в. е безспорен. За съжаление
името на този бележит варненец,
както и неговите колеги от тази
епоха са останали захвърлени в
сянката на забвението.
Друг майстор на сецесиона
във Варна е арх. Манол Йорданов Стателов, подписвал се
единствено като Манол Йорда-

стара Варна, изнесе интересен
доклад за присъствието на сецесиона в архитектурата на града
ни, като даде и ценна информация
за архитектите, проектирали
тук в този стил. Докладът беше
придружен с фотоси. Във Фейсбук
има група „Стара Варна”, инициа-

тор за чието създаване е той.
Пак той е модератор на сайта,
където се публикуват интересни архивни фотоси и се водят
дебати. Това са младежи, искрено загрижени за архитектурното наследство на града ни.
Проф. ЛЮДМИЛА СТОЯНОВА

нов, в чест на баща си. Арх. Ма- то си образование в Италия,
нол Йорданов е роден в Търново след което се записва да учи в
през 1877 г. В родния си град за- Техническия университет в
вършва гимназия, след което за- Шарлотенбург,
Германия.
минава за Прага, която тогава е Дипломира се през 1905 г. като
част от Австро-унгарската импе- хидро- и строителен инженер,
рия. Взима диплома от Чешката след което се заселва във Варна.
политехника през 1905 г., след Работи в Техническата служба
което се завръща в България и на Общината и на частна
през 1908 г. се устанопрактика, като създава
вява във Варна, като
редица
сгради,
още от същата година
образци на сецесиона,
датира и първият му
от които трябва да се
проект – този на негопосочат: Доходното
вия личен дом на бул.
здание на Жозефина
„Мария Луиза” № 27 и
Фройнд (1912 г.), дома
29. Двойна къща,
на търговеца Стефан
построена изцяло в дуМилков (1912 г.), къха на сецесиона, не сащата на д-р Христомо външно, но и вътре,
фор Ловенич (1914 г.),
където стените на Арх. Дабко Дабков търговския дом на Савестибюла са богато
ва Китринополу (1912
украсени с монументална живо- г.) и мн. др. През 1936 г. инж.
пис – прекрасни флорални Йосиф х. Стоянов е кмет на
композиции и геометрични фи- Варна, но още същата година по
гури – чист сецесион. Сред забе- покана на инж. Мусман се прележителните
сецесионови селва в София, където умира
проекти на арх. Йорданов във през 1939 г.
Варна трябва да се посочат още и
Георги Бърнев е роден в Цаследните здания – Юнашкия са- риград през 1875 г. в семействолон (1910 г.), хотел „Москва” на то на богатия търговец Бърню
ул. „Цариброд” (1910 г.), домове- Радев и Аника Георгиевич
те на сем. Кокашвели на ул. (сестра на известните варненски

Дом на търговеца Стефан Милков

„Драгоман” (1912 г.), къщата на
братя Овадиеви на ул. „Славянска” (1911 г.) и пр. Арх. Йорданов
умира през 1954 г. във Варна.
Йосиф хаджи Стоянов е роден
през 1880 г. в Кюстенджа (днес
Констанца, Румъния). Потомък е
на стар котленски род. Йосиф х.
Стоянов завършва гимназиално-

възрожденци Никола и Сава
Георгиевич). Завършва средното
си образование в Мъжката
гимназия „Фердинанд І”, а сетне
заминава за Париж, където учи
във Висшето училище по строителство на пътища и мостове.
Дипломира се като строителен
инженер през 1900 г. и се заселва

във Варна, където работи като
общински
инженер,
а
впоследствие отваря и свое
частно проектантско бюро,
посредством което реализира
десетки сгради във Варна и
областта. Инж. Бърнев е автор
на проекта на Алеята на
Възраждането в Морската градина. Сред сецесионовите сгради, чиито автор е инженерът,
трябва да се посочат банка
„Напредък” на ул. „Преслав” №
1 (1908 г.), сполучливо украсена
с монументална скулптурна
пластика, дело на бележития
български скулптор Кирил Шиваров. Не по-малко забележително е зданието на Окръжното
инженерство на ул. „Д-р

Арх. Манол Йорданов Стателов

Пискюлиев” № 2, построено
през 1909 г., домът на д-р Панайот Ранков на ул. „Шопен”
(1911 г.) и пр. Все безценни
перли в архитектурната корона
на Варна. Инж. Бърнев умира
във Варна през 1961 г.
Всички варненски архитекти
и инженери са били уважавани
членове на обществото. Интелектуален и паричен елит на
града. Истински български
патриоти, които вземат участие
във войните за национално
обединение в периода 19121918 г. Въпреки всички техни
заслуги, политическата промяна в България през 1944 г. слага
край на една епоха от развитието на Варна. Архитекти и инженери от градивни единици на
европейското общество стават
„врагове на народа”. Прекъсната е линията на европейското
начало и съвсем спокойно може
да се каже, че към началото на
ХХІ в. ние, съвременните
варненци, обръщайки поглед
назад към миналото, ще установим само, че нашите славни
предходници принадлежат към
една вече изгубена цивилизация, която ние сами сме
захвърлили в прегръдката на
забравата. А що се касае до сецесиона, с всяка година той
отслабва своето присъствие
във Варна. Масово се събарят
прекрасните варненски монументи от миналото, за да бъдат
заменени от „модерните” бетонно-стъклени кооперативни
жилища.
Съвременните
варненци допуснахме алчността и безхаберието да заличат една от най-красивите
страници в историята на нашия
град.
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ШАНДОР ЧООРИ
Шандор Чоори е унгарски поет, роден
през 1930 г. в с. Замой в семейство на бедни
селяни. Завършва института „Ленин“, след
което работи като редактор в
литературния седмичник и списание „Уй
ханг“ („Нов глас“). „Птицата излетя“ е
първата му стихосбирка, излязла от печат
през 1954 г. Тя се отличава с младежка любов към истината и с почти невероятна за
един млад поет обиграност в

П О Е Т И Ч Н И П А РА Л Е Л И
стихотворната форма. Приета много топло от критиката, книгата е отличена
през същата година с наградата „Атила
Йожеф“. Следващите книги – „Дяволската
пеперуда“ (1957), „Бягство от самотата“
(1962), „Второто ми раждане“ (1967) и др. –
говорят за възходящо и едновременно с то-

НОЩНО ПЪТУВАНЕ
В полята глухи с грохот влакът
пуфти, кънти и изоставя
тополите да падат в мрака,
не смогнали да се изправят.
Понякога навън поглеждам,
с очи опипвам тъмнината,
която ражда в мен надежди,
звезди – в небето, и – луната,
изплавала сред пáри бели,
като локомотив ракетен...
Тя сбра звездите и потегли
по своя път хилядолетен.
Облегнах се. И неусетно
глава на рамото оброних.
И в полусън видях: в небето
блестят крайпътните кантони.

ва противоречиво развитие на безспорно
талантливия поет.
От 1988 г. активно работи в
опозиционния вестник „Вяра“, а в периода
1991-2000 г. е председател на Световния
съюз на унгарците.
Шандор Чоори е автор и на няколко
книги в проза, както и на киносценарии.
Рубриката води СИМЕОН ИЛИЕВ

РАЗДЯЛА
Раздялата – две халби черна бира.
Причесваш се веднъж, а после – пак.
Задава се, кънти и вече спира
за теб дошлия отдалече влак.
Ти вдигаш куфара, поемам го и сякаш
с ръцете си измервам тежестта
на първата раздяла. Полумракът
сега е кръстопът на любовта.
И гледам аз, останал на перона,
две релси лудо втурнати към теб.
А там, където махна от вагона,
започва жълта и студена степ.

ЧОВЕКЪТ, КОЙТО
РАЗПЯВА СИНИГЕРИ
Приведен, побелял като баща ми,
по хълма бавно крачи той с метлата,
привикнал с нея, както се привиква
със преспи – зиме, с дъжд и прах –
през лято.
От бяла сутрин чак до синя вечер
нечистото, ненужното отмита.
И улицата светва по петите му –
от него по-красива, по-честита.
Погледнеш ли го, може да помислиш,
че старецът е тъжен и прекършен:
в земята гледа, нещо си мърмори,
мете, а улицата сякаш се не свършва...
Но ти го виж, когато спре за малко,
изопне кръст и в миг се претворява:
стои като стопанин в чиста къща,
като хлапак – синигери разпява.
Превод

НИНО НИКОЛОВ

ВАНЯ КОЛЕВА

„ГОБЛЕН ОТ СВЕТЛИНА“ НА ДИМА ДИМИТРОВА
– МОЛИТВА И БЛАГОСЛОВ ЗА КРАСОТАТА
нещата, до които се до- преактуализирана и метафо- изобразяване на „неизобразимо- съл и обобщение с корени здра-

косваме и които носим
в сърцата си, които
проникват в душите ни.
Въпроси за Творенето поетизира Дима Димитрова. От найранните детски хрумвания и
построения, през опити и домогвания в различните посоки
на изкуството, до усещане за
действителната ценност на
постигнатото – чрез търсени и
съзнателно изградени критерии
за естетично и етично, и следването им в своята деятелност. В
творенето е същината, а не в
прецизното изработване. Защото
първото, творенето, изисква влагане на душа и сърце. То е
разтваряне на сърцето и извличане на най-съкровените негови
багри, тонове, нюанси, най-фините звуци и мелодии и техните
незабележими вибрации, които
неволно, неусетно, ненатрапчиво
проникват и завладяват душата
на човек, за да го разтърсят и
приведат в друга, чудна и загадъчна реалност. А второто, изработването,
колкото
и
внимателно да е, с каквото и старание да е постигнато, то е само
познание и сръчност, опитност,
донякъде рутинност, но при него
липсва най-важното – онзи
плам, озаряващ и възвисяващ,
онази вътрешна светлина, одухотворяваща и облагородяваща,
които извират от дълбините на
душата.
Макар да са присъщи повече
на типа прецизно изработване,
за Дима Димитрова символ на
творенето са и гобленът, и
плетката. За поетесата те са
символи, които разкриват не
толкова сръчните ръце и
майсторството на създателката
си, но преди всичко – нейното
световъзприемане, чувството й
за хармоничност и цялостност,
дълбоко личната и душевна
нагласа.
Тази
символика,

София – “Света София”, скулптор –
Георги Чапкънов-Чапа

На 28 октомври 2013 г. Дима
Димитрова навършва своите
80. Сърдечно я поздравяваме с
юбилея и й желаем здраве и
добри дни! Мир и светлина!
Хармония и красота в душата!
Пречистено и обновено, да грее
в очите й сиянието от съхранените през годините мигове
на щастие! Творческо вдъхновение и нови поетични откровения!
КИЛ

Мъдра и проникновена,
обвеяна със светлина и нежност
e лириката на Дима Димитрова.
Изпълнена с драматизъм и
вътрешно напрежение, но същевременно с благост, тишина,
умиротвореност. Търсеща и
постигаща отговори – за света,
за другите, но и за своето лично
аз, за съкровеното и несподеленото. Бликаща жажда за живот.
Копнееща разбиране, обич. Бленуваща сливане с природата и
света. Устремена към общение с
другите, но често избираща самотата – не самотността. Лирика
за благородството на човешката
душа, за силата на духа,
надмогващ всяка беда. За красотата и етичността, за прекрасното.
Славослов на Красотата е поезията й: красота в природата, в
ежедневно-битийното, в отношенията между людете. Възторжено хваление е за Изящността на
детайлите във видимия и невидимия свят – сътворен от Бога
или създаден от човешките ръце,
ум, въображение, любов и
доброта. Химн е и същевременно
– молитва, за Съвършенството
във всичко, което изгражда и
уплътнява същината на нашия
ден: веществено или духовно. За

