®

Брой 11 (347)

Година двадесет и втора
Варна, ноември 2013
Цена 0,50 лв.
КОЛОНКА НА РЕДАКТОРА

АПОКАЛИПСИС

Апокалипсис на потърпевшите,
театър на абсурда, прекомерно
съзнание, хора с подземие?
Възможно е. Толкова свикнахме да
търсим поличба за всяка неясна
обществена ерес, че сме способни
да се отречем и от самите себе си в
името на който и да е натиск на
общото. Ако не е разбран, българинът днес се безпокои по-малко
от предходниците си - за него е
важно да събуди чувства от някакъв род, включително отрицателни. Прокламиращите колони,
обикалящи наляво и надясно,
анархистично заобикалят разпадането на един вид начин на общуване, властвало като естетически
канон векове - разбирателството.
А това е трагичен проблем. Както
често става в модерното общество
- неблаговидната тема и отблъскващият сюжет са облечени в красива „форма”, в цвят, линия,
съчетани елементи, дори леко
театрализирани. Но красивите
цветове на груповите воли правят
изображенията още по-грозни.
Посягането към обществените недъзи и устойчивите идеологически
величини е мода за показ. Дотолкова, че неистовото въображение на моменти изглежда
въображение заради самото себе
си.
„Подчиненото” пространство
на душите ни е продукт на неразумно въображение. След като
вече изконсумираха живота ни,
остана само играта – най-често с
трагична маска. И колкото повече
искаме да изглеждаме сериознотрагични, намръщени, толкова
образът „избива” към играта. Това в други времена е упрек, но
днес няма същата стойност.
Ала както е в живота - появи
ли се нещо, което прекалено натежава върху едната страна, на
везната за равновесие се появява
обратното. Изводът не е лишен от
основания. Причината е не само
лесното увличане в модния образец и зачеркване на здравата
собствена стъпка, но и липсващата вяра в нужда от собствен път.
Когато една ценностна система се
руши, това е повече от хубаво дошъл е ред на друга, която напира. Но ако се е разрушила, без да
напира друга? Тогава се залавяш
за „ожесточеното въображение”,
като се мъчиш да го направиш
още по. Но излиза друго или проличават и други неща.
Страсти, които сякаш поглъщат всичко – от анархията обаче
печелят малцина. Обществена ситуация, която не вещае нищо
добро. Ако сметнем, че заявеното
обществено недоволство оголва
гледната точка, защитата на институционалния нихилизъм унищожава възгледа, платформата.
Покривало върху жарава.

ПО-ЖЕСТОКО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
ОТ
ПИСАТЕЛСКОТО
НЯМА
Отминало е времето, когато кар и съблюдавайки някои „ Ако не бях истинска - й каза Алиса,
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аристократите на духа са създавали кралете; сега кралете „короноват”
блюстителите
на
културното развитие. Някога
дворцовият живот е бил очакване на мига, в който благородникът е щял да се покаже като
вестител
на
отвъдното,
„пратeник от безкрая”. Днес творецът е принуден катадневно да
отстоява своята различност. Не
да лицемери, а да мери ръст - ма-

правила на добрия вкус - с лю- като се усмихна през сълзи, тъй като
де превишаващи го в полити- всичко това се стори много смешно, ческата йерархия. През нямаше да мога да плача.”
всичките тези тридесет и се(„Алиса в огледалния свят”
дем-осем години Валери
на Луис Карол)
Станков не се мъчеше да
засвидетелства угодничество, а въпроси. Двете тънки книжки
дързостта му го направи един от бяха напълно несъвместими като
най-„четивните“
съвременни шепа положително заредени
поети; продължи да носи в себе частици в тясно и затворено
си съвършената компенсация на херметическо пространство. На
бедите, които понасяме, и дори фона на тогавашния вкус
безкрайността на духовните изглеждаха дори някак абсурдни,
пространства не можа да заличи отричащи се и в същото време
усещането, че в поезията му няма неудържимо привличащи се елесубект без свят, няма Аз без Дру- менти на един сложен, но
гите. Не се умори да се разпо- постоянен като величина мехарежда с нещата, макар и малко да низъм. Несъмненото още тогава
се сещаме да го приемем откъм си остана до днес негово верую –
трагичната страна под влиянието да защитава напрегнатите усина едно по-малко интимно разо- лия, на моралната и аморалната
чарование. Ще дойде време, кога- сериозност, на волята да не остато той сам ще разчупи небесния не невъзмутим пред въможностите за отслабване на
хляб за земята!
В първите си стихосбирки желанията, за засищане на
„Огън на брега” (1980) и „Нощен страстите, за обезценяване на
хляб” (1983) той не се са- чувствата.
Макар и след промените от
моизмъчваше публично, застанал
1989
г. новата културна „цивилинад кладата на екзистенциалните
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МОЛИТВА
ЗА МОЯ ЖИВ О Т

зация” да прогони духа на
всичко, което с право или не можеше да се сметне за суеверие, за
химера, Валери Станков успя да
се издигне над мрежата от разнородни критически оценки и като
митичен герой да премине през
опасните изпитания. Често се
забравя каква поразителна
енергия изисква тази работа...
Целият в болка и напрежение,
той избра да преживее повторно
миналото, интегрирайки в
днешното травмата от терора на
тоталитарното мислене и тоталитарното действие. И по този начин да внуши отговорност към
житейските смисли на човешкото съществуване, ориентирани не
толкова към миналото, колкото
към универсално човешкото днес
и утре.

На стр. 10

ХУДОЖНИК НА БРОЯ

КОСМИЧЕСКИТЕ ОТРАЖЕНИЯ В КАРТИНИТЕ
НА ХРИСТО КИРИЛОВ
вото изкуство, е израз на една

Вече не вярвам. На нищо не вярвам – Всяко време е като душата на
някой смени моя кратък живот.
отделния човек, то има своето
И отлетя – по-крадлив и от гарван – особено, специфично ограниченеуправляем, на автопилот!
но състояние на съзнанието и
поради това се нуждае от
Толкова зверски цял ден ме будалкат, компенсация, която точно чрез
че ще живея – тъй, както си знам,
един поет или художник придава
апъккакво? – всеки ден всепо-малко! – на неизговореното в състоянието
на епохата израз и в картина или
хляб и парици за ток и салам.
действие издига онова, което е
Слизам понякога – сам – на морето. било очаквано от неразбраната
потребност на всички, било за
И му говоря красиви неща –
добро или за лошо, за лечението
искам да бъда момчето, което
на една епоха или за нейното
може да свирне отново с уста!
разрушение. Винаги е опасно е да
се говори за собствената епоха,
Може да люби. Да плаче. Да пее.
защото прекалено огромен е
Да нацелува момиче в дъжда.
Господи? Толкова много злодеи
бръкнаха с мръсни ръце във меда!

обхватът на това, което е поставено на карта.
Христо Кирилов е автор, чиято живопис впечатлява не само
визуално, но предизвиква и
силно емоционално въздействие.
Животът в неговите картини
много често спира, увековечава
се в един миг на избрано равновесие, плод на търпеливо разработване, което бавно размества и
разполага
елементите
на
действителността в един желан
от човешкия ум порядък,
постигнат с напрегнат размисъл.
Това равновесие, което е именно
върховното достойнство на негоОТЗИВИ ЗА НАШИ АВТОРИ

сигурност, която е прибежище от
трагичната неустойчивост на този свят и тържество над непрекъснатото рушене на нещата, и
се изгражда само от чувство за
мярка, от красота и съвършенство. Рисуването за него е едно от
онези неща, които просто трябва
да бъдат приятни... Когато човек
рисува, споделя Христо Кирилов, като че ли цялото му съзнание се изключва. Шумният свят
на забързаното ежедневие и
проблемите замлъкват. И
настъпва тишина.
На стр. 13

ТВОРЕЦЪТ
У ЧОВЕКА Е БУДЕН ВИНАГИ
По повод книгата “Повестница за един български войвода” на Веселина Цанкова
И ВА Н З А Г О Р О В

Искам да седна по турски на плажа.
Да си натъпча лулата с тютюн.
Искам си своя живот! – да ви кажа.
Не заместител на тоя фъй-шун.