̀

рично премислена, надстроена с
нови внушения, с неочаквани
смисли и обобщения, Дима Димитрова вгражда в образа
„Гоблен от светлина“ – според
заглавието на последната и книга, съдържаща най-нова лирика.
В размишлението и прозрението си за поезията, за писането въобще, Дима Димитрова
извежда като необходимо условие чувството за мяра и съзнанието за самокритичност у
пишещия. Да пише авторът дотогава, докато може да каже нещо ново и различно. Докато има
сили да въздейства и тревожи
душите и умовете на читателите.
И да спре, когато е постигнал
своя апогей, когато дирята от
словата му е най-ярка, запомняща се…
За Времето на човека – битийно, обективно, но и индивидуално, субективно, според
конкретното умонастроение и
нагласа, размисля Дима Димитрова. То, времето, най-често
е концентрирано, енергийно наситено, събрало в своята динамичност години и събития,
представи и възприятия. Ценно
за поетесата е това време, в което
човек – наслагвайки тъги, разочарования и болки, предателства
– съумее да защити и опази
светлината в душата си, добронамереността към другите и онази изначална възторженост към
красотата, която природата и човешките ръце са сътворили. Ако,
помъдрявайки, човекът успее да
съхрани своето по детски искрено любопитство към света и желание за откривателство, за
търсене на новото и непознатото, за разгадаване на неразгадаемото.
В „Гоблен от светлина“
авторката заявява желанието си:
„В есента / на своята последна
зрялост“ да направи опит за
̀

то“. Да разгадае „свещена мъглявост“ и да постигне „тайнствено
откровение“. Да предаде, да преведе на разбираем от всички
език своя „разговор с другата, /
отвъдната страна / на нещата и
чувствата“ („Като ручей“). И да
го направи красиво, благозвучно, в стих. Това желание
разкрива натюрела на Дима Димитрова, нейния открит и ясен
поглед към света, потребността
и да дари съпричастност, готовността и да откликне, да се
отзове, да подкрепи. Защото
важно за нея е човекът да съхрани изначалието у себе си и
пълноценно да изживее времето
си.
Лирическата говорителка на
поетесата знае: Духът е всепроникващ и всеобгръщащ. Трудно
е той да се побере, „…да живее /
цялостно в словото“, защото той
има друго предопределение:
„…да изведе / душата в Безпределното“ („Мигът, когато“).
Влечението на лирическата
говорителка към „недостижимата Безкрайност“, към „Безпределното“ и „Безкрая“, и онзи
неотразим миг, в който пред душата се проясняват тайните на
„невидимото небе / и в него –
вечният Бог“, това необяснимо за
мнозина влечение се среща и
пресича с още по-необясним и
чудноват, но трепетен „пророчески страх“, който владее
сърцето на героинята – „достатъчно ли дадох от себе си…“.
Многоточието,
завършващо
фразата, е израз на силата и напора, с които този „страх“
разтърсва съзнанието на говорителката. И тя, тревожна, но смирено притихнала, изповядва:
„Слушам. Мълча. / И оставям /
стихът да говори…“ („Мигът, когато“). Защото стихът „е вложена
в камък мисъл“, но и „замръзнала музика“ („В чакане“). Промѝ

̀

ви е той, но и звукове тайни,
красиви, вълшебни. Поезията е
знак и символ „на човешката
доброта“ и „чистота“ („Що е поезия?“). Затова боговдъхновената
песен, в метафоричното мислене
на Дима Димитрова, е „нежна
тъкачка на трепети“, лек и молитва е за душата („Тъкачка“).
Авторката
копнее
по
различното, необикновеното. И
обича притихналото съзерцание,
мълчанието. В такива мигове тя
се чувства най-приютена, защитена, пригнездена. Тогава тя си е
у дома. Разливаща и сливаща се
„в единство с Космоса“ („Сълза
Божия“). Затова и нощта, със
звучащата в нея тиха музика,
преодолява дневните тревоги и
напрежения. Изглажда недоразуменията, хармонизира мислите.
Успокоява душата и внася мир в
сърцето. Нощта е време за самовглъбяване и размисъл, за
унес, мечтание, копнежи. Тишината е покой и мъдрост, особено
знание. В тишината на нощта душата витае необезпокоявана,
волна, свободна – лети в просторите на ирационалното и непостижимото, прониква и
прозира в небитието. Тогава се
постига щастието. И Дима Димитрова коленопреклонно благодари на Създателя на всичко в
този свят – за това, че
„несравнима е земята ни“; „за
красотата, с която“ Той ни е дарил. За това, че е изсипал „даровете на света“ в малките и слаби
човешки ръце („Благодаря ти,
Господи!“).
С благодарност и преклонение пред Господ завършва Дима
Димитрова своя „Гоблен от
светлина“. Защото Господ е „пътят и истината и животът“ (Иоан
14:6). И от Него иде Светлината
в земния ни ден. Защото Той е
източникът на Красота, към която поетесата неистово се стреми.
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ПОЛОВИН ПОДКОВА И гледам водните предели,

КЕСТЕНИ

Половин подкова намерих.
Половин щастие...
.......................
Половин любов.
Половин живот.
Той вече свършва.
Оттук нататък?
Половината в ада,
половината в рая.
Но къде по напред?
Или ден в рая,
ден в ада.
Половин...

Пак цъфнаха кестените.
И напомнят за теб
Отдавна беше нашта любов.
Вече обичам друга жена.
.....................................
А навсякъде кестени...
Непроходима гора...

ЛЮБОВТА И СЪНИЩАТА
Мъчих се да те забравя.
Но сънищата ми те помнят.
И се събуждах...
Животът продължаваше.
Очаквах нощите
за да сънувам теб,
която някога обичах.
Сънищата водеха към никъде.
Не можех да ТИ простя,
че те обичах.
Но мазохистично исках да сънувам.
Алцхаймер. Как искам
тази болест на Алцхаймер...
Та ти бе толкоз самовлюбена...
Да ти простя ли?
И да престана да сънувам.

ЦЕНКА ИЛИЕВА

ИЗГРЕВ
Зората, огненочервена,
бавно клепките отваря
за ласка с доброта свещена.
Целува нежните върхари
и всяко цвете и тревица
с едно вълшебство лъчезарно.
Затуй я срещам до морето
и пия светлината мека,
която стопля ми сърцето

Радостина А. Ангелова е родена през 1969 г. в София. Пише поезия,
разкази и
миниатюри. Автор е на поетичните книги – „Половината съм аз” (2003) и „Сърце на
път” (2004), и на романа
„Виенски апартамент” (2012).
Победител е във Втория Европейски конкурс за поетична

книга на английски език (2011) с
ръкописа „The Colours of the Old
Lady”, изд. „Eminor”. Носител
на първа награда на Първия национален конкурс за фото-хайга „Сезони” (2011) и трета
награда за разказ на Националния хумористичен конкурс
„Каунь” (2010). Има номинации
от конкурси за SMS-поезия и

РАДОСТИНА А. АНГЕЛОВА

ше.
Персеиди били... Знае тази дума, макар да не помни кои бяха и
за какво. Тъкмо синът се обади
пак – да гледал той, че в града небето не било ясно и те не виждали нищо. Да гледал и да си
пожелаел нещо. Здраве да си пожелаел и... внуци също... Нали
искал внуци?
Вярно, иска, ама ако може да не
е от тази жена. Ама не може. Не
може да иска друг късмет за сина
си, а пък нá - този му късмет не
може да има деца. Така се нареждат понякога нещата... Тя и
Цветанка не прежали момчето си,
ама... Тежък диабет, казаха, било.
Падат – ето я първата, още не е
причерняло небето както трябва,
а една звезда вече се стрелва. Да
си пожелае? Що да не си пожелае
– здраве на кой не му трябва... И
се зареждат една след друга
драскулиците по небето, и ги гледа той и не се усеща как нарича:
кравата да се оправи по-бързо,
ветеринарят да я излекува, дъжд
да вали и кладенецът да не пресъхва, голямата джанка да роди,
че много беше блага ракията лани, и Стамат да докара дървата,
че дяволите го взели и... Какво
друго звездици... Май стига.

ПЕРСЕИДИТЕ
Не беше чул по новините, нямаше и да чуе, но синът се обади –
звезди щели да падат тази нощ...
Голяма работа... Други дертове
има той, други... Кравата е от два
дни нещо недобре, но ветеринарният ще дойде чак в понеделник, че бил в отпуск. Градината
съхне, а вода от чешмата няма,
дъжд – още по-малко. На режим
са от месец и пускат водата през
вечер. И Стамат го лъже от седмици, че ще докара десет кубика
дърва за зимата и ни се види камионът му, ни се чуе.
Когато се премести от града в
селото на баща си, не вярваше, че
ще се задържи задълго. Дойде само за едно лято, уж да се разсее, а
остана... Взе си две кокошки,
после се захласна покрай градината - да обере и последните зелени домати преди сланата – и
кажи-речи дойде зимата. Като се
прибра у дома, снахата беше станала пълна господарка на къщата, нали Цветанка си беше
отишла без време и... не му беше
вече добре. Стискаха го и стените, и думите на другите. Едвам
запролети и се върна на село, купи си крава и кокошки, завъди
зайци и пося градина. Устрои се.
Направи си и баня, всеки месец
ходеше при Цоньо да го подстриже, понякога отиваше на събори
в съседните села, но града и особено – дома на снахата – избягва-

и слушам тайни oт вълните –
те тихо древността са вплели.
Да срещаш до море зората –
това е приказно, чудесно
и дар божествен за душата.

ДИМИТРИНА ЯКИМОВА

ПОЕЗИЯ
Най-тайнствено родените слова
са изворчета, бликнали в душата.
На дъното вирее онова,
в което утаена е мечтата.
Мечтите вечно бродят над света
и с най-неизмеримото се сливат.
По-късно в съкровена самота
се сгушват морни, като че заспиват.
Не е възможно всичко да е сън –
предвестник, подарен ни наготово.
На дъното е порив: звук и звън.
Изригва и се ражда ново слово.

но сътворено в нов, измислен свят,
невиждан и нечуван, нарисуван
от скръб и спомен, образно богат.
Там същността с копнежите пътува...

ДУМИТЕ
Думите са средството, с което
можем да проникнем до сърцето
или пък с крилете им незрими
да изваем красота от рими
със възторг от жътвата богата,
от безброя тих на семената.
Възродено, писаното слово
живо е в пространството, отново
връща ни назад през вековете,
дар е във душите да засвети –
ценност вечна, благодат, реликва –
за благодарност свята, за молитва:
Вярата живота да насити;
Нашите деца да са честити;
Помнейки, да имат висините...

Бленувано – желаното без край –
премисляно, изстрадвано и бдяло
до миг върховен: с музата добра
без брод минава в нещо нереално,

от Четвъртия национален
конкурс за хайку на свободна
тема (2011). Нейни стихотворения и разкази са публикувани
в
англоезични
издания
(„ Anthology 100”, „Words Undone
Magazine”) и в национални периодични издания и електронни
сайтове. Член e на The Haiku
Foundation. Има публикувани

след шест дни ваканция зениците
са пълни със сол и всички
нюанси на синьото, вкусът на риба е под ноктите, а усещането за
слънце и бриз е почти денонощно.
Но звуците... Разделя ги един
по един и се забавлява точно като
на симфоничен концерт: опитва
се да проследи отделните партии
на инструментите. Прибоят на
струнните е постоянен, нарушаван от внезапното пицикато на
някоя по-висока вълна и
неизменната пауза след нея. Крясъкът на гларус в далечината звучи като сурдина на тромпет, а
крайбрежното корабче й отговаря с гърления, топъл глас на обоя.
Пиколото на бебето в количката
ей-там съобщава за проблем с
мокър памперс или празен стомах, точно когато тромбонът на
циганина примамва с топли
гевреци и малини в пластмасова
чашка. Чинелите гръмват със
свирката на спасителя – някой
пак е влязъл навътре повече от
разрешеното. Но и те потъват в
мекотата и вечната необятност на
камбаните, чиято мелодия долита
от новата църква на хълма.
Изведнъж всичко притихва,
заслушано в празничния звук. И
точно тогава от кърпата под съседния чадър се чува глас, който
НА ПЛАЖА
не се поддава на оркестрацията.
Момченцето – аутист, което от
Светът е пълен със звуци.
Пълнят го още много други неща, часове стои с гръб към морето,
наистина, но докато лежи върху проговаря:
Обичай ме... обичай ме... обиплажната кърпа с очи към пясъка, някак не мисли за друго. А и чай ме...

хайку и юген в
„Mainichi Daily News”,
„Sketchbook”, „Мodern
Haiku”, „Gean Tree
Press”, „ Asahi Haikuist
Network”. През 201 0 и
201 1 г. влиза в класациите на 1 00-те найкреативни
хайкуавтори в Европа.

Свищов – Паметникът на дарителите
Скулптор – Георги Чапкънов-Чапа

НОВ СБОРНИК С ЛИТЕРАТУРОВЕДСКИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

Годината 1910 е особено важна
за българския поетически антологизъм. Именно тогава той реално
се ражда – чрез три книги, които
не само остават като класически
образци, но задават различни модели на антологийното с мощни
канон-формиращи потенции. Това са Яворовата сбирка „Подир
сенките на облаците”,
„Българска антология”
на Подвързачов и Дебелянов и Пенчо-Славейковата мистификация
„На Острова на блажените”.
Поотделно, но още
повече чрез диалог помежду си, те заплитат
сложна интрига, която
статиите в сборника
изследват и дискутират. Целта е не
само и не толкова да се обговорят
– за пореден път – трите класически образци, колкото да се потърсят породените от тях ефекти
на антологийното в българската
поезия през ХХ в.
В основата на сборника са
текстове от юбилейна конференция, организирана от Института за литература – БАН с
участието на изследователи от
Нов български университет, Софийски университет, Великотърновски университет, Шуменски
университет, Пловдив-ски университет и Института за литера-

тура към БАН.
Сборникът е разделен на три
главни дяла. Първият е посветен
на персоналния антологиен модел,
центриран около две мощни
авторски фигури – на Яворов и
Траянов (като вторият е прочетен
не само през
наследството на
„Подир сенките…”, но и през
това на „На
Острова…”). Вторият дял – найобемен и разнороден
–
обединява
различни страни
от антологийната
практика през ХХ
в., в различни
нейни – теоретични и емпирични – аспекти.
Третият дял разглежда ироничнопиететния начин, по който
българският постмодерн от
последното десетилетие на века
диалогизира с „високото” наследство на лирическия канон,
преобръща го, играе с него и в
крайна сметка го преутвърждава
като абсолютна ценност.
„Антологии и антологийно –
между автора и текста. 1910 и
след това”. Съставители и редактори Пламен Антов, Маринели Димитрова, Георги Господинов.
София: Издателски център „Боян
Пенев”, 2012, 224 с.
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Това са моите причини да напусна България. Не, не е безпаричието. Всъщност на мен
никога не са ми трябвали кой
знае колко пари. И визията ми е
друга. Просто исках да се махна.
На някое непознато място си се
представях; там, където ще успея
да намеря себе си, без някой да
ми се меси. Бях се превърнала в
омраза. От всичко ми беше дотегнало. От постоянните изисквания към мен. Беше ми писнало
да изпитвам вина без причина.
Затова теглих чертата и просто
тръгнах. Напуснах приятеля си.
Напуснах и родителите си. Напуснах и приятелите си. Сама
съм си. Дете на света. В деня на
тръгването ми заваля. Банално.
Капките падаха върху мен наказателно. Удивително е колко
лесно всъщност можеш да
направиш нещо щукнало ти
просто така, убедил се, че е правилно. Но вината пак ме
застигна. При първата мисъл на
тръгване още. „Капките падаха
наказателно.” Човек си мисли, че
не може да избяга от себе си. Но
познава ли се всъщност? През
целия му смислен път някой му
чертае картата. Родители, приятели, любим, деца... Докато се
усетиш шкембето ти висва,
задникът ти е заклещен зад целулитна решетка, работиш
ужасна работа, чакаш тъпите си
почивки, които цяла зима
изпълват съня ти. И какво?
Какво толкова? Пясък, който се
натиква в костите ти чак, миризма на изкуствени и естествени мазнотии, прегракнали
чайки, ланци, промоцийки,
чалгия... заспал дух и пошла материя. Този товар, дето го носех,
мой ли беше? Или някой ми го
беше стоварил просто ей така...
и аз си го влачех? Имах нужда от
рестарт. Нещо ново. Нещо друго.
Голямо! Живот отвъд представите на мама и тате. Писна ми да
мисля за „добро или лошо”. Кой
ли знае? Сигурно ще ме осъдиш.
То това е по-лесно и от фасул. Да
раздаваш мнения наляво-надясно. Кажи поне на сто процента ли са ти оригинални
мненията или просто украсяваш
чуждите с думи, прочетени в някоя класическа книга... И така се
озовах тук. Вали. Постоянно.
Бирата е по-евтина, отколкото
очаквах. Никой не ме закача, никой не ме гледа мазно. Освен ти,
разбира се. – така отговорих като ме пита защо съм напуснала
България.
- Уау, не очаквах такъв отговор. Искрена си.
- Щото не си ми близък. Сега
може да изчезваш. Няма да ти се
отвори парашута.
- Ха-ха! Що си мислиш, че
искам да ми се отвори парашута?
Оф, слаба ти е маневрата много! – казах, поглеждайки към
вестника.
Нахалника перна вестника
към лицето ми. Нечувана оригиналност. Погледнах го. Седи и се
хили като хлапе, с големите си,
бели зъби. Сервираха му обяд.
Всъщност познавах го, навярно

се изсмея.
- Ако е гейско, то българските
мъже явно сме си чисти педали!
Не мога да ви разбера вас, женската квота. Мъж да си покаже
чувствата и веднага е заклеймен
като педераст, мамка му! – как се
ядоса само.
- Стига де, бъзикам се! – погалих го по бузата.
- Няма нищо. Връщам се в
България – като гръм от ясно
небе го изтърси.
- Защо? – какво, по дяволите,
говори той, помислих си.
- Защо не? Искам да ям баница! Да ми мирише на рози и да
чувам българска реч! Дяволски
ми липсват, мамка му! Геят в мен
пак заговори! – говореше разпалено, хванал ме за раменете. –
Прибери се с мен...
- Не! – първосигнално отговорих с изкривена уста.
- Защо не? Какво те задържа
тук?
Отдръпнах се. Обърнах глава
настрани.
- Не искам да се връщам там
- Огледай се. Какво виждаш?
- Парк. И един хлапак – ухи- откъдето съм избягала. Какъв е
смисълът?
лих се.
- И от какво си избягала? От
- Виж това място! – направи
българското
ли? Не разбираш
кръг с тялото и ръцете си. – Къли,
че
ти
си
българското?
Където
де в Англия си виждала толкова
и
да
отидеш,
то
ще
е
с
теб!
Това
много цветя? Зелентия все
си
ти!
И
на
Марс
да
се
скриеш
навсякъде! Не мога да ги трая
тия дъждовни червеи! Тъпи анг- пак ще си личи, че си българка!
личани! А днес денят е и Виж се! Виж колко си хубава! –
слънчев! Прилича на парка в този негов надъхан патос
разстройваше
всяка моя клетка.
- Добре съм си
тук! – викнах. –
Тук съм себе си!
- Себе си? –
продължи още
по-разпалено, но
вече гневно –
Мислиш, че си себе си? Защото си
спряла да миеш
чиниите на старото си гадже и сега
миеш тези на англичанката? Защото майка ти и
баща ти не ти говорят какво и как
да правиш? Защото четеш „Таймс”,
а не „Труд”? Защото, мамка му... защото си мислиш,
че си открила сеСофия – Поетите Славейкови, скулптор – Георги Чапкънов-Чапа
бе си, а всъщност
Пловдив, оня срещу пощата. Бо- си забравила коя си!
- Селяуш!
- О, я млъквай! Какво знаеш
- Кифлиня! – и той „знаеше” же, как ми липсва!
ти
за мен? – озъбих се - Не- Ако не се бяхме натискали
португалски. Събрах си вестнищастник!
Педал! Отивай, ако
ка и започнах да тършувам из щях да си помисля, че си гей.
искаш
в
Бангладеш!
– врътнах се
- Защо? – пак недоумяващо ме
чантата за пари. Той се ококори
и
си
тръгнах;
бях
извън
нерви;
като видя, че тръгвам. погледна.
плачех
и
псувах!
Мразех
го!
Как
- „Как ми липсва това, как ми
Погледнах го и се усмихнах леко.
липсва онова!” – лигавех се, до- го мразех и не исках да се
- Ти къде тръгна?
като го имитирах. – С този патос обърна, но, Бога ми, исках да ме
- Изчезвам. Имам работа.
в гласа или си гей или слизаш от последва и да ме спре!
- Неделя?
Продължих да вървя бързо.
- Айде чао! – оставих пари и сцената.
Напук
бързо. Не ме последва. Не
- Ти си някакъв ужас! Знаеш
тръгнах.
ме
спря.
Какво ли очаквах! Това
Излязох през вратата и про- ли, моя беше идеята за засаждада
не
е
филм с Хю Грант!
дължих смутено напред. Исках нето на цветята. Не поисках доТръшнах
се
на леглото и заревах
пари
за
да се обърна, но естествено не пълнителни
като
магарето
на село. Липсваха
се. „И защо да е естествено, извънредните часове и те веднамамка му! Ето, затова не искам га се навиха! – ядоса ми се сякаш ми майка ми и баща ми! Баба ми
и дядо ми! И кучето! И магарето!
да срещам българи! Изнервят – за първи път.
- Леле! – още не ми беше ста- А как ми се ядеше баница! Моме! Започвам да се държа не
както си искам, а както уж нало неудобно. – Не знам какво жех да си приготвя – баба ме бетрябва. Да, не се обърнах, да не да кажа! И цветя! Това ако не е ше научила. Но не... не бих
си помисли, че проверявам дали гейско! – едва се сдържах да не могла! Твърде болезнено щеше
добре – работеше към общинските паркове. Всяка неделя е тук,
все виси на масата ми, а през
седмицата раздрънква телефона
ми. В това малко английско
селце май само аз и той сме от
България, та затова все при мен
се навира като пале. Не исках
контакт с българи, но той като
ми се лепна, отърване няма. Ще
си изкривя душата, ако кажа че
не се целува добре. И с няколко
англичани съм се целувала, ама
те, горките, за нищо не ставаха.
Той обаче... той знаеше какво и
как.
- Ох, как ми липсва баницата!
Топла, отвън хрупкава, отвътре
мека, със сиренце! Тука даже
хляб не ядат! Само ориз и картофи! А, кажи кой е по-голям от
хляба, а? Кой? – и започна да
мляска беконът и яйцата шумно.
- Чувам щракането на челюстите ти.
- И? К’во? Да спра да дъвча
ли?
- Не, да се преместиш на друга маса.
- Ей ся. Ти що не ядеш?
- Аз закусих слънце.
- Прр-ха-ха! – заклевам се,
стори ми се, че парченце бекон
литна към вестника ми.
- Кажи честно, това бекон ли
беше, дето литна към вестника
ми?
- Мръвка, яйце, картоф... –
отговори ми с пълна уста.