Това е книга, която заслужава
да бъде не само прочетена, но и
препрочетена. Особено от
Искам да ходя по лунни пътеки.
варненци. Защото в сагата на
Искам да дишам сред птичи ята.
варненската фамилия КарамфиИ да нахраня със кренвирши "Леки" лович,поднесена великолепно от
тъпото псе, а не моя баща.
авторката, се оглеждат различни
отрязъци от живота в този град.
Моля те, Боже – ела, помогни ми? – които едва ли са познати на
взеха ме вече за тъп идиот.
днешните поколения. Но ако
И ще редя най-красивите рими,
приемем, че това е само биографична книга за един позабравен
неосквернени от този живот!

варненец - демирхисарския войвода Панайот Карамфилович и
за Варна в миналото, ще сбъркаме. Веселина Цанкова, позната
като авторка на повести и разкази, на куклени пиеси и на сцена
рий за детски филми, обръща
поглед на 180 градуса и се захваща с една тема, която е съвсем
встрани от нейното творческо
амплоа. Пред очите й оживяват
семейни албуми и ко-

респонденции, архивни материали, стари вестници и списания, изследвания и мемоари все свързани с борбите за освобождението на Македония. И
тук е интригата на повествованието. Тази варненска фамилия
по бащина линия е с корени от
Македония. От най-живописния
град на тази измъчена земя - от
двете страни на Вардар.

На стр. 14
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БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНАТА
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ДУХ И КУЛТУРА

На 23 и 24 ноември в Пленарна зала на Община Варна се състоя XVIII
национална конференция „България в
световната история и цивилизации –
дух и култура”. Акцент на форума бе
темата „Морската история по
българските земи”. В програмата на
конференцията са включени доклади
на утвърдени изследователи: д-р Мариана Кръстева, директор на Военноморския музей във Варна, проф.
Петко Димитров, Светлозар Попов,
дългогодишен изследовател на древната цивилизация, Теодор Роков
от РИМ, доц. Явор Шопов и Тодор Ялъмов от
Института за древни
цивилизации, София,
научен колектив от
Техническия университет – Варна под ръководството на проф.
Руси Русев, Кирил
Милчев, Спас Мавров,
д-р Георги Георгиев от
Бургас и др. Конференцията постави отново въпроса за българските общности
извън пределите на България с
участието на Костадин Костадинов.
Историкът Стоян Райчевски представи книгата си „Етническо прочистване на българите в Източна и Западна
Тракия и Мала Азия (1903-19131923)”. И тази година Варненската
историческа конференция е подкрепена от Община Варна като домакин
на форума и се явява пред своята аудитория с актуални и значими теми,
включва интересни автори, чиито задълбочени проучвания обогатяват
българската историография и оставят
трайна диря в българската памет.
В дните на конференцията гостува
уникалната изложба на Етнографския
музей при БАН „Пастирската дърворезба в Средногорието”. Официалното откриване на изложбата се състоя
на 22 ноември от 19 ч. на партерния
етаж в Мол Варна в присъствието на
куратора гл. ас. д-р Елена Водинчар от
ИЕФЕМ-БАН. Изложбата, с която
варненци имаха възможността да се
запознаят, показва уникални експонати, свидетелства на старинното
дърворезбено творчество у българите.
Богатата традиция на този вид народно творчество е успяла да се запази през вековете по българските земи.

дио Класик ФМ Васил Димитров при
връчването на отличието, което получи маестро Борислав Иванов – главен
художествен
ръководител
на
Варненския оперен тетър. В медийното допитване на радиото най-много
слушатели - над 500 души, са подкрепили номинацията на ТМПЦ –
Държавна опера Варна за ОПЕРА В
ЛЕТНИЯ ТЕАТЪР – ВАРНА 2013.
Директорката на Театрално-музикален продуцентски център Варна Даниела Димова, благодари от името на
целия екип, на всички зрители на
ОПЕРА В ЛЕТНИЯ ТЕАТЪР, на
всички приятели и почитатели на
Варненската опера, с които споделяме
голямата награда! Тя е високо признание и още едно доказателство за това,
че операта, както и всяко друго
изкуство, съществува единствено заради и благодарение на своята публика.
На маестро Юли Дамянов би присъдена втората КРИСТАЛНА ЛИРА
за ОПЕРА В ЛЕТНИЯ ТЕАТЪР –
ВАРНА 2013! В категория диригенти

той бе удостоен с отличието за хитовия спектакъл Super Star Gala – Мюзикълите на XX век.

КИЛ

ПРЕМИЕРА

На 05.11.2013 г., в кафе-книжарница „СИЕЛА” във Фестивален комплекс се състоя премиера на книгата
„Лумнали огньове” от проф. д-р Иван
Бързаков
„Лумнали огньове” е третата и найнова поетична книга на небезизвестния за българите в родината и
света проф. д-р Иван Бързаков. Човекът, преплувал 11 км между акулите в
бурното Адриатическо море, за да
стигне до свободата (1976 г.). Автор на
нашумелите стихосбирки „Яростно в

КИЛ

НАГРАДИ ЗА ДЪРЖАВНА
ОПЕРА ВАРНА

Държавна опера Варна бе отличена
с наградата КРИСТАЛНА ЛИРА 2013
– Награда на публиката на Съюза на
българските музикални и танцови
дейци (СБМТД) и Радио Класик ФМ.
В Деня на народните будители, за 17ти път, СБМТД връчи на тържествена
церемония в НДК националните
награди за ярки постижения в
областта на музиката и танца за изминалата година в общо 15 категории класика, изпълнители, джаз, поп музика, оркестри, фолклор, критика и
др.
КРИСТАЛНА ЛИРА 2013 – Награда на публиката е най-демократичната
награда, подчерта директорът на Ра-

само четири години след издаването
на първата му книга – единственият
случай в нашата литература.

КИЛ

“РЕВИЗОР” ОТ Н. В. ГОГОЛ
НА ВАРНЕНСКА СЦЕНА

„Извикал съм ви, господа, за да ви
съобщя пренеприятна новина: при
нас пристига ревизор.” Няма любител
на класиката, който да не знае, че с та-

зи реплика, изречена от Градоначалника, започва прочутата комедия
на Николай Гогол „Ревизор”. Работата
по тази пиеса е голямо предизвикателство за всеки режисьор. Този път
към текста на руския писател посяга
проф. Пламен Марков, който реши да
постави спектакъла във Варненския
театър „Стоян Бъчваров".
Темата за мнимия държавен одитор, който пристига в едно затънало в
корупция градче, където хората са
нравствено упаднали, звучи съвременно и днес. Неслучайно през
последните 5 години това е третият
прочит на Гоголевата пиеса у нас.
В спектакъла на Варненския театър
носителят на Икар 2012 г. и една от
звездите на морската трупа Стоян Радев се превъплъщава в ролята на Градоначалника.
Съпругата
на
Градоначалника - Анна Андреевна ще
бъде изиграна от Веселина Михалкова. Гергана Арнаудова е в ролята на
дъщерята Машенка. Генерал Растаковски играе Михаил Мутафов. Младият Стефан Додуров е в ролята на
Хлестаков, когото всички в града взимат за ревизор. В главните роли ще
видим също Веселина Михалкова, Биляна Стоева, Пламен Димитров, Валери Вълчев, Мария Гинкова, Леарт
Докле и др.
В България "Ревизор" е представен
за пръв път през 1880 г. в Русе, при това на руски език. Свои интерпретации
по него правят режисьори като Н. О.
Масалитинов, Кръстьо Мирски, Методи Андонов, Стоян Камбарев, Лилия Абаджиева, Бойко Богданов
(2008), Мариус Куркински (2011).
Във Варна, след прочита на Станчо
Станчев през далечната 1986, с „Ревизор" през 2013 се заема проф. Пламен
Марков, в чийто елитен постановъчен
екип влизат Мира Каланова - сценограф и костюмограф на постановката и композиторът Калин
Николов.
Премиерните спектакли предстоят
на 29 и 30 ноември, 19.00 ч., Основна
сцена на Варненския театър.
Vsekiden.com

скръбта” (2009) и „В съня над пропастта” (2011), нашият гневен и скръбен поет изказва цялата трагедия –
както на нашия народ, така и на народите по света „в изящна и мъдра поезия“ (проф. Елка Констанатинова).
„Лумнали огньове” е не само за тези,
които се самозапалиха, а и за всички
ни, които горим в душите и сърцата
си, за всички, които не намират мост
да прекрачат пропастта. През януари
2013 г. Иван Бързаков бе номиниран
за Нобеловата награда за литература,