е хукнал след мен.” Мислейки си
това, в крайна сметка се
обърнах. Стоеше там, пред вратата на пъба, с ръце в джобовете,
с малка, самодоволна усмивчица.
Как да не му изпереш два шамара. Затова, че знае какво иска и е
сигурен, че ще го постигне.
Направо те изкарва извън релси.
Тръгнах към него. Фак! „Е,
толкова много английски думи
вкарахме в българския, че сега за
едно „фак”. Ухили се като ме видя цъфнала пред него.
- Хайде, ще те заведа не едно
място – каза ми.
- Ха-ха! У вас ли?
- Трай малко сега!
Стигнахме до парка.
- В парка ли? Да не си на
петнайсет? – попитах го ехидно.
Сви недоумяващо вежди.
МАРТИН СИМЕОНОВ

НИЕ*

да е да я ям сама, в малката стая.
След известно време очите ми се
измориха и възпалено загледаха
през прозореца. Заваля. Банално. Този път не изпитвах вина. За първи път. Точно, когато
бях виновна. Не осъзнавах, че
той всъщност казва истината.
Само ме болеше... Адски много.
А сълзите ми, излезли в почивка,
се превръщаха в буца, заседнала
в гърлото ми. Не позвъни. Два
дни вече. Телефонът ми се превърна в чудо за три дни. Както
си пареше три месеца от звънене, така сега изстина, забравен
от света. Летаргия... летаргията
обзе съзнанието ми. Инертно
събуждане, инертно заспиване,
инертно миене на чинии. Една
сутрин чух по радиото глас...
Пла-а-а-а-а-ни-и-и-и-но-о-о-оо-о-о-о-о-о! Резонираше славейно в ушите ми. Омагьосваше ги...
Е-е-е-е-е-е! Бъл-гар-ска-а-а-а-а
сват-ба-а-а-а хай-душ-ка-а-а-а-аа-а-а-а-а! Огласи цялото село,
като че ли... целия свят. Умрях.
На място. Не помръдвах. Само
брадичката ми затрепери.
Стиснах чинията, която миех.
Една сълза се търкулна надолу...
ледената буца се пропука.
Свърши.. песента. Мистерията
на българските гласове. Боже
Господи! Отекваше в ушите ми...
Цял ден. Още отеква... О, как
исках да се прибера... вкъщи! В
онова най-първо „вкъщи”. Не
знам дали ви се е случвало, дали
има и такъв синдром не съм сигурна, да усещате миризми, на
които всъщност не мирише. Не
на апартамента, в град Елхово,
на улица Вардар, номер седемдесет и осем – никога не е било само това. Вкъщи! Вкъщи!
Миришеше ми на вкъщи! Винаги съм искала да се махна от този апартамент, от този скучен,
малък град – нали разбирате, да
съм самостоятелна, да живея на
по-оживено място. И все пак се
бях завряла в това малко английско село. Но, ей Богу, исках
си вкъщи! Плаках, плаках... не
зная колко дълго, но по едно
време спрях. Усмихнах се.
Грабнах си якето и изхвърчах.
Като искаш да участваш във
филм с Хю Грант – направи си
го! Не вървях! Бягах! Летях!
Стигнах до вратата му и почуках
силно. Отвори ми една жена.
- Ицо тук ли е? – попитах нетърпеливо.
- Тук е, да. Влезте. Ице! – викна.
Той слезе по стълбите. Ухили
се с дяволската си усмивка, хлапакът му с хлапак.
- Кога тръгваш? Ще дойда с
теб! Давам предизвестие на англичанката! За кога ти е билетът?
– едва смогвах да изкажа докрай
мислите си; толкова бях
развълнувана – буцата в гърлото
ми претърпяваше метаморфоза
и сега се беше смъкнала в стомаха ми, превръщайки се в радостен трепет и очакване.
- Хей! Никъде няма да ходя.
Оставам тук, с теб.
- Не! – викнах първосигнално
и недоумяващо.
- Какво не? – ухили се пак с
онази малка, доволна усмивчица.
На
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- Как така „какво не”? – не го осъзнаваше. Затова ти
разгневих се пак. – Няма да скроих номер. Ако не искаше да
оставаме! Ти знаеш ли какво дойдеш с мен, щях да остана. Наискаш, бе?
ли ти казах. - където си ти, там е
- А, ти знаеш ли какво искаш? България... където съм аз…
- Знам - усмихнах се. Широко.
Прегърнах го. Нямах търпе- Вече знам. Искам с теб. В ние да се обадя на нашите. След
България. Много!
седмица бяхме вече на летището.
- Значи, ако можеш да ме Приближавахме нашият „дом,
имаш тук, не ме искаш, така ли? сладък дом” , както казват. О, и е
- Не! Не, че няма да те искам, сладък, по-сладък и от баница...
но искам да си
Топчица вълнеотида в Бълга- МАРТИН СИМЕОНОВ ние игриво се
рия! Знаеш ли,
търкаляше из цяне съм се прибилото ми тяло,
рала от три годипускайки
ни.
импулси към ръ- Майчице! Ами майка ти, ба- цете ми – не можеха да си намеща ти? – с ръка на устата ме по- рят място. Внезапно се усети
пита жената.
нещо подобно на трус. Всички
- Албена, това е майка ми – изпаднаха в паника. Дали не
Стоянка.
идва... сблъсъкът? Погледнах
- Приятно ми е – подадох ръ- към Христо – успокояваше ме с
ка. – Е, кога се прибираме, за ко- поглед. После погледнах през
га да си взема билет?
прозореца. Безкрайно меки па- Аз няма да се прибирам. На- мучета подскачаха по синята порочно го казах, да те предизви- ляна. Това българското небе ли
кам, защото знаех, че искаш да се беше? Моето небе ли беше?
прибереш, след този твой дълъг Успях ли да стигна до дома?
монолог.
Обърнах се пак към Христо.
Останах с пръст в уста. Какви Протегнах ръка към своята
ги дрънкаше той?
последна радост – моето стръкче
- Какво говориш? Айде да си лайка. Моето парченце дом.
ходим! Мамка му! – запалих.
Моята любов. Почудих си къде
Майка му се опули. Не ми пу- ли ще се родя следващият път.
каше пред кого какво говоря.
Дали в България? Дали ще
- Всичко е било шега, така ли? срещна Христо пак... Моля те,
Ах, ти, педе..! – започнах да го Боже! Дано!
налагам, с малкото сила, която
имах, по ръцете, по лицето, а той
стоеше и се хилеше; спря нежно
*Разказът на Мартин Симеоръцете ми и ме погледна.
нов получи трета награда на
- Исках да се прибера, много Варненския конкурс за проза на
ми липсваше България. Видях, младежка тема 2013.

НИЕ*

ПОЧИНА НИКОЛАЙ ПЕТЕВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБП
От стр. 1

След тежко боледуване на 15
октомври почина председателят на Съюза на българските
писатели Николай Петев, депутат от Коалиция за България в
42-ото Народно събрание.
Николай Петев е роден на 10
август 1951 г. в с. Дреновец,
Монтанска област. Завършва
журналистика.
Автор е на книгите: „Тук във
времето” (1984), „Поезия и позиция” (1986; преведена на
руски език и издадена от издателство „Молодая гвардия” 1987), „Фарът и неговият пазач” (1989), „Зад завесата на по-

литическия театър” (1997),
„Фарът, пазачът и вятърът”
(2006), „Не ме ли помниш...”
(2011). През последните години
публикува есета.
Носител е на Националната
Ботевска награда, на сръбския
приз „Арка” на едноименното
издателство в западната ни съседка (2007 г.), на руския „Имперска култура” (2008 г.)
Негови книги са преведени в
Русия, Италия, Сърбия, Македония, Украйна, Азербайджан,
Полша.
Трети мандат беше председател на Съюза на българските
писатели.

Книжна витрина

ЖИВОТЪТ
МИ НАМИГНА
„След дългото тичане по гладки

и грапави пътеки, днес животът
застана пред мен, намигна ми и с
присмех ми каза: „Е, не прозря ли
най-после, че не си нито вечна,
нито всемогъща, че е има нещо,
което стои над теб, над твоите желания и амбиции.” Има съдба,
която може да ограби радостта от
очите ти, или пък да те дари с
криле за полет. Ако днес съдбата
към теб е благосклонна и добра,
ако денят ти е пъстроцветен,
слънчев и ведър - прегърни го!
Отдай му цялата си обич и кажи:
БЛАГОДАРЯ.”
П е н ка В л а д и м и р ов а

Пенка Владимирова. “Душа, седни
да поговорим”. “Колор-ПринтПАК”. Варна, 2013, 264 с.

АЛФРЕДО ПЕРЕС
АЛЕНКАРТ

(Пуерто Малдонадо, 1962, Перу)

ПРЕВОД
Между нейните последни изяви в
тази област е и антология с поезията на Педро Салинас. Член на
СБП и посланик за България на
Движение Световни поети.

ЗАВРЪЩАНЕ
ВКЪЩИ

Поет и есеист, перуано-испанец. От 1987 г. е професор по Право
в университета в Саламанка. През
2005 г. е избран за член на „Академия Кастеляна и Леонеса за поезия” и от 1998 г. е координатор на
срещите на ибероамериканските
поети, които организира Фондация на Саламанка, град на култура
и знания. Има публикувани 13 стихосбирки и неговата поезия е преведена на 20 езика. Удостоен за
цялостната си работа с Национална премия за поезия „Медал Висенте Хербаси” (Венецуела, 2009),
както и с наградата „Хорхе Гилен”
,за поезия (Испания, 2012).

Едно куче души
моите дрехи на чужденец
след дълго пътуване.
Вчера пристигнах
на входа на селото,
но кучето
не ме остави да мина,
въпреки,
че му показах нежност
и снимка на дядо ми,
който тукашен е бил.
Заравям ръцете си
в тази земя
и после заставам в засада
в клоните на спомените.

ИЗОСТАВЕНО КУЧЕ

Чувстваш се
като изоставено куче,
ВИОЛЕТА БОНЧЕВА
което разкрива болката си
Поет и прозаик с национални и с тъжно лаене.

интернационални награди от
САЩ и Посолството на Кралство
Испания в България. Има публикувани пет стихосбирки, три книги с разкази и един сборник –
електронно издание, с театрални
творби на съвременни мексикански драматурзи, в неин превод.
Една част от поезията и прозата й
е преведена и публикувана в
Мексико (където е живяла почти
три години), Франция, Испания,
Швеция, Аржентина, Чили и др.
Превежда съвременни автори.

Днес
дори не получаваш презрение
или останки от любов.
Знаейки само,
че живееш нов живот,
като куче на улицата,
което
само намира място
за своя
жален
вопъл.

БЪЛГАРСКИ
ХУДОЖНИК
НА УЛИЦА
АВГУСТА
Нарисува художникът един
трамвай
от стария Лисабон.
Започна да рисува втори,
сещайки се за предишния.
Новият трамвай
чакаше своята участ.
(Една жена го видя
под падащата светлина,
увери се в неговата красива
външност
и си го взе,
за да предприеме с него
едно невъзможно
пътуване.)
Георги Чорака
успя да промълви:
„Благодаря!”

ДА БЪДЕШ
ИЛИ ДА НЕ БЪДЕШ
Не казвай,
че си с жертвите,
ако си от клана на
мъчителите.
Не се напълват с въздух
селски
дробовете ти,
ако не си въвлечен
в техните проблеми.
Не говориш за хляб,
за утре,
ако другите не са закусили.
Превод:

ВИОЛЕТА БОНЧЕВА

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА
„УЧИТЕЛ И УЧЕНИК” В ГХГ “БОРИС ГЕОРГИЕВ”

На 10 октомври т.г. за първи
път в престижните изложбени салони на градската художествена
галерия във Варна бе открита
представителна изложба на НГХНИ „Константин Преславски”. Под
надслов „Учител и ученик”,
изложбата разгърна витално
пъстроцветие и открои своя специфика в експозиционната площ
на три галерийни салона. Тя едини
в едно творческото себеизразяване
на арт педагози и техните талантливи възпитаници от профил
„Изобразително изкуство”. В словото, с което представи изложбата
на вниманието на многобройната

Художник – Дарина Дангова

Художник – Емине Хюсеин

публика, изкуствоведът Румяна
Иванова, учител по „История на
изкуството”, подчерта, че учителят
учи младия човек да бъде различен, свободен, и неговият пример е
магнетичната сила на убедителния
урок. Това убеждение затвърждава
добрата практика периодично в
изложбения календар на училищния Арт-салон „Ракурси” да се
включват и художествени прояви,
съвместяващи изкуството на учители и ученици. С изложби от този
тип неколкократно гимназията
имаше отговорни гостувания в
Министерство на образованието и
науката, през м. декември 2005 г. в Академията за музикално,

танцово и изобразително изкуство
в Пловдив, от началото на учебната 2013/2014 г. и в Радио Варна.
Настоящата изложба не само е
продължение на добра и богато
препотвърдена традиция, но е и
градивно приобщаване към активирания културен календар в
подкрепа кандидатурата на Варна
за Европейска столица на културата 2019 г. В културното пространство на крайморската столица
изложбата „Учител и ученик” е
сред значимите прояви, с които се
ознаменува
четвъртвековния
юбилей на НГХНИ „Константин
Преславски" - Варна".

КИЛ
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Октомври, 2013. Брой 10
ЕЛЕНА АЛЕКОВА

ръководител – проф. Владимир
Смирнов.
През 1992 г. завършва ЛитераРаботила е като редактор и
турния институт „А. М. Горки” - отговорен редактор във в.
Москва (семинар по проза с ръко- „Български писател”, като реводител Руслан Киреев). През 1994 дактор в изд. „Български писател”
г. защитава дисертация на тема, и ИК „Христо Ботев”, като главен
свързана с руската емигрантска редактор на в. „Тракия” и като
литература през ХХ век, и придоглавен
бива научна степен Doctor of
експерт в
Philosophi (PhD) in Philologi. Научен
Ми-

ВЕСТИТЕЛ
На Ваня Монева
и нейните „Космически гласове”1

1. Тема
Превърна душата ми в убежище на светлина,
на думи пулсиращи и ангелски песнопения.
Душата ми отвори звездните си очи и зазвъня,
и затрептя душата ми с неведоми за мен антени.
Съцветията, капчиците роса на есента.
Искрящата кръв от шеметни жертвоприношения.
Сказанията за първите и за последните неща.
Животът, внезапно разкрил нов смисъл и ново звучене.
И... Тебе поем, Господи, Тебе благословим... 2
изникна от Нищото в мен и в Нищото се завърна.
И се усмихна – съвсем като истински – херувим,
прошепна ми нещо насън и насън ме прегърна.
Не помня какво ми говори почти до сутринта,
дали го сънувах, дали го докосвах, измислях...
Но заедно с него към небесата синкави отлетя
горчивият мрак... И душата ми засия, пречистена.
Стиховете се родиха, докато слушах песнопенията „Тебе
поем”, „Благослови, душе моя, Господа”, „Во царствии Твоем”,
„Достойно есть” и „Молитву пролию” от новия албум на Хор
„Космически гласове” с диригент Ваня Монева. По някакъв странен
начин в мотивите се смесиха впечатления от прадревното
странджанско светилище Беглик таш и далечни спомени за отец
Ерос и моето кръщение в московския храм „Нечаянная радость”.
Името на църквата – „Неочаквана радост”, идва от онзи
знаменателен момент, когато архангел Гавриил съобщава на
девицата Мария, че ще зачене от Светия Дух Спасителя на
човечеството Иисус Христос.
2 „Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим
Ти ся, Боже наш...” Из Божествена Литургия по чина на Иоан
Златоуст и Василий Велики.
1

2. Вариация по темата
Шемет. И светлина. Песнопения. Думи пулсиращи.
Душата ми. Полет нанякъде – накъде ли?... И още...
Магически заклинания в полуздрача. Свещени нощи.
Искрящата кръв, капчиците роса по баирите.
Ненаситна за кръв е пръстта векове. Зажадняла е.
И пак се отваря както в далечните правремена и епохи.
И пак се отдава душата и търси ли, търси проход –
Историческите клишета ни
уверяват, че всяка културна
реалност има свои специфични
ценностни феномени, които
рефлектират върху художествения поглед за света. Претенцията
за модерност кореспондира със
съзнанието за нещо повече от
предходното и настоява да манифестира „повечето”.
От друга страна, усещането за
връзка с поколенията, архетипното трансформиране на духа задейства тръпка на неувереност и
меланхолично отчуждение. Азът
пропуква самочувствието си, когато става дума за поглеждане
отвъд историята, за футурологичното контра темпорално битие.
Ницше възприема духа на
културата като творческа еманация на величието: универсалност
и уникалност се вплитат в еуфорична игра, запленяваща ума.
Висшето Аз, по думите на Ницше,
е „пълна проява на цялото полифонично същество”, което знае, че
най–висшето въздействие е

нистерството на културата. Сега е главен редактор на в. „Съвременно читалище”.
Издала е 11 стихосбирки, сред
които „И не каза никой защо”
(1995), „Ненужни стихове” (1997),
„Преди камбаните да отзвънят”
(2001), „Прозрения” (2002), „Дете
на Бога” (2004), „Нещо повече”
(2005), „Вграждане” (2008), „В градините на залеза” (2009), „Сънища

Носител е на Специалната литературна награда „Николай
Хайтов” (2007), Национална
награда за поезия „Дамян П. Дамянов” (2009), Национална литературна награда „Богомил Нонев”
(2013) и др.
Превежда от руски и беларуски.
Член е на Съюза на българските
писатели, Съюза на българските
журналисти и Съюза.

и скрижали” (2012), роман в стихове „Милена” в две части (1998 и
1999 г.). Автор е на сборници с литературна критика „По невидимите магистрали” (2003, 2011 и
2013 г.), на белетристичната книга „Отвъд думите” (2006), на
публицистичния сборник „Моята
България” (2007) и на книгата
„Сеячът на безсмъртие. Думи за
Николай Хайтов” (2010).

мост между края и своето някогашно начало.
Благослови, душе моя, Господа... 3 И херувимът –
от ритъма на сърцето ли, от повика на ръцете ли – изниква.
Дали е от плът, от енергия или дух... Не знае никой...
Уж със крило ме докосва, ала за мен е неуловимо.
И само сладост по кожата ми се разлива. И греят мòстове
междуземния бряг и някакви бляскави брегове във висините.
И се събуждам. И всичко е ясно. И вече за нищо не питам.
И отзвънява в лъчите на утрото: Благослови, душе моя,
Господа...

Мрак. Искряща предутрин. Този свят от съня се въззема.
Този свят е измама, илюзия, звън, светлина... И отлита...
И сред болката – херувимът – неземен и някак земен –
като насън – Достойно есть яко воистину блажити... 7
Блага вест... Неочаквана вест... Светлина... Песнопения...
Стихва ропотът. Чезнат болките. И камъните. И ямите.
И на крачка от яслите само – прошението смирено:
– Яжте Моето тяло нетленно и пийте кръвта Ми8...
Ненаситна за кръв е пръстта, ала Жертвата е безкръвна.
Векове. И епохи. Като сън. Като звън. Като светкавица.
Ръфат душата невинна на страстите рикащите лъвове,
3 „Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя
а незримо – отнейде – херувимът с меч и с химни ги укротява.

святое Его...” Псалом на Давид (102:1).

3. Антитема или... ропот из дълбочините
Кой изтръгва звуците? И словесата кой изтръгва?
Има ли владетел ритъмът, роден в сърцето на безкрая?
Уж животът (струва ти се) тръгва иззад оня ъгъл,
иззад теб и сенките на здрача, ала е неизчерпаем.
Звуците се надпреварват и летят във въздуха, не свършват.
Думите не свършват. Ритъмът. А след ритъма – и тишината.
Ако и на тебе (струва ти се) да ти е подхвърлен къшей,
волята намира пътища, пукнатинки към необята.
И... Во царствии Твоем... 4 към този смътен необят се носи.
Кой конците дърпа? Кой живота сбъркан направлява?
Може би наистина сме на земята само плахи гости
и наистина сме поданици на отвъдна някаква държава.
Трепка стягащото гърлото: Блажени нищии... 5 Блажени!
Ала докъде е дадено на болката със нас да си играе?
Зная, плачещите ще се утешат6, ще се усмихнат непременно.
Господи, но нека днес да е това! Сега! Не... Някога...
След края...

„Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу...”
Из Химн на Пресвета Богородица.
8 „И когато ядяха, Иисус взе хляба и, като благослови,
преломи го и, раздавайки на учениците, каза: вземете, яжте:
това е Моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде им и
рече: пийте от нея всички; защото това е Моята кръв на
новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на
грехове.” Евангелие от Матей 26:26–28.
7

5. Завършек
Накъдето и да се обърна с очи – стена.
Адът в мен. Край мен адът. След мен. И по-нататък...
На страстите рикащите лъвове... Светлина.
Молитву пролию ко Господу... 9 – в светлината.
Изливам молитва към Господа – от ада да ме спаси.
Дали ме чува, не знам. Но душата ми е озарена.
Сутрин разпуска над мене слънчевите си коси.
Вечер отваря бездната си необозрима под мене.
Разпъната между мрака и светлината, вървя.
Между оброчищата на правремената и Храма.
4 „Во царствии Твоем помяни нас, Господи...” Из Православно
Но... моите или нечии чужди сънища са това?
песнопение.
Но... моята драма ли е това или чужда драма?
5 „Блажени нищии духом, яко тех есть царство небесное...”
Възведи ме от царството на илюзиите и на скръбта,
Евангелие от Матей 5:3.
на тлението, на болката, на времето немилостиво –
6 „Блажени плачущии, яко тии утешатся...” Евангелие от
нали катадневно, Боже, искрящата кръв на Христа
Матей 5:4.
за хората, за човека, за всекиго от нас се пролива...
4. Връщане към темата
Царят. Весталките. Брачното ложе. Сърцето. Утробата.
Слънчевите лъчи – мòстове към другите измерения.
Люлката, люлееща ни между раждането и гроба.
Улеите, отнасящи болката и кръвта червена.

17–26 септември 2013 г.
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КЪМ “НЕСВОЕВРЕМЕННИ
РАЗМИШЛЕНИЯ”
ситна алчност и навиращо навсякъде носа си любопитство. Фрагментът провокира неприятно
чувство за репродуцирана
реалност - като безкрайна игра на
домино, в чиито конфигурации
прозира отражението на субекта:
условен и с n брой и все пак ограничени възможности: тук и сега.
Ако следваме Ницше, проблемът е в отсъствието на чувственост, в нежеланието, станало
неумение, да освобождаваме духа
си, в склонността да го отглеждаме внимателно по канона на
актуалния социален ред. И този
проблем в същия контекст е
културологичен.
Дали емоционалната стерилност,
кореспондираща с интелектуална
нищета, все пак не е личностен феномен, защото културната реалност
винаги се създава върху основите
на една относително суверенна
екзистенция, която все пак се

Г
о сп оду,

т ли,

и

случва, въпреки общата тенденция.
Според Ницше, откровеността
и в добро, и в зло е стряскаща и
необходима пълнота и свобода,
която трябва да извоюваш сам.
Такъв индивидуален акт обаче е
осъзнато жертвоприношение към
наличното поколение, което може
и да не го осъзнае: пепелта от
февруарските клади спира дъха,
защото в тях прозира крещящата
необходимост от личностна метаморфоза.
В „Що е просвещение?” младият Кант апелира към аналогична духовна еманципация, към
свободата да използваш разума
си, да се дистанцираш от интелектуалния мързел и социално вегетиране; да си отвориш
прозирката (Вонегът); да гледаш
абсурда и да не се примиряваш
(Камю).
Парадоксален е отказът на
индивидите да разпознаят себе си

и
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Боже,
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РОСИЦА ТОДОРОВА

възможно едва когато се обнови
всичко – нравите, държавата,
обществените отношения, възпитанието.
Необходимостта от тотална
промяна е квинтесенция на еволюцията и нейното емблематизиране
е онтологичен факт за съвременната автентична интелигенция.
Условният ретроспективен мост с
навлизащия ХХ век (този на
Ницше) ни въвежда в позната социална реалност: “...отвратителен
строй, черпещ сили от насилие и
несправедливост..., собствено неудовлетворение, неумение и безсилие. Езикът е станал самостоятелна
сила, която сграбчва хората, като
призрак.”
„Модерният човек е станал
изцяло привидност”, за него
изкуството е лъжовна унизителна
потребност, или нищо, с интерес
фокусиран само върху новините и
с едно чувство на мръсна, нена-