СЕДМИЦА НА
ПРАВОСЛАВНАТА КНИГА

За 15-та поредна година в гр.
Варна, от 23 до 29 септември, ще се
проведе международният форум за
православна книжнина и култура
„Седмица на православната книга”.
През тези седем дни ще се осъществяват срещи с духовници, автори, издатели и читатели на православна
литература.
За изминалите четиринадесет години проявата се превърна в очаква-

но и авторитетно събитие в целия
Православен свят. Неговите гости православни автори на книги и духовници - дават актуален и понятен
отговор на вълнуващи въпроси.
Въпроси, които пряко се отнасят до
човека в днешното му битие и до найценното у него - богообразната му душа.
Тази година темата на форума е:
„Познайте Истината и тя ще ви
направи свободни”. Истината е една Христос - и човек
е призван да Я
последва. Гостите
на форума, чрез
своите книги и
лекции,
ще
представят своя
опит в пътя си на
общението със
Спасителя.
Седмицата на
православната
книга се организира от 1998 г. с
благословението
на
приснопаметния Варненски и Великопреславски митрополит д-р Кирил. Неговото
присъствие на всички прояви беше
неизменно, докладите му - винаги

интересни, а въпросите и уточненията му - винаги в точния момент.
Тазгодишното издание на форума е в
негова памет. Митрополит
Кирил даде благословението си и подготовката на форума започна.
Със срещите - лекции, беседи и „на кафе и чай” Варненска и Великопреславска св. митрополия, като
основен организатор се стреми да продължи една традиция за църковна просвета и
култура; просветното дело,
започнато още от светите
братя Кирил и Методий и
техните ученици.
Благодарим на нашите
съорганизатори,
които
толкова години активно ни
съдействат за провеждането
на международното събитие: Община Варна, Международния обществен фонд „Единство
на православните народи”, Балканското атонско сдружение (БАС), Балканския православен младежки съюз, хотел
„Корал” в к.к. „Св. св. Константин и
Елена”.
„ЛЕКА ПОХОДКА
И ДРУГИ ОПИТИ”

Премиера за възрастни
на Куклен театър – Варна

Сред най-очакваните представления на куклена сцена са спектаклите
за възрастни. В края на годината, в
която отбелязва своята 60-годишнина, трупата на Държавен куклен театър - Варна подготвя точно такава
изненада за ценители. 13 фатално забавни кратки истории обединява в
трагикомичен микс най-новият
спектакъл на театъра „Лека походка и
други опити”. Вдъхновен от творбите
на израелския автор Ханох Левин, режисьорът на постановката Боян Иванов предлага на зрителите един

комичен разказ за очакването на
щастието и за убедеността на героите
как то непременно трябва да им се
случи.
На сцената на Кукления театър
публиката ще види съзвездие от обичани варненски актьори - Боян Стоянов, Галин Гинев, Гергана Господинова,
Вера Стойкова, Диана Цолевска, Евгения Василева Красимир Добрев и
Стоян Стоянов. Сценографията и
костюмите са работа на Свила Величкова, а за музикалното оформление се е погрижил самият режисьор
под името S.U.S.F. Хореографията,
която има важна функция в спектакъла, е на Татяна Соколова.
Любопитна подробност е, че
всички костюми, освен че са в стилистиката на 70-те години на ХХ век,
са решени и в еднаква цветова гама,
голяма част от тях са шити специално
за постановката. Неутралните нюанси
са търсен ефект, разкрива режисьорът
Боян Иванов. Идеята е да се покаже
как, макар и да се сливат със заобикалящата ги среда, героите се стремят да
изпъкнат по свой начин. „Всеки ще
намери нещо от себе си сред тези хора”, коментира актрисата и директор
на Кукления театър Вера Стойкова.
Режисьорът Боян Иванов: „Идеята
за тази постановка се роди по любов,
в много аспекти на думата. Това е третият ми съвместен проект с трупата
на Кукления театър във Варна.
Опитваме се веднъж годишно да си
доставим удоволствието да работим
заедно. Ханох Левин има много особено чувство за хумор, малко
саркастично. Често е жесток към героите си. Аз обаче се постарах да покажа не толкова тъмната страна на
произведенията на Левин, а един
малко по-лек и оптимистичен прочит.
Той има написани над 150 кратки
истории, от които аз много трудно
подбрах 13, така че да има обща линия
- как средностатистическият човек

отстоява правото си на щастие.”
От сцената на Кукления театър
варненската публика познава Боян
Иванов с последните му спектакли
„Боливуд” и „Девет и нещо”. Режисьорт е популярен и с постановките
„Суматоха”, „Часът, в който не знаехме
нищо един за друг”, „Слуга на двама
господари”.
Премиерата на „Лека походка и други
опити” е на 5 декември от 19 ч. в
Държавен куклен театър – Варна.

„

МИСТЕРИЯТА
ЕНЬОВДЕН

“

Спектакъл на Нешка Робева

На 10 декември новият спектакъл
на Нешка Робева – „Мистерията
Еньовден“, ще зарадва всички
варненци със своята предпремиера.
За първи път трупата на Нешка Робева ще покаже грандиозния проект на
Moko Solution и NeshkaArt в морската
столица, в „Двореца на културата и
спорта“. Началото на събитието е
точно в 20:00 часа.
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ЕСЕННИ ЛИТЕРАТУРНИ СРЕЩИ
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ –
В МОРСКАТА СТОЛИЦА
“ЗАЩО СА ТИ ЗНАЦИ, ЩОМ
Валери Станков - един автор, Независимо от внушителния брой среди, бързо очарова с магнеМ И Л ЕН А Б Е Л Ч ЕВА

М И Л ЕН А Б Е Л Ч ЕВА

който няма нужда от представяне
и през своя творчески път е спечелил както множество литературни
награди, така и уважението и
симпатиите на неизброими читатели. Неговият странстващ неуморим дух знае как да направи
„Аутопсия на зимните миражи” и
„обиск на пустините”, търсейки
„Соления път на бога” в „Делникът на един безделник” - заглавие
на последната му поетична книга,
чиято премиера се състоя на 18.10
тази година. С края на топлите
есенни дни авторът изостави временно „Книжарница Седмата
пейка” и след литературна вечер в
столицата, представи новата си
стихосбирка и на варненска сцена
в Сдружението на писателите. В
препълнената зала звучаха избрани произведения с различен емоционален заряд, но написани и
поднесени с искреност и безспорен талант. Публиката оживено
аплодираше
представените
творби или свеждаше поглед в
размисъл над тежката „Сиромашка молитва”, неизбежната
„Самота” и „Рецептата на мама”.
Сред гостите на събитието бяха
писателят Иван Овчаров, шоуменът Кирил Аспарухов, морският
вълк с лирична душа – Петър

Стойков, приел ролята на водещ,
и поетът Сергей Сергеев, който
впечатли автора с атрактивен поетичен шарж. Валери Станков получи още много оригинални
поздравления и подаръци в израз
на приятелско отношение и раздаде десетки автографи.
Ден по-късно, в съботната вечер, авторът пренебрегна умората
от изминалата литературна среща
и уважи с присъствие премиерата
на Венцислав Василев в Арт салона
на Радио Варна. Освен градивна
критика, отправена към своя прохождащ колега по перо в представената рецензия, озаглавена
„Играещият в себе си човек”, Валери Станков не пропусна да отбележи, че стихосбирката, която е
прочел, е „още един повод за радост, че мислещите хора в България не са се свършили.” „Напразно
в себе си витая” е втората поетична
книга на Венцислав Василев,
излязла под редакцията на Виолета
Христова и представлява интересен подарък за ценителите на художественото слово. Творбите на
младия автор са подчинени на една
специфична вътрешна естетика не
само като текстово изграждане и
звучене, но и като надсетивна визия и разбиране, необременени от
наложени критерии и правила.

произведения, сътворени през
последните две-три години, Василев публикува само, когато
действително има какво да поднесе на публиката и доказателство за
това са не само заслужените
конкурсни награди и номинации,

но и стотиците почитатели в литературните сайтове и социалните
мрежи.
Подбраните стихотворения от
Венцислав Василев впечатляват
със своята философска проникновеност и разкриват една по мъжки
трезва, но упойваща с нежността
си лирика. Текстовете често са
аналитични, но без да изземват
пространството и правото на читателите да изградят собствена
представа и осъзнатост, свързана
с житейските истини и личностни
избори. Понякога в откровенията
на твореца има умишлено присъствие
на
амбивалентни
настроения и широко интерпретативни символи и герои, но този
вътрешен свят еволюира в поезия,
към която човек не може да остане безразличен. Вероятно това е
провокирало и представянето на
още един професионален поглед –
този на Станка Бонева, която
поздрави автора и
представи своя
прецизен анализ
върху интересното
му творчество. Водещата Милена
Белчева прочете и
респектиращите
думи на редактора
на книгата – Виолета Христова, а
Сергей Сергеев
поднесе отново
свой
римуван
шарж, с който
изненада Венцислав Василев и
очарова многобройната публика.
Сред гостите бяха младите писатели Мариан Желев и Тодор Иванов, поетесите Галина Иванова,
Маргарита Стефанова, Радостина
Драгоева, Валентина Йосифова,
Ваня Маркова и др.
На премиерата присъства и
друг млад поет – Мартин Спасов,
който на 23 октомври бе отново
гост на морската столица, но този
път, за да представи своята дебютна поетична книга. Срещата се
състоя в творческия дом на ул.
„Крали Марко” 11 и бе осъществена с любезното домакинство на Общество на младите
писатели - Варна. Авторът е роден
в Шумен и макар да не е толкова
популярен сред литературните

тичното си присъствие и оригинални творби почитателите на
поезията. Мартин Спасов притежава деликатна душевност и остра
мисъл. Излъчва безгрижието на
младостта и светлината на докосналата го мъдрост. Той съзерцава как
„дълбае резбарят Живот” и как „някой пътува със прошка към
някого”. Минава под
„безцветна дъга”, избирайки „отвесната посока”. Пише за тъгата, но е
винаги усмихнат. Има
талант да изрази премълчаното и смело ни
провокира с превърналото се в заглавие на
книгата му заявление:
„Аз мога да цитирам тишина”. Но освен тишина, в притихналата от
очакване зала звучаха
поетични откровения,
свързани с вечните теми - приятелството, любовта, пътя и смисъла.
Събитието уважиха и изявени
личности, сред които Валери
Станков, Ангел Дюлгеров, Николай Увалиев, Дончо Дончев, Никола Анков и др. Станка Бонева
също впечатли присъстващите с
интересна интерпретация на
избрани произведения от книгата
на Мартин Спасов и се присъедини към рецитала, заедно с останалите почитатели на автора,
изявили желание да прочетат стихотворения от книгата. Инициаторът на литературната вечер Венцислав Василев сподели впечатленията си от прочетените лирични творби и представи част от
думите на редактора - Виолета
Христова. Със свой прочит на любими стихове от автора се включи
и Маргарита Стефанова, която също тази есен представи дебютната
си книга „Празни приказки за

НЯМАШ ОЧИ ЗА ЗНАЧЕНИЕ?!”

Имам удоволствието и сложната задача да представя в синтезиран вид достойнствата на едно
обширно творчество и с разбираеми думи да разкрия лиричния
свят на една неподвластна на категории личност. Как се пише подобен материал за човек, който
познаваш сравнително отскоро,
но имаш усещането, че сте изминали много бъдещи години
заедно, за творец, който не приема
сътвореното от него и себе си насериозно, но дава сериозна заявка,
че пътят на таланта му ще продължи, а силите - стигнат. За повече и по-добри творби, за повече
и по-стойностни читатели.
Самият автор признава, че става литературно суетен след
публичната поява на първата му
книжка, озаглавена „Пустинен
плод”. Интересна е и историята
със самото отпечатване на стихосбирката, която не е била част
от амбициите на поета. Предложението за популяризиране на
творбите му възниква от страна
на издателя, който също е поет и
настоява да поеме риска и ангажимента, свързани с тази идея.
Виждайки резултата налице,
Венцислав Василев осъзнава
необходимостта от това да продължи своите опити в посока на
една още по-прецизна езикова
изразност и задълбоченост.
Осъзнава силата на словото и
отговорността, която поражда
всяка изразена дума и започва да
спира все по-често поглед в
произведенията и на утвърдени
творци от литературната сцена, и
на непознати, отличаващи се с
интересен поглед и стил млади
автори.
Поезията му най-общо може да
бъде определена като философска,
но без да създава усещане за
преднамерено интелектуалничене.
Думите и дори граматическите
знаци сякаш са били съзнателно
акумулирани в съзнанието на
автора, преди да даде воля на
тяхната енергия и форма. Героят е
от онези странници в нощта, за
които пее Синатра, преждевременно достигнали една нетипична
зрялост и дълбочина на прозрението:
„Оцъклил с в душевния бинокъл

/издирвайки за щастието признак
– / втълпил си, че е правата посока, вървиш от неподвижност в неподвижност.”

Текстовете му често са аналитични, но без да изземват
пространството и правото на читателя да изгради собствена
представа и осъзнатост, свързана
с житейските истини и личностни
избори.
Мъдростта е пътуване и себеслучване, една хореография на
мисълта в хилядите възможни посоки на търсенето. Странстванията на душата, често приемат
неочаквани завои след мигове на
прозрение като този: „пожелавам
Отвъд да намеря, а го търся в
затвореност тук”. Понякога, по-

паднал в клопката на собственото

си аз, сърцето на лирическия герой изповядва:
„Прости непредпазливия ми

опит макар и сляп да продължа
нататък”, жадно търси светлина-

та на истинската си същност и
минава през пътя на съмнението:
„И толкова болящо нереален

съм – фон на чужди предопределения.”, а накрая категорично заявява:
„Целият съм нереален. Целият!”

В интимния свят на героя няма
да откриете обичайните силни
клетви и просълзяващи възхвали
на женската неустоимост, нито ще
ви достигнат лумнали пожари от
несподелени или упойващи чувства. Влюбеността на поета се
изразява основно в съзирането на
красотата на едно чисто, дълбоко
и цялостно хармонично общуване. В него има един ласкав копнеж
за споделеност, едно прокрадващо
се състояние за непреодолимост,
впечатляваща оригиналност, пречистващо и преобразяващо сетивомислие...
Дали автор като този сме
търсили по своя път - едва ли. Неговото надничане зад тежките завеси на вродената му критичност
е по-скоро жест към почитателите
на словото и тези, който имат усет
да виждат отвъд хоризонта на думите. И това потвърждават не само конкурсните награди и
номинации на младия поет. Смятам, че Венцислав Василев има
своето място на литературния небосвод и вярвам, че неговите пътеводни поетични импулси ще
продължават да ни водят през
хаоса на брътвежите към
мъдростта на тишината, през умората от посоки към умиротворяващата покойност на съзнаването.
Тогава ще разбираме откровенията му като това:

Авторът звучи някак спокоен и
овладян, но успява да предизвика
истинско оживление и вътрешна
полемика с изразените от него
Франкенщайн” в известната идеи и позиции. Заглавията на
варненска галерия „Арт Маркони”. творбите също са интересни впе„животът не търпи
В края на вечерта поетесата Ра- чатляващи:
„методика на задостина Драгоева поднесе цветя местоимения”,
силката
за
квантов
„история
от името на Сдружението на пи- на бъдното”, „чашаскок”,
топла есен за
сателите - Варна и отправи благо- начало на вечността”, „нулево
пожелания към госта за пришествие”, „5, 4, 3, 2, 1, 9999999”,
нестихващи успехи и вдъхнове- „тази сутрин си отмих очите” и
ние.
др. Често не само думите, а дори
Независимо, че в днешно време композицията на текста е някак
инертността ни е превзела, а мелодична и увличаща, макар да
разликата във възрастта, пози- има и творби, които да изглеждат
циите и ценностите ограничават абстрактни, схематични и трудни
възприемане от масовия читаонази така необходима приемс- за
твеност, в културни събития като тел.Поезията на Венцислав Васиотразените, все по-често открива- лев е провокираща, но не толкова
Когато реша, че не ми се мълчи
ме примери на човешка доброже- с категоричността си и интереснои напиша ви стих - прочетете
лателност и творческа подкрепа. то изграждане на текста, а поради ми паузите.
И нека си пожелаем тази въздействието и главно чрез неоИ ще сме още по-убедени в глатенденция да продължи във вре- бичайните за един млад човек суваното му доверие и отделено
мето.
емоционални и смислови ракурси. внимание.
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ПОЕТИЧНИ МЕРИДИАНИ