ко
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като водещи режисьори на битието си, наблюдавайки живота като
блудкав, но обсебваш телевизионен сериал.
Всяка културна епоха разкрива
своя херменевистичен поглед на
миналото, търсейки проекции в
актуалното – днес, и прорицавайки възможното бъдеще, защото
константно присъства съзнанието
за личностен недостиг, за незрялост на духовността. Дали става
дума за преднамерено митологизиране на ролята на а-за или
„твърде” човешкото е устойчивата
вата, движеща екзистенцията?
Тревогата за човека като интелектуален дискурс е тревога за
изначалните смисли на битието и
възможно усилие да бъде задействана разумната човешка
природа над егоистичното: ”След
мен и потоп” до индивидуалното
себеопределяне: ”Ego sum”. Тя е
базисното условие за човечество,
чието богоуподобяване – творенето, е постоянно случване, култивиране на а-за в и въпреки
цивилизационния шок.
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Х УД О Ж Н И К Н А Б Р О Я
От стр. 1
Изключително интересен е
процесът на тяхното претворяване (не реконструкция, стилизация
или подражание) в структурата на
творбите на Георги Чапкънов.
Най-очебийно тук е общуването с
духовното наследство на Древна
Гърция (не е случайно, че предпочита Гърция от Омировото време
до късния елинизъм, а не Рим).
Обръщането на Чапкънов към
античността представлява търсене на нещо стабилно, свързано в
нашите представи с хармоничността на античния човек и
неговата среда. Но заедно с тази

тенденция в творбите му може да
се открие дълбоко противоборство между хармоничния образ,
отговарящ на съвършенството на
античното изкуство, с нехармоничността на съвременния свят.
Именно на света, а не на човека,
защото творчеството си Чапа
утвърждава красотата и духовната сила на човека, като се бори за
нея, като третира личността
сложно, многостранно, дори понякога и противоречиво. Наличието
именно
на
това
противоборство нарушава традиционната за античното изкуство
цялостност на художествения
образ, подвежда под съмнение
света на хуманните идеали. На
преден план се явяват тревогата,
опасностите, които заплашват човека. В пластическо отношение
обаче работите на Чапа запазват
своята цялост и естеството на
пространствените решения. Те
носят пластическата завършеност
и чистота на художествено мислене, стремящо се към естетическо

ВОЛЕН ПЕНЕВ

ГЕОРГИ ЧАПКЪНОВ - ЧАПА

Георги Чапкънов–Чапа е роден
24 януари 1943 г. в град Вълчи дол,
област Варна. Завършва Художествената академия в София
през 1969 г, а през 1973 специализира в Cite International des Arts,
Париж. От 1974 до 1996 г. преподава скулптура и ръководи Катедра „Художествена обработка
на метал” в Националната Художествена Академия в София.
Работи в областта на рисунката, малката скулптура, портре-

та, монументалната скулптура и
медалиерството. Автор е на
държавния герб на Република
България, символа на столицата –
монумента Св. София, монументалните фигури на Петко и
Пенчо Славейкови на площад „Славейков” в София и на статуетката на театралния „Аскеер”,
както и на множество монети и
медали. Носител е на Голяма
награда за скулптурен портрет
през 1966 и 1972 г., на Първа награ-

да за скулптура „Марко Марков”
на СБХ през 1977, 1979 и 1986 г.,
на Специалната награда на журито – конкурс „Роден” на музея
Хаконе, Япония през 1990 г.,
Награда „Сулмона” на президента на Република Италия
Оскар Луиджи Скалфаро за
портрет на Федерико Фелини
през 1993 г. и Гран При в Париж
през 2002 г. Има над 30 самостоятелни изложби по цял
свят.

съвършенство.
Чапа не третира наследството
на вековете в абсолютната му
стойност - като нещо неизменно
във времето, а го възприема в този вид, в който древните творби
са достигнали до нас. И ако за учените „останките” показват как биха могли да бъдат възстановени
достиженията на древните, то за
художника те са изразители на
съдбата на античното изкуство,
неговата история през вековете.
Творейки, той се стреми да внуши
усещането за красотата, за високото благородство, а, от друга
страна, да подскаже, че времето е
оставило своите белези. Белезите
не само на физическата, но и на
моралната разруха. Това вече е
една друга античност. Античност,
преминала през вековете, през
трагедията, разрушенията и гибелта.. По този начин скулпторът
поднася на зрителя сложно, многопластово послание, в което звучи
драматична
нота.
Художественото наследство от

различни епохи е откровен цитат,
установяващ директна връзка със
своето време, но и подсилващ съвременното звучене на творбата.
Чапкънов е не само един от
най-забележителните автори на
малката скулптурна форма, но също така има главна роля в
утвърждаването на този жанр в
българското изкуство. Не спира
да търси живи ситуации и метафорични олицетворения. В
творбите му има закачлив елемент, който въвлича зрителя в
активно емоционално участие.
Самите обекти и пространствената им обработка не показват очевидна сложност. Интелектуалната

привлекателност и емоционалният заряд са нещата, които
отразяват емоционалното единство на повечето му персонажи.
Авторовата позиция е твърдо
отдадена в защита на позитивния
принцип в живота, той и предварително затвърждава превъзходството на „доброто”.
Несъмнено съществува и градация в авторовата оценка на злото,
градация, която се изразява чрез
езика на пластиката – от изискана,
филигранна към едра и масивна
форма - нарастване на напрежението в пространството на
композиционния строеж. Но
„присъствието на художника” би

било натрапчиво, ако неговите
творби не притежаваха красотата
на формата, богатството на
ритмичното
развитие
в
пространството, прецизността и
взискателността в детайла. В течение на годините авторът все повече се обръща към по-големите
форми, където сложността на ситуацията е значително намалена, а
стремежът към философско
обобщение става по-ясен.
През януари тази година художникът навърши 70 години и в
момента работи по ретроспективна изложба, която ще
представи през декември в Художествената академия в София.

“Радой Ралин”, скулптор – Георги Чапкънов-Чапа
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Б Ъ Л ГА Р С К И П О Е Т И Н А X X I В Е К

АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ

ВЕНЕТА МАНДЕВА
(1946 – 2001)

Венета Петрова Мандева, българска поетеса, сатирик, публицист, преводач, общественик и природозащитник, е родена на 27
юни 1946 г. в град Павликени. Завършва българска и руска филология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. От 1969 г. живее във
Варна. Работи като журналист – редактор и кореспондент, преподавател, възпитател, в Дирекция Култура и духовно развитие
на община Варна. Автор на книги с поезия и публицистика, сред
които „Градско време” (1979), „И пак сърцето…” (1984), „Делнична
тетрадка” (1989), „Оцеляване” (1991), „Българска елегия”, „Особена зона” (2007). Член на СБП. Активист и лидер на Екогласност
във Варна. Включена е в редица представителни поетични антологии и превеждана на руски, полски, унгарски, турски, английски,
немски и др.
Умира на 12 юли 2001 г. във Варна, където е погребана.
Носител е на Голямата награда на Варна (2003), посмъртно.

За всеки писател настоящето се
оказва някаква шега, някаква
грешка или предателство. (Иван
Динков) Не беше нейното време,
тогава, в края на 90-те, с площадните нрави, които тя не можа
да разбере, с грубия битовизъм,
който ожули оголената й чувствителност; и я погреба в списъка с
именитите, но забравени вече
варненски поети.
„Какво се случва, когато едно
цвете цъфне в дълбоката гора, където никой не го оценява, никой
не усеща аромата му, никой не минава край него и не го нарича
„прекрасно”, никой не вкусва от
неговата красота, от неговата радост, където няма с кого да сподели - какво става с това цвете?
Умира ли то? Страда ли? Паникьосва ли се? Самоубива ли се?”
Запомнил съм я чиста и талантлива, еротически свенлива.
Чуждо й беше всяко идеологизирано писане – реторическа поезия, суетяща се около ... тема и
прочее пароли на нечий реализъм.
Като всички големи поети тя живя с усета за раздвоеност, за несигурност във възможностите на
словото и със съмнения в успеха
на собствената си мисия като поет

– и следователно като преводач на
Бога.
Във време, когато много от
постмодерното изкуство се състоеше от персонални кресливи декламации, Венета Мандева прекоси
прогнилата повърхност на поетическата маргиналност без да й се
поддаде и достигна до изконната
съвършена и неизменна сърцевина
на истината – все още човекът има
нуда от думи, с които да преобрази
заплашения си свят.
Стесняването и изсушаването
на човешката личност не й попречи да улови дълбоко личните емоционални движения, за да ги
изгради в мащабно лирично
платно. В живота и в поезията си
Венета Мандева възкреси вечния
свят на детето край брега на морето и паралелно с това даде израз на
съмненията на помъдрелия човек,
който пише името си върху водата.
Нейните стихове не са просто
игри на въображението, маски за
прикриване на духовната пустош, а
един страстен кръговрат от реални
преживявания, реални страсти,
реални болки и страдания, реални
сривове и просветления.
Венета Мандева умееше да
мисли света си отвъд границите

АНГЕЛИ

ПЛАЧ ЗА ПОЕТА-БАРД
ВЛАДО ЛЕВКОВ

“Бог не наказва когото мрази.”
Христо Ботев

Господи, Господи, почти всичко разбирам
от твоята книга на живота и на смъртта:
най-добрите се наказват със ранно умиране,
преглътнали хиляди пъти болките на света.
Господи, тъй си ги сътворил - да късат отвътре –
хляба - от тялото, а виното - от кръвта.
Всеки ден, все така. А канарите, които къртят,
да ги затискат и мачкат. Все по към пръстта.
Господи, богохулствам ли? Те са твоите наместници,
без сан и расо, но нагърбени с доброта.
Правят песни и стихове, или даже вестници,
като жертвени агнета - за да оправят света!
Господи, и си тръгват през август, след лятото,
и падат листи, предчувствия, тъжни слова.
Те си тръгват, добрите, сред сонм от приятели
и... винаги един Юда. Господи, не разбирам само това!
2 000

на веднъж завинаги приключилото преживяване, отвъд бедността
на бита, трудностите по оцеляването, неотзивчивостта на читателя, дивото невежество на тълпата.
Зад чезнещите небеса тя усещаше
страданието на звездите и това зареждаше мечтите й с огнен пламък. Може би и затова силата на
поезията й не се определя от броя
на страниците, а от нещо съвсем
друго, за което ние имаме много
епитети и прилагателни, но нямаме истинска дума, с която да го
наречем.

В края на XX в. ние бяхме
свикнали писателят да осмисля,
макар и от друг ъгъл, теми и
проблеми, които вече се въртят в
публичното пространство.
Поезията на Венета Мандева ни
напомни, че съществуват много
видове литературно удоволствие.
Не всички опити на литературността са свързани с духовитост, бързи аналогии и съзерцание
на странните аспекти на действителността. Словото й, поместено
между моралната криза, от една
страна, и изкуплението, метафизиката и прошката, от друга, обичаше
експеримента, провокацията, но
заедно с това интелектуалната независимост, способността да
мислиш извън каноничното...
Раздвоена между патоса на
собствената си празничност и
сюблимност и скептицизма на
делничното си битие, българската
култура не можа да оцени по
достойнство нейните фини,
прозрачни, но достатъчно остри
полемики с безнаказаността на
съсловието и готовите отговори
Да видиш красотата чрез думи,
да видиш разминаването между
думите и света, да останеш в красотата, и в същото време да се навърташ близо до смъртта, без да
изгубиш своето достойнство, а
напротив – изискано, непринудено
да продължиш да следваш мисията
си…, всичко това раждаше онази
красота на нейната поезия, под
чиято ленива кожа пробягваха
фантастични мигове. Благодарение
на тази чувствителност се научи да
се
справя
по-добре
с
превратностите на живота, да
изживява по-пълноценно удоволствията, дори да страда по-малко.
Живя в един „посткултурен“
момент, когато поезията беше
изтласкана в периферията от
спорта, гастрономията и попмузиката, а писменото слово бе
обречено на изчезване. Не се примири. Продължи да бъде пленница
на
най-възхитителния
похитител – изкуството. Във вглъбените си мигове продължи да
.