ГИЙОМ(1880-1918)
АПОЛИНЕР

Гийом
Аполинер
(Вилхелм Алберт Владимир
Александър Аполинарис де
Вонж-Костровицки),
френски поет, белетрист и критик
- авангардист, е роден на
26.06.1880 г. в Рим.
Изследователят
Давид Хахам в цикъла си „Еврейски
имена в световната
поезия” пише за
произхода на Аполинер: „Впрочем
самият поет говорел за своят бащакардинал, който по
националност бил
евреин. Той, както
и Макс Жакоб,
постоянно и демонстративно
подчертавал своето еврейство по баща. Може да се
отбележи, че майката на Аполинер била с полска и еврейска
кръв.“ Майка на Аполинер е полската аристократка Анжелика
Костровицка. Родовото имение на
Костровицки е в град Новогрудок,
сега в Белорусия. Прекарва
детството си в Италия, учи в колежи в Монако, Кан и Ница. От 1899
г. живее в Париж и се включва в
артистичната
бохема
на
Монпарнас, с Пикасо полага основите на кубизма. Активен публицист през първото десетилетие на
ХХ в. Предшественик на сюрреа-

лизма. От края на 1912 г. не
употребява пунктуация в стиховете си. Автор на „Бестиарий“
(1911), „Акохоли.
Стихотворения
1898-1913 г.“ (1913),
сборника с новели
„Убитият поет“
(1916), сборника
„Калиграми“
(1918). След раняване в главата
(17.03.1916)
със
снаряд по време на
участието му в
Първата световна
война, поетът умира в Париж на
9.11.1918 г. при
епидемията
от
испански грип. Погребан в гробището Пер Лашез в Париж. Оказва
голямо въздействие на френската
поезия на ХХ век. На български
език е преведена по-голямата част
от творчеството му.
Поезията на Аполинер е проста
по форма, написана с езика на
делника, тя връща френската поезия към народното песенно начало. И въпреки това е трудна за
възприемане. Трудността идва от
богатото асоциативно мислене на
поета, от множеството митологически реминисценции.
Високо образован, Аполинер

пътувал постоянно
П ОД М О С ТА М И РА Б О
и не се боял да бъде
„неразбираем“ тъй Куц селянин върви в студената Под моста Мирабо минава Сена
като е творил за бъмъгла и любовта.
дещия читател.
ЕСЕН

Рубриката води

СИМЕОН ИЛИЕВ

След своя вол мъгла и тая есен
Потулила бедняшките села

Дори да помня дори да стена
зная че радост мъката сменя.

Вървят и селянинът тананика
песен
За любовта и за разбитите мечти
За пръстена за изневярата
проклета

Нощта минава час подир час
минават дните оставам аз.
Ръцете наши съединени
сякаш са мост.
Бягат под него под теб под мене
вълни и образи в миг отразени.

О есен есен лятото погуби ти
Вървят в студената мъгла два
сиви силуета Нощта минава час подир час
минават дните оставам аз.
УЧ ЕН И Е

Художник – Христо Кирилов
Н А З А М И Н А ВА Н Е

И тълпата с е сля пребледняла
И плачът ù с е пръсна назад

Като сняг върху пролетен цвят

Като водата в Сена минава
Четирима млади отпускари
и любовта.
Бързат по прашясалия път
Животът взема животът дава
Към селцето слънцето ги жари с луди надежди ни уморява.
По гърба им ручеи шуртят
Нощта минава час подир час
Гледат те полята изкласили
минават дните оставам аз.
Бъбрят си за миналото все
И извръщат се с лица унили Бягат в посока все неизменна
Щом снаряд земята разтресе нашите дни.
Време и обич всичко се сменя.
С пети клас са не ламтят
Под моста Мирабо минава Сена.
за слава
Пò им е със спомена добре
Нощта минава час подир час
Но учението продължава
минават дните оставам аз.
Учат те урока как се мре
.

Като твойте ръце при раздяла
Падат жълти листа листопад

Превод

КИРИЛ КАДИЙСКИ

В оригинала стиховете са и без точки.

Превод

ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ

ВАЛЕРИ СТАНКОВ И “ДЕЛНИКЪТ НА ЕДИН БЕЗДЕЛНИК”
ЗА ВЕЧНИТЕ НЕЩА В ЖИВОТА, КОИТО ОСТАВАТ И СЛЕД НАС
Д А Н КА С Т ОЯ Н О ВА

„... Вечността нe може да се
завладее,
не се побира в неща, нещата се
побират в нея.“
В. Василев

С „Делникът на един безделник“
Валери Станков отново развълнува
пълния салон на Сдружението на
писателите – гр. Варна, на 18
октомври. Тази новоиздадена книга
е една лирична изповед за вечните
неща в живота, които остават и след
нас и на които се крепи светът. Философският заряд, който носи поезията му, ме провокира да напиша
тези редове, а избраният цитат е от
стиховете на един варненски поет,
който като философски императив
се вписва най-добре в поезията на
Валери Станков.
„Делникът на един безделник“
не е само една лична изповед за
живота, който авторът живее на
„автопилот“, а равносметка за смисъла на живота, който всички живеем. Неговият делник е хроника
на безличното, одрипано ежедневие на цял един народ, чийто човешки живот някой е сменил със
„заместител на тоя фъй-шун“,
както се изразява поетът. Въпреки
че нарича снизходително себе си
безделник, той е един истински
поет, изнесъл „на гръб своя тъп
живот“ и вместо да замине „по-на
юг, за да не му е зле“ е останал верен на призванието си да пише и
реди своите безсъници в куплети.
„Преминал през страсти и неволи“,
помъдрял с годините, той си задава
въпроса: „На тоя свят защо дойдох?“, търсейки отговора на вечните въпроси на човешкото битие –
Откъде идваме? Защо сме дошли

на тоя свят? и Къде отиваме? Отговорите на тези въпроси той ги
търси по един оригинален начин
както по форма – чрез писмата до
любимата, така и по съдържание и
по начина на художествения изказ
(умело подбраните натрупвания на
метафори, алегории, символи,
сравнения и пр.).
Равносметката в живота на човека идва по-късно и това не е случайно, тъй като е част от
човешкото познание и опит, неделими от пътищата на човешкия
живот. Според едно библейско
предание (Битие 2:17), когато човекът е изгонен от Рая, той запазва
копнежа си по дървото на Живота
и започва постепенно да овладява
времето и пространството, докато
най-после успява да вникне в корените на живота, да опознае плодовете му и да бъде един от тях. Това
е дългият път на познанието, когато човек осъзнава значимостта на
простите неща, съпътстващи битието му, които го правят да бъде
част от него. Колкото и да е обезверен от своя „тъп живот“, колкото и
да е ужасен от него, „далеч от парите и славата“, той е осъзнал смисъла да пише „за всички хора,
копнеещи за човещина“. Колко сили и издръжливост се изискват
днес от човека въобще, за да
съхрани и опази човешката си
същност? Нещо повече – да намери сили да се вдигне „в птичата вис
с лист и молив“. Затова за Валери
Станков дървото на живота е „с
корона в небесата и с корени в
Ада“.
Валери Станков е поет, роден за
полет, защото се е научил да разби-

ва стените с глава, а „не със сърп и
чук“ и въпреки че се „топи заедно
със своя древен народ“, знае вече
своите уроци от живота, безпределно вярва в полета на птичите
ята.
Неговата поезия е търсеща и
постигаща отговори, както за себе
си, така и за нас – човеците, защото

е изпълнена с човеколюбие и
копнееща за обич. Ето защо
основно място в неговата книга
заемат най-истинските човешки
чувства: любовта към любимата,
обичта към майката, бащата, дома,
родината – към всичко родно и
скъпо, без които човекът не би бил
човек. Любовта е онова събитие,
което преодолява самотата, без да
накърнява
индивидуалността,
напротив – тя се усилва. Колкото и
самотен да се чувства поетът, той
признава: за нея – любовта, е готов
на всичко - „да лети към Рая или
да слезе в Ада“, както една Тюрк-

менска поговорка казва: „Живот
без любов е година без лято“. А самото признание на поета, че любимата за него е „жена за обич, път и
стих“, е точната характеристика на
неговата индивидуалност, съхранена в делника на сивото ни
ежедневие.
Самият факт, че книгата е
посветена на любимата, подсказва
че и съдържанието й ще е толкова
лично, интимно. Бързам обаче да
отбележа, че чрез оригинално
избраната форма – писмата (носители на личностното, интимното),
чрез художествения изказ на
личните си чувства и преживявания, поетът показва неоспоримо
майсторство да изведе общозначимия смисъл на човешкото съществуване, отговаряйки на
въпросите: да бъдеш или да не бъдеш? Да обичаш или да не обичаш?
Поетът искрено страда, когато
се „топи жив заедно със своя древен народ“ и с болка записва в
Дневника си: „България, мой тъжен Мулен Руж, снагата ти на нивата се люшка!“ Пътувайки към
любимата си, поетът преминава
през черните буфери на ежедневието на едно сбъркано общество,
в което „България изглежда като
обран черковен храм, в който лакомниците повръщат“. Само обичащ силно родината си човек може
да се обърне към Бога с молитвата:
„Господи, дай на България пролет!“
с надеждата, че ще настъпят подобри времена за всички.
Любовта, вярата и надеждата –
те са толкова библейски, но и
толкова същностни ценности за
човека, защото именно те са чо-

вешки, определящи неговото битие. Ако човек успее да се съхрани,
да опази тези ценности и човешката си душа чиста, тогава има смисъл да живее. Щом можем да се
радваме на простите неща, като
например: „на момиче, което милва
с топла длан пръстта в мига, когато
ражда се кокиче“, „на птичия полет“, „на ветреца с дъх на пелин“,
„на слънцето хлътнало зад рида“,
„на кацналото врабче на рамо“, „на
хляб, дом и топла супа“, „на
охлювчето, донесло свобода в панелната обител“ и на още много
други истински неща, които толкова ни липсват в безхлебния делник,
значи „че можем да живеем пощастливи, един към друг да бъдем
по-добри“.
Поезията на Валери Станков
носи оптимистичен заряд, защото думите „Нима се свършва ятото с птица, приела в полет своя
тъжен край?“, от една страна, звучат и по вапцаровски („Какво тук
значи някаква си личност?“), а,
от друга – са потвърждение на
мисълта на Н. Бердяев: „Краят на
света не е събитие“.
Всички тези ценности – вяра,
надежда, любов, доброта и човечност, които излъчва поезията
на Валери Станков, са ни така
необходими днес, защото чрез
тях човекът, като екзистенция,
напуща самотата, смъртта и преминава в безкрая, а чрез
творчеството си – във вечността
на културните ценности.
Благодарим ти, Валери!
Вярвам искрено, че с твоята поезия ще полетим към някоя по-човечна планета.
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Сядам да пиша за сборника с
разкази „Заличаване” с огромно
желание, но се чудя откъде да започна. Книгата има 13 входа и 13
изхода; откъдето и да тръгна, все
ще се получи. Зная го. Не, не е
лабиринт, нито пък друга геометрия. По-скоро в нея има живот – от онези, които пулсират,
жадуват, търсят – откъдето и да
ги погледнеш. Да, има и мъдрост,
която пък ме кара да мълча,
въпреки че през цялото време,
докато четях и споделях впечатленията с моменти възклицания, ми се искаше да рецитирам
прав истините на нашето минало. Все едно вървя по билото на
Балкана – и хоп! - пред мен се
ширва гледка. Викам си, ще
постоя, ще погледам и ще си запечатам мига свобода. И с разказите правех така – пъхах пръст в
страниците и оставах загледан
някъде назад. На пръв поглед. А
усещах, че потъвам.
Сега разбирам, че „Заличаване” е написана за мен. Не лично,
не персонално. Просто така я
приемам. Както може би ще се
случи с всеки, който поиска да
прогледне през прахоляка на миналите събития, където мнозина
се надпреварваха да обобщават
и да извличат мащабни уравнения за бъдещето на нашата
крехка родина. Докато не се появи Теодор. „Заличаване” е замах,
удар по масата и точно онази
книга, която е нужна всекиму,
ако търси ред. Понеже все съм
си мислел, че от толкова много
писане, обхващане и обсъждане
на по-новата ни история, не
остана място за едно чисто, дори
ако щете смешно нещо, каквото
една обикновена човешка история.
Теодор Иванов е автор, който
не присъства в своята книга. По
ЛЮБ ОМИРА ПЕТЕВА

Любомира Петева е студентка по журналистика II курс в Софийския университет „Св.
Климент Охридски”. В момента
е на краткосрочен обмен в
Нант, Франция. Завършила е IV
ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри” във
Варна. Като ученичка участва в
инициативи на Варненска литературна школа за ученици. Печели III награда за проза в
конкурса „Любовта в нас” 2011,
организиран от Община Варна и
Общински детски комплекс. Същата година печели конкурса за
млади български поети за стихотворение на френски език на
асоциация „Прованс – България”.
През юни 2013 г. разказът й
„Единствена“ бе отличен с първа
награда в първия литературен
конкурс „Градът през моя
поглед”, организиран от Детска
литературна школа „Движение”
към Сдружение на писателите Варна.

ЕДИНСТВЕНА
Някога броях пясък. Песъчинка по песъчинка. И го
чистех, както мама едно време
чистеше ориз.
Чаках вълните, за да се скрия
под тях, за да остана за малко без
въздух, и после да се преродя.
Днес, когато затварям очи,

5

ТЕОДОР ИВАНОВ И ПИСАТЕЛЯ
М А Р И А Н Ж Е Л ЕВ

онзи магичен начин, по който
Писателят се разтваря в своята
история и ти започваш да я усещаш като… своя лична история,
която търсиш в книгата. Магия,
бих казал. Но зад това се крие
още нещо, което наричам
майсторлък, присъщ на много
улегнали творци, особено бе-

Теодор ги е наточил за нас, за
мен, в точно определения момент, когато те са придобили
златист цвят, съчетал в себе си
стотици, хиляди исторически и
човешки изгреви и залези. Това е
проза в най-чист вид.
Кмета, Учителя, Бащата, Студента, Полковника, Шефа,

летристи, които отдавна са
направили своите лични археологически разкопки и пласт по
пласт са прозрели жилките на
героите и техните съдби. А в
„Заличаване” говорим за първа
книга, дебют, та би трябвало някъде ръката на автора да трепне,
да се огъне и той да се поддаде
на тънка, па макар и рафинирана
наивност. Нищо подобно. 13
разказа в сборника са наточени
от едно уж забравено буре, където спокойно и на воля са отлежавали до степен на еликсир.

Първия, Хазяина, Майора, а не
Иван, Йордан, Петър… Имена
няма, ако изключим разказа
„Подарък”. Затова до тях нареждам Писателя, който присъства във всяка страница и в
същото време го няма. Наредил
се е рамо до рамо с героите си,
гледа ги в очите, смее се с тях,
плаче и застава зад всяко събитие. Историите на тези хора са
заличени, изчезнали са. И ако не
беше Писателя, те щяха окончателно да потънат дълбоко, в
пластовете човешка история.
дали кестени в края на август.
Варна е нетърпението да се
събудиш, за да излезеш навън и
да играеш до късно на улицата.
Варна е понякога дъжд, който
те топли.
Варна е сладки пуканки и
едно дебело куче.
Варна е големи баири, по които се пързаляш с чувал през зимата.
Варна е гимназия с традиции.
Варна са балоните на първи
юни. И сирените на втори.
Варна е първа любов.
Варна е приятелство.
Варна съм аз, която се
разхожда по рокля в центъра на
града, и всички ми се усмихват.
Варна е коктейл на пясъка.
Варна е театър. Варна е литература. Варна е Морска градина.
Варна… е най-красивото име!
Варна е гарата, където татко
ме чака понякога да се завърна.
Варна е чувството, че светът е
мой!
Варна е нещо, което липсва
ужасно много, когато си далеч.
Варна е онова вълнение в
очите, което хората, далеч от морето, никога не биха разбрали.
Днес кой ли брои пясък и кой
ли чака вълни? Никой днес не се
чувства свободен. В момента
Варна гори. Но тя е символ.
Символ на толкова много неща… че не би могла да изчезне.
Не би могла да стане на пепел.
Защото Варна е единствена!