Венета Мандева виждаше
реалността със съвършена яснота,
стоически устояваше на чувствените пориви на плътта и исканата
от тях пределност. Строгата, чиста
и безмилостна, стилистиката на
черно-бялото изображение в нейната поезия изглеждаше последното нещо, което може да бъде
превзето от шарената комерсиалност на съвременната култура.
Беше убедена, че душите
трябва да се разтопят, трябва да се
подложат на второ огнено кръщение, за да започне духът отново да
диша в тях. Победата на
антихристовия дух в света, загубата на вярата, засилването на материализма навлизаха в ритъма на
катастрофичен процес, и ето защо
беше изключително необходимо
да се открие духовната дълбочина,
да се извърши движение от повърхността към дълбочината.

Цяло чудо е всъщност, че още съм тук и съм жива,
даже в пътя вървя, и с наслада се вглеждам в света.
Моят ангел-хранител от мене почти си отива чувам понякога - крачи далече от мене в нощта.
После пак се завръща - навярно е само от жалост,
хваща лакътя тънък, сребрящата вече коса,
тъй задържа ме някак във все по-чупливото тяло
и помага все още живота си да понеса.
Броди все пак кръвта ми в уморените вени,
но накрая Самите ми мисли внезапно ще спрат –
моят ангел-хранител, някой път видим до мене,
е с продрани нозе и криле от трънливия път.
Станал земен и прашен, той ангел е - пак е безгрешен,
просто свикна от мен да обича света променлив.
Щом умра, моят ангел във старите джинси предрешен,
ще си тръгне свободен, но няма да бъде щастлив.
Тъй, превит от скръбта си, ще иде на черната борса,
не във храма небесен, а зад Катедралния храм.
Наемете го, моля, поне зарад яките кости,
той ще хвърля бетон, ще изкара той хляба си сам!
Само дайте йената, която наистина има –
не се е прегърбил, крилете го правят гърбат.
Вижте колко е жилав! А нимбът в студената зима
може да топли и да свети в смълчания свят...
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казва най-неуместните неща. Така
и не можа да се превърне в символ
на поетично съществуване, сменящо времена, пространства и
идентичности.
Изстрада докрай напразните
желания, провалените любови и
неосъществените кариери. И никога не забрави, че достойнството
и куражът са единствените неща,
без които животът не бива да бъде
мислен.
„Венета Мандева живя бурно. Тя
не се примиряваше с несправедливостите и се бореше срещу тях. Затова и активно участваше в
обществено-политическия живот.
Такава беше и в поезията си.
Нейната жизненост и активност бяха поразяващи и никого не
оставяха равнодушен и спокоен. Тя
обичаше поезията и й служеше от
цялата си душа и с цялото си същество.
Умря в разцвета на силите си.
Творчеството, което остави, тепърва ще се анализира и оценява,
но е ясно, че Венета Мандева бе
своеобразен талант и заслужава да
бъде запомнен в литературата.”
Панко Анчев
„Венета Мандева създаде един
поетичен свят, за който наймалкото е да се каже, че не те
оставя безразличен – и към изразеното осмисляне на всекидневието, и към начина, по който то се
„дописва” в обобщаващите паралели между баналното и възвишеното, между съкровено-личното
и обществено-„необходимото”.
Един свят, в който променящите се наративи на времето от
последните две десетилетия на
ХХ век не зачеркват изразените
болки и търсения, не променят
образа на изразеното, а само още
по-релефно го открояват на фона
на заблуждаващите изкушения в
днешния ни ден, на бляскавите
сурогати, които постепенно
подменят същността и смисъла
в живота ни.”
Иван Овчаров

Звездите някой ден
Нима е краят? Гасне въглен,
догарят –
звезда догаря, и любов...
живели са по-дълъг миг.
Луната тежко се закръгля,
за жътва ражда сърпа нов. И аз се стапям. Но
повтарям
Земята се върти. По дати
от страх вселенския им
тъмнее моят календар.
вик.
Мечта е вечният двигател,
животът - краткотраен дар.
2000

ИЛЮЗИИ
Когато минутите падат по ред като жълти стотинки
и гъстата кал, и студеният дъжд ти залепят настинки,
когато мълчи телефонът и с празен сигнал ти отвръща,
и вечната орбита влачи те - вкъщи - на работа - в къщи,
когато стрелките крилете си твърдо в дванайсет затварят,
и сякаш последна звезда зад пердето ти алчно догаря –
клепачите здраво стисни, и забравяй, забравяй, забравяй
за всички прегради, несвързани краища, злобни забави!
Не се ли е случвало вече така да е, даже по-тежко,
не си ли заплащала друг път за чужди коварства и
грешки?
Напразно наричат илюзии светлото, ведрото само!
Затварям вратата на днешния ден и подпирам я с
утрешно рамо.
2000
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Октомври, 2013. Брой 10
Преди няколко години беше
много модерно непрекъснато да се
говори, че българският театър е в
криза. Слава Богу, тази мода в
критическото мнение отмина и
сега вече по-спокойно и по-аналитично се говори за състоянието на
българския театър.
Театър се създава много бавно,
защото е уникално натрупване на
знание, идеи и перформативен
опит от поколения театрали. В този смисъл книгата на Марко
Илиев “Отново. Театрални и
филмови пристрастия” ме остави
с приятното усещане за свят на
възможна естетика и предчувствие за хубавото, което може и да
ти се случи, ако отвориш сърцето
си за процесите, които обграждат
и съставят театралния живот около нас. Защото, ако се позовем на
една мисъл на проф. Любомир Тенев, човешката съвест е главен герой на всяка пиеса, включително
и на тази, която се играе днес в
обществото ни.
Втурнем ли се прекалено веднага и категорично да поставяме етикетите „добра” - „лоша”, „черна” „бяла” на “Отново...”, само ще лишим себе си от перспективата и
дълбочината на прочита, а защо не
и от насладата да си припомним
някои знакови театрални събития
във Варна още от началото на 90-те
години. Кой знае как всъщност са
се случили тези събития? Дали това, което сме прочели в кратките
отзиви по медиите, е истината? Дали разказите на очевидците не са
поразкрасена версия на действителността,
пречупена
през
собствените им желания за съвременно изкуство?
В “Отново” Марко Илиев внушава, че има събития, които ни
определят като нация с театрална
култура и затова, мисля, сме
длъжни да се връщаме към тях
отново и отново, да се вглеждаме с
повече разбиране и по-малко
страсти към остарелите афиши.
Подходът на автора към изследователските задачи, които си е
поставил, е първият според мен
правилен, да не кажа и единствено
възможният, ход за работа. Той, от
една страна, влиза в ролята на

АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ

ПРИСТРАСТИЯ И ПОЛЕМИКИ

хроникьор, описващ, отбелязващ и
подреждащ театралните факти във
времето, в което се случват, от друга обаче, опазва внимателния си
критически поглед. Така текстовете
му не остават при хрониката, а
„откриват” и поставят проблеми в
театъра ни и неговото битие в годините между 1994 и 2011 г.
Композицията на сборника
включва отзиви и статии по конкретни театрални поводи, рáботи
върху конкретни текстове с попублицистична насоченост, както и
авторския текст на Марко Илиев за
филм-спектакъл или спектакъл с
видео “Празните стаи”. Отделните
театрални етюди (не бих ги нарекъл рецензии поради на места
дълбинните коментари на идеи и
впечатления), както и по-общите
теоретични разсъждения са
изпълнен с интересни размишления, препратки, сентенции, цитати.
Впечатляващото е, че Марко Илиев
бяга от рутината и се стреми да
изрази, допълни и подчертае
културните процеси с прецизирани
естетически парчета лична болка и
самота. Признавам, аз съм привърженик на подобен разнообразен театрален „афиш”, в който
всеки читател може да намери онова, което му допада като театър.
Марко Илиев рисува контекста
на годините след 1989, такъв какъвто го познаваме и от дебати и
културни реформи в българския
театър, със затъванията и
изкачванията нагоре, бясното лутане в различни посоки и пр. В това отношение важни са
наблюденията, които авторът прави върху естетическия плурализъм в съвременното ни изкуство,
който изисква „компетентност,
рецептори за разграничаване на
същностите и нюансите, художествен критерий, позиция на
твореца”, както и разбира се
търпимост
на
възгледите,
атмосфера, духовен живот, общи
усилия. Ясно е, че добрите
произведения на изкуството будят
повече въпроси, отколкото дават

отговори. Доказателство за това
размишленията за постановките
на Ст. Станчев („Последната
лента” от С. Бекет), режисурата на
Кр. Спасов („Играем Пинтър”),
филма „Спомени за близначката”
пр.
В книгата на Марко Илиев са
залегнали много идеи, които обаче
не са просто подхвърлени, а се
предават стегнато, ясно, комуникативно, без излишни емоции и
сантименталности, но с достатъчно емпатия и мекота. Бележките са навързани в сюжет-пъзел, в
който всяко впечатление от
различен времеви отрязък постепенно допълва картината –

От стр. 12 ТУРХАН РАСИЕВ
След като завършва
Варненската мъжка
гимназия и приключва
с войнишката служба,
Веселин Горанов няката се носеха из морската градиколко години е учител в село на пpeз целия ден. Веселин ГораИзгрев. Известно време работи нов беше и ценител на женската
като журналист във вестник „Ве- красота участваше и в провеждасел Коробостроител” - издание на нето на конкурса Мис Варна...
Коробостроителния завод.
Известно време Веселин ГораНай-дълъг трудов стаж има в нов работи и в Държавния куклен
културно-масовия отдел на Ди- театър - Варна, като театър
рекция „Отдих и култура”. Рабо- майстор. Тук бяха още карикатутещите там отговаряха за всички ристът Ганчо Раев и хумористът
културни мероприятия във Варна. Велико Бърнев. Тримата съставляОрганизираха концерти в чест на ваха едно хумористично трио.
национални празници, културни
Но и където и да работеше, той
събития в града и окръга.
продължаваше да сътрудничи на
Веселин Горанов навярно пи- хумористичните предавания на
шеше сценариите и текста на ху- Радио Варна. С Илия Пенев рамористичните диалози и сценки. зиграваха весели сценки пред
Той беше в особена творческа микрофона. Активно пишеше и за
треска по случай празника на мо- вестниците „Народно дело”, „Порето. Концертът се провеждаше лет”, „Маяк” и „Балканско знаме” на Централния плаж. Яким Ми- Габрово.
хов или Илия Пенев бяха дежурни
Тези дни прегледах старите
в ролята на Цар Нептун. Гълчва- броеве на „Народно дело” от 1975
вата на публиката, смехът и музи- до 1990 г. Макар че вече хумо-

ристичната страница беше се превърнала в „Кът
на Хумориста”, почти
през брой имаше фейлетон или кратък хумористичен разказ от В.
Горанов. Карикатуристът Светлозар Загоров, които отговаряше за
хумора, много го ценеше като
автор и винаги намираше място
за неговите материали. Не съм му
броил публикациите, но те са над
150 фейлетона и хумористични
разкази. Миниатюрите, вицовете
и другите кратки форми не ги слагам в сметката.
Жалко, че Веселин Горанов си
отиде от този свят още през
първите години на промените.
Ако беше живял още, навярно и
той щеше да спретне поне една
хумористична книга, за да не се
ровим сега в пожълтелите
вестници само и само да прочетем нещо от него. Защото неговите творби са актуални и днес
и предизвикват непринуден
смях!