има много вълни и много пясък.
От онези, същите, които съм
броила и които съм чакала.
За мен това е Варна. Един
прекрасен град, в който
израснах. Парфюм от водорасли,
сънища с вкус на приятелства,
музика от вятър.
Есенна Варна. Когато скачах в
купчината листа, събрани пред
детската площадка и се чувствах
толкова свободна. Варна е свобода.
Варна е дълги разстояния от
вкъщи до училище. Разстояния,
изпълнени с разговори с шофьорите на автобусите и контрольорите. Толкова обичах, когато не
ми стигаше времето и все ги гонех, те просто ме изчакваха, защото знаеха, че иначе ще
закъснея за училище. Варна е
необяснимите познанства.
Варна е големи междучасия, в
които закусваш баничка. И те е
страх да не ти я вземат чайките
от ръцете.
Варна е зелено училище на
пролет.
Варна е мама, която ме чака
след часовете, за да ме заведе на
буната и да ядем рибка.
Варна е сестрите ми, които
събота и неделя споделят дните
си с мен и с морето.
Варна е висок нос, който говори с корабите. Или може би
един паднал ресторант.
Варна е мирис на липи, понякога на люляк… Варна е изпопа-

Никъде не се споменава, че
действието се развива в Котел,
че Александър Солженицин и
неговият „Гулаг” попадат в ръцете на един вехтошар, че…
Всичко е заличено. Останала е
само малка, тясна бразда, по
която може да върви Писателят.
Преоблечен като герой, той
бавно изкачва баира, стъпва на върха
и слага ръка на челото. Долу, в ниското, слегнали в
прахоляка, лежат
дузина неразказани
истории – нещо като
сметище за неразбрана действителност. Писателят
ги събира една по
една, подрежда ги и
ги преживява с перото си. Добавя
малко тъга, защото
знае, че това е начинът да направиш читателя щастлив –
като му дадеш
възможност да се
събуди.
Уж нямаше какво да кажа, а
ето, че съм изписал цяла страница. Ако исках да се скрия зад
общи фрази, бих написал, че
Теодор Иванов е роден в Котел,
работел е като учител, библиотекар и журналист и в момента
преподава „Библиотекознание и
масови комуникации” при Стопански факултет на ВТУ „Св. СВ.
Кирил и Методий”… Имам чувството, че тази първа книга е началото на неговата истинска
история. С появата на Писателя
на бял свят, сякаш пътешествие-

то тепърва започва.
Скуката – ето откъде бе редно
да тръгна, от скуката. Теодор я е
споменал в началото, под заглавието: „Скучни разкази”. В
първия момент си мислех, че той
умишлено и дори излишно омаловажава историите си. Но започвам да разбирам, че той
толкова дълго ги е живял и преживявал, че са му станали…
скучни. И това е бил моментът, в
който те са тръгнали към белия
свят. Защото, ако не му бяха
омръзнали, вероятно никога нямаше да ги сподели с нас.
Емблематичен според мен за
цялата книга е „Сметище” –
кратка история в три части.
Особено последната, „Любопитство”. Там момчето открива
ръждясал фургон в гората, където живее най-черният циганин
на света. Вътре има книги, множество книги – „от пода до тавана”. Те си говорят, една на друга
си говорят. Като историите на
Теодор – една на друга обменят
чувства, емоции, търсейки
естествено продължение на следите живот, който са оставили
героите. Те не искат да бъдат заличени, а да продължат да живеят в нас, защото това можем да
сме и ние.
Чудех се как да започна този
текст, а сега ми е още по-трудно
да го завърша. Да взема да
„бръкна” в книгата и да видя
какво ще излезе от там: „Дядо
ми обичаше да казва, че времето
покрива маловажните неща с пелената на забравата. Дали е
вярно? Хората са различни –
един се радва на нещо, а друг
страда от него. И изобщо има ли
такова правило, дето е универсално за целия живот? Но да
не ви занимавам с моите дървени философии…”

Художник – Христо Кирилов
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К Л А Д ЕН ЕЦ

Продънва дъното на кладенец
вода избягала под него.
С око, запомнило удавници,
като циклоп нагоре гледа.
От дълго чакане, прегризало
въжето себе си - се плези,
и кофата с ръжда облизана
жадува дъжд по гръм да слезе.
През зъби капките осмукало,
топи се всичкото зелено.
И водни камъни напукани
с безверие са наредени.
В пресъхналото новолуние
сънуват как вода нахлува,
а кладенецът е фунията,
която мъртвите надуват.
РА З М И Н А ВА Н Е

В живота дълго
дебнех онова,
което всъщност
никога не идва.
1.
Аз съм тъжен човек. И всички
ме смятат за нормален, тоест –
смятат, че да си тъжен, е
нормално. Не знам защо, но това
ме натъжава още повече.
Всъщност какво значи „тъжен“! Може би съм просто
твърде сериозен. Да, „сериозен“ е
май по-точната дума. Или –
„благоразумен“… Цял ден бода
очи в разни счетоводни
хартишки – а след работа почти
надбягвам Юсеин Болт по паважните двеста метра до квартирата… стига да съм напълнил
хладилника в началото на седмицата и да не трябва да се отбивам
в някоя бакалница… Понякога
ми хрумва, че може да съм прероденият Кафка. Смешно ли ви
е?…
Не спирам да умувам, сякаш
съм урочасан, направо осъден да
търся отговорите на най-неразрешимите въпроси… Звучи
доста наивно, признавам. Само
бледите юноши си блъскат главите – и сърцата! – за смисъла на
живота, за разкола между тяло и
душа, за Бога (и дявола) и всякакви такива житейски дилеми.
После живият живот се превръща в мъртъв бит и голямата гума
на оцеляването изтрива питанките на духа.
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И сляп оставах
вечно за това
след мен, което тича
да ме стигне.
Целувах
незапомнени жени,
а верните
ме чакаха до края.
Зад всяка самота
човек стои
и тя с длето от спомен го
дълбае.
И като гърбица
я нося с мен,
под тежестта на
времето приведен.
Дори изцяло
да е съвършен,
живота е за всички ни
последен!
До синьо бих,
червено настървен
мечтата си
която все пропада…
Късмета е
на метри преди мен,
но точно с него
рядко си съвпадам.

П Л АЧ

Нямам време
да бъда безгрешен,
една крачка,
последна,
остава
до дръвника парче от череша
в спомена,
детството залюляла.

…Ала вече палачът замахва,
в струя кръв по дръвника се стичам
и очите на мама видяха
как синът в небето изтича…

Свята Майко,
прости ми!...
Не искам
мисълта ми до хляба да спира.
Човек първо с главата си мисли,
после точат за нея секира!

С гняв безсилен…
Ограбена.
Клета,
гази в дългото черно на здрача…
И заплакват онези поети,
дето още си нямат палачи.

ѝ

Тя ме вика над всички по име,
от високото татко ни гледа…
Стръвен вятър в камбаната вие,
ядно блъска езикът й леден.
И извиквам без капчица вяра:

СЪНЯТ НА ТЪЖНИЯ ЧОВЕК

3.
… Май наистина ме бяха похитили извънземни, защото се
бях озовал на непозната планета.
Всъщност в първия момент си
мислех, че съм си на тукашната
Земя – всичко си беше същото,
природата, хората, градовете. Но
постепенно започнах да разбирам, че съм на някаква друга, паралелна Земя.
И го разбрах, понеже съзнанието ми отчете съвсем нови
сигнали, крайно неприсъщи за
мен, а и за който и да е, тъй да се
каже, меродавен землянин. Найважният сигнал беше, че в тази
планетарна общност всяко
извършено зло мигновено се
санкционираше по незнайно какъв вътрешен механизъм.
Например някак вече знаех, че
още докато човек, само мислено
2.
Та… снощи пак се бях дори, пожелае да удари невинно
умислил над една максима на дете – веднага ръката му ще
Гьоте, сигурно я знаете: че чове- изсъхне. Странното е, че дори аз,
чеството се променя, но човекът дето не можех да спра да си задаси остава същият. Как е вам въпроси, този път изобщо не
възможно, озадачено си мърмо- се запитах кой решава кое е зло –
рех, след толкова хилядолетия, нямаше разписани правила, съслед толкова култури, религии и дии и прочие; усещането беше, че
преобразователни напъни чове- това е Господен закон… май на
кът да е все така тъп, звероподо- юдейския Бог Ревнител… Но
бен, първобитно войнствен, толкова ме бе омаяло това органично, непосредно въплъщение
алчен и похотлив!
И докато въргалях из ума си на принципа на справедливостта
тези накълбени пакли от недоу- в онази Земя, че всичко друго ми
незначителна
мения, съм заспал неусетно – ся- изглеждаше
каш извънземни бяха изключили подробност.
Тъкмо се запътих да побавно-бавно и недоловимо
щепсела на мозъка ми: когато разтъпча крака напосоки, когато
след съня се ококорих, видях, че почти се препънах ó една възхидори не съм изключил телевизо- тителна сляпа жена, почти моми-

Еква бясната камбанария,
от плача на камбана пробита
и превивам над дънера шия,
за да мога да скрия сълзите.