не спестява неуспехи или прибързани публикации. Внимателно
е анализирано и ставащото в
българската драматургия, в което
неизменно се чувства честността в
отношението към Божия дар, наречен „споделяне на съкровености”, и неговите форми приятелство, изкуство, любов.”
Днес имаме и много повече
възможности да се изгубим сред
предложенията бързо да задоволим всеки глад – телесен или душевен, като забравяме, че колкото
и да се засищаме, ако съдчето ни е
пробито, през него все ще изтича.
Така наред с възхождащите туктаме класически постановки, все
пак постмодерното пирува с остатъците и от старото, и от класическото и от модерното,
разпарчатосва познатите жанрове,
ползва каквото му е необходимо
от наложените практики, идеи,
похвати, за да създаде своята стилистика. В която всичко е позволено, защото търси нов смисъл,
след като всички смисли вече са
открити и изречени. В този аспект
са разсъжденията на автора за
фарсовата разновидност на театъра на абсурда, мултимедийните
манипулации (или опити за „помиряване, сродяване и съвместно
проектиране на сценични артпродукти”), за деперсонализираните
лица на актьорите, употребени като знаци и пр.
Марко Илиев. “Отново. Театрални и
Ще напомня, че в изкуството
филмови пристрастия”. Изд. “Онгъл”. критикът е единственият незавиВарна, 2012.
сим ресурс на информация. Остаспектакъла „Черната дупка” на Ст. налото е реклама, която има за цел
Камбарев, „Комедия на суетата” да поддържа в нас „неудържим
от Е. Канети, „Илирия” на режи- оптимизъм”, който поражда неосьора Г. Стоев. Езикът на автора е съзнато безпокойство... А криафористичен, интелигентен, се- тичният дух е онзи, който помага
риозно задълбочен, ироничен и да отстояваме индивидуалните си
във всичко това има топлина към свободи. Точно тук е акцентът на
човека и неговите слабости. Като книгата - театърът е най-добрата
цяло в кратките, но интензивни и терапия за човек, който е забил
напрегнати етюди на Марко поглед в стъклото и си мисли, че
Илиев няма излишни неща. Неза- нищо интересно не може да му се
висимо от факта, че търси и случи. Четеш, ходиш на театър
очертава тенденции, той се опира и...и ти се струва, че животът вече
на богат фактологичен материал, не е така безсмислен... Има за

какво да го обичаме, има за какво
да се научим да обичаме!
Хората все повече имат нужда
от информиран, задълбочен и
интересен текст, който да ги накара да се замислят. Акцентирайки
върху знакови театрални постановки и филми от изминалите две
десетилетия, Марко Илиев внушава, че талантливият спектакъл,
умната мисъл са като съчки за този огън. Него да подхранваме!
„Трябва всички да се греем на него, а не самотни да стоим в
собствените си нарцистични
изживявания, застанали пред
отворената завеса или пред белия
лист, готови да напишем поредната си рецензия.” Особено сега, когато естетическите оценки са
твърде объркани, сложни, менящи се динамично, провинциалният театър се нуждае от
хора, които искрено да дадат израз
на чисто човешка впечатлителност и чувствителност.
Подобно на скулптор, който
създава скулптурите си като маха
ненужното, така и Марко Илиев
изтласква от себе си това, което
му пречи да бъде изцяло верен на
изкуството. Времето доказа, че в
своите книги той е в състояние да
превърне в събитие всеки добър
театрален текст и ... да потърси
своята автентичност в коментара.
Човек е това, което иска да е, а не
което Бог или друг е решил. Чрез
„После...” Марко Илиев се надява
да намерим сили да се преборим с
надвисналия апокалипсис и почесто да се връщаме към
театралните личности – автори,
актьори, режисьори, - като към
живи хора и пластични образи, а
не като към застинали портрети в
черно-бяло. Може би ако знаем
откъде и как сме тръгнали, ще
разберем накъде отиваме и ще
поизправим
посоката,
ако
открием, че сме на път да се изгубим.
Дано само сред всички тези модерни комуникационни медии
истинското, качествено и смислено общуване да не се изгуби
съвсем в търсене на поредната
оригинална форма, в която да
блесне.

Д А Г И П О М Н И М С УС М И В К А

ВЕСЕЛИН ГОРАНОВ
(1930 – 1992)

Скулптор – Георги Чапкънов-Чапа
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ВЕНЦИСЛАВ БОЙЧЕВ

ВАЛЕРИЙ ТОДОРОВ

***
Когато има свобода на
словото - словото хич го няма.

ВАЛЕРИЗМИ

***
У нас хората, прочели само
една книга, са много по-напред
с материала.
***
По въпроса за свободното
слово мълчанието бе
единодушно.

***
Всестранно развита личност,
поставена в среда без духовни
интереси, скоро се превръща
във всестранно разбита личност.
***
Повечето хора оплешивяват,
докато загладят косъма.

***
Многоточието - символ на
плурализма, но и на цензурата.

***
Всеки ден срещаме
усмихнати, щастливи хора...
да си говорят сами.
***
Най-много се стремят да

ХРИСТО
НЕДЯЛКОВ

ВНЕЗАПЕН
ОБРАТ

БГ ДЕЛЕГАЦИЯ
В ЧУЖБИНА
При всеки опит нещо да
пробута,
най-любезничко й бият шута!

ТЪРПЕНИЕ
ДО ВРЕМЕ
Време е за епитафия
на родната ни мафия!

ПОЛИТ-ЗИМА
Без пъртина лъкатуша,
стрескат ме полит-кошмари.
Как на топло да се сгуша
между нови парт-другари?!

ПРАГМАТИК
Не искам точка опорна и лост,
и не ща да повдигам Земята.
Вие дайте ми престижен пост
и височайша заплата!

***
Чистенето на Авгиеви обори
неизбежно включва и
заливане с помия.
***
Неизбежната констатация на
уличната протестация: няма
ли лустрация – цял живот
фрустрация!

ТУРХАН РАСИЕВ

С ПЕРО
ОТ ПЕГAC

***
Новата поетична смяна чака
да поеме щафетата пред
някоя кръчма.

***
Славата на някои живи
класици се носи като мъртва
риба по течението на реките.

***
Ако имам някаква дарба, това
е умението ми да убеждавам
другите, че съм... талантлив!

***
Много мъртвородени герои в
литературата ги съживяват в
киното.

***
Фактът, че и на мен ми
хрумват същите мисли на
великите мислители, не ги
издига в очите ми, а напротив...

***
***
От конфликта между левите и Той издаде томче „Събрани
десните най-често се
съчинения”. От много
възползват бесните.
автори...

***
Писатели, които не спазват
диета - пишат дебели романи.

Д А Г И П О М Н И М С УС М И В К А

Прав,
додето истината бранех смело,
на стола ми се цвъкна мекотело...

ИВАН КЬОСЕВ

ЕПИГРАМИ
ЕСТРАДНОСЪПРУЖЕСКИ
РАЗГОВОР
„Замълчи, замълчи...”
Замълчах.
„Говори, говори!”
Не посмях...

РАДИОВИКТОРИНА
„... Животното живее в Нил
и се нарича... кро.. ко... дил!”
- Ела да чуеш, мила,
съобщиха де си се родила...

КУЛОАРНО
И ПЛЕНАРНО

НЕСПОДЕЛЕНА
ЛЮБОВ

Лоби в парламента налага закон
„Своята кокошка за чуждия кон”.

Не ме обикна...
(колата ми е малогабаритна).

БИЗНЕС-ДАМА

АВТОСТОП

Щастлива и ценена, преуспяла!
Кому ли нещо интимно е дала?!

Такваз гудзила
не качвам във автомобила.

ВЕСТНИК „КИЛ“ С МЕДИЙНОТО СЪДЕЙСТВИЕ
НА ТЕЛЕВИЗИЯ
„ЧЕРНО МОРЕ”

засвидетелстват мястото си
под слънцето тези, които са
за освидетелстване.

Навремето аз про- ТУРХАН РАСИЕВ
бих във вестник „Народно дело” като...
дописник. Учех във
Вълчидолската гимназия и пращах крипоетите Д. Стойчев, Богомил
тични материали, а хумористите ри
Тодоров
и Любо Жарин пишеха
Цветан Пчелински, Веселин Го- цели стихотворения
конкранов, Димитър Стойчев, Любо ретни поводи и точнипо адреси.
Жарин и Велико Бърнев ги пре- Веселин Горанов умееше да пише
работваха. Чрез разни хватки ги такива хумористични материали
правеха смешни за страницата и затова името му често се поя„Нашето жило”, редактирана от вяваше в „Наше жило”.
Ангел Петров.
През студентските години във
Веднъж В. Горанов така беше ВИНС
– Варна, започнах да пиразкрасил моя сигнал, че овча- ша епиграми.
И така се запознах
рите от родното ми село Ген. Ки- с Веселин Горанов
в коридора на
селово разводняват млякото с редакцията. На живо
убедих,
вода право от реката: „Мандра- че кръстниците му са се
улучили
джията в селото бай Раси почти десятката, като са го нарекли Ве-в
всеки ден хваща в цедилката ша- селин. Той винаги беше с весело
ранчета и змиорки!” Овчарите настроение, занимателен и задълго време ми имаха зъб!!!
След като получавахме
Като матрос-бреговак служих качлив.
хонорарите,
се събирахме в една
в едно поделение край квартал кръчма „Морска
до Ра„Аспарухово”. Бяха ни пуснали в дио Варна. Тогава звезда”
той
беше
найградски отпуск. И като мина- шумен, обичаше да се шегува.
вахме по една улица, изцапахме Разправяше разни смешни источепиците и крачолите си, поне- рии, повечето от които ги съчиже имаше дълбоки кални локви. няваше в момента. Въобще
Веселин Горанов пак беше малко както си говореше, така и пишепреувеличил - беше написал, че ше своите хуморески.
съм си загубил единия ботуш и
съм отишъл на срещата с гаджето си на бос крак! Всичко си беМИНИАТЮРИ
ше негова измислица, но
важното е, че въпросната улица
***
беше асфалтирана...
В ония години другарите от
Почти всички мои приятели и
партийните комитети искаха познати се вредиха и си взеха
конкретна критика и хумор. До- карти. След това запрашиха по

черноморските курорти.
Останал
сам,
мислих, мислих и
измислих. Отидох
в най-близкия павилион до нас и си взех 32
карти за.... белот.

ВЕСЕЛИН ГОРАНОВ
(1 930 – 1 992)

Пъ тув ай те с в е стн и к
То й щ е в и о тв ед е в с тр ан ата н а п р е кр ас н о то . Щ е в и д о с тав и
д ухо в н а н ас л ад а с ъ с с в о и те с ти хо в е , р аз каз и , е с е та, с и с то р и ч е с ки те
и п убл и ц и с ти ч н и мате р и ал и , ко и то п убл и кув а н а с тр ан и ц и те с и .
В с и ч ко то в а с ам о с р е щ у 6 л е в а год и ш е н аб о н ам е н т. 1 2 б р оя в год и н ата.
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***
Най-после строителят Михо
Mихайлов издигна замък за чудо и приказ. Без никакви дефекти и забележки. Построи го
за някакъв час и половина. И то
на плажа - от пясък, при температура 32 градуса на сянка под
чадър.
***
Петко Петков имаше чувство
за малоценност. Защото бе висок едва 1,54 м на бос крак. Затова, вместо да стане
баскетболист (както си мечтаеше), взе че се скри вдън земята,
като стана пещерняк-алпинист.
Но като дойде на курорт, самочувствието му изведнъж порасна почти с 20 см. Защото
единствено той можеше ла се
излегне на плажа в цял ръст, докато другите едва намираха
място да седнат на една кълка.
Всяко зло за добро, както се
казва в поговорката.
***
Докато се къпел в морето, на
Спас Спасов му откраднали часовника на сушата. По тази
причина се прибрал вкъши с
два часа закъснение, та жена
му трила морска сол на главата.
От вчера обаче Спас Спасов
не закъснява. С него като
електронен часовник ходи вече
и жена му.
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