Разноцветно тълпата приижда,
като люспа блести ятагана.
И сред хиляди погледи виждам,
как ме милват очите на мама.

Г ЕО Р Г И В ЕН И Н

ра, и той се пулеше насреща ми с
някаква
латиноамериканска
бълвоч.
… Удивителен сюжет ми се
присъни! И за първи път си дадох сметка, че отговорите на наймъч(ител)ните въпроси се добиват най-пълно и ясно в небето на
въображението, а не между синорите на логиката.

БОЖЕ МОЙ, на кого ме остави?
Правя крачка…
А в гърлото пари
вик за милост,
от болка задавен!

че; беше седнала на тротоара до
някакъв ъгъл; навярно просеше,
макар и стойката, и движенията
й да бяха толкова грациозни, че и
някак напети, сякаш невидимо
благодеяние извираше от нея, а
не струеше към нея.
Не знам защо се наведох и
поисках тя да ми разкаже за себе
си. Дори се свлякох до нея с
подвити по турски крака.
Тя извърна към мен тъмните
си очни орбити, после затвори
клепачи, въздъхна и тихият й
глас заромоли:
– Няма нищо интересно… Бях
на 19, когато ме ожениха. Седмица след сватбата се разхождах в
градския парк, ей така, да подишам чист въздух, да посъзерцавам морето. И тогава зърнах този
необикновено
привлекателен
мъж, неустоимо магнетичен; той
сякаш се блъсна в зениците ми.
И само за миг… може би дори за
частица от мига… ми се прииска
той да ме притисне в обятията
си. Тръснах глава; в следващия
миг… тъкмо начеваше преодоляването у мен, в съзнанието ми се
мярна добродушното лице на
съпруга ми… но вече в очите ми
сякаш се забиваха огнени игли…
Тя помълча; усмихна се тъжно
и горчиво натърти:
– Ако Законът не ме бе ослепил веднага, щях сама да преодолея сластта си и сега нямаше
дори да си спомням онзи мъж;
но след като бях ослепена и
последното, което видях, беше
прекрасното му изваяно тяло и
божествените черти на лицето
му, сега съм потънала във вечен
сън – и сънувам само него…
Това ме свести. За миг направо освирепях; обзе ме една такава ненасочена ярост, някак
размътена и безцелна. Внезапно
бях проумял порока на това
висше правораздаване: то не даваше шанс да се надмогнеш!…
Огледах се: сякаш до този миг
и аз бях сляп. Животът край мен

течеше леко, подредено,
без пропадания и гибелни верижни реакции.
Но!
Сивота… Вътрешна
сивота. Чак сега забелязах, че повечето хора бяха облечени в строги
тъмни дрешки, вървяха
забързано, с погледи в земята, а ако случайно
вдигнеха глава, очите им
минаваха през другите
като през прозирен ажур.
Гледаха, без да виждат!
Жестовете им – автоматични,
пестеливи, предпазливи – така си
приличаха, сякаш това не бяха
живи същества, а киборги.
И долових с цялото си същество: бяха тъжни… по-тъжни
дори от мен на моята планета.
Скършени.

Художник – Христо Кирилов

на друга планета, в едно огледално пространство и следователно поведението ми нямаше
как да не е също огледално;
държах се, тъй да се каже,
обърнат с лявото надясно, сиреч
тъкмо неблагоразумно, несериозно, с една такава мудна
безчувственост.
Вече не ми трябваха отгово4.
рите
на никакви въпроси. НямаИ тогава проявих подлост…
ше
смисъл
от тях. Аз търсех своя
от яд, но без яд – ако схващате…:
използвах наученото на нашата блян, но ви казвам: съвършенсЗемя. „Научено“ ли казах? Не, твото… сбъднатият идеал… не
всъщност то си бе придобито по носят радост, особено ако са ви
пътя на естествения (приро- наложени отвън, няма значение
ден)…
или неестествения – от видими или от невидими…
(обществен)… подбор. Започнах и неведоми… сили – небесни
методично да разбивам аритме- съдници, земни прав(д)отворци,
тичната
хармония
между позвани законодатели…
Спомних си Еклесиаста: „…
престъпно намерение и незабавно наказание на тази „пра- защото в многото мъдрост има
ведна“ Земя, като захванах да много досада; и който увеличава
удрям, без да пожелавам да уда- знание, увеличава и печал“. Само
ря… разбирате ли? Не може да заменете „мъдрост“ с „идеал“ и
не разбирате! Та нали и вие, като „знание“ със „съвършенство“ и
мен и като всички жители на та- ще разбере защо така ме потресе
зи тук планета, сте вече изкриве- този мой сън.
ни – на нас не ни е нужен мотив,
и дори желание, правим го „по
5.
навик“, рутинно, машинално.
Когато се събудих пред стария
Точно този безсъзнателен си премигващ телевизор и
рефлекс приложих. И въпреки че съзрях как един загорял мачо
биех наред и вършех всякакви допронизва раненото си от няпоразии, оставах ненаказан… каква пищна „дона“ с необуздани
Понеже правех всичко това на- черни коси сърце и окървавепълно бездушно…
ният му нож подскача на пода на
Сигурен съм, че вече негоду- хасиендата в забавен каданс, се
вате: ама как така, уж бях серио- засмях така открито и облекчизен… благоразумен, а какви ги телно, както отдавна не се бях
върша! Е, обяснението е просто. смял – и, повярвайте, без преНе забравяйте, че бях в друг свят, дишното снизхождение…
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Д И М А Д И М И Т Р О ВА

С МИС ЪЛЪТ
НА БИТИЕТО

Да бъде Светлина! - рекъл Бог.
И - Сътворил поезията –
музика, любов, доброта –
да цъфтят в човешката душа.
Ех... да можех да говоря само онова,
което мисли Бог...
Не, с пеперудения полъх в душата
усещам настъпва времето...
Как да разгадая невъзможното –
смисъла на битието?
Мълчание. Светлина.
Дали растеж...
В омаята на слънцето
съзирам изгреви.
Събирам прашинка по прашинка
мъдрост - богатство на душата.
А може би това е любовта,

която ми помогна
да осъзная всъщност
коя съм аз...
В РА БЧ Е

Потропва с тънички, крачета
врабче.
Само. В студа.
“- Къде си, лято...” - шепне то.
“Тук съм!” разперил щедрите криле
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Ангелът небесен,
милостиво
топло го заслони.

Л И Д И Я КО ВАЧ ЕВА

ТРИПТИХ

И то, сгушено,
признателни
сълзици две отрони.

На Н. Хр.

1 . О ч и – маги я

Очите твои, магнетични, знойни,
горят от див копнеж и страст първична!
Обсебват мислите ми, безпокойни!
Превръщат се за мене в драма лична!

И чудо!
В мига - едната
извиси снага в синчец!
А другата - в незабравка
личице отвори.

Потъвам в тях като в огромна бездна,
долавяйки печал, така дълбока!
Припада тихо мрак и в нощ беззвездна
загубвам в него вярната посока!

Но засрамена,
душата й гори.
Във унеса
забрави да благодари.
Д И М И Т Р И Н А Я К И М О ВА

Очите ти, загадъчни, безмълвни!
В магията им се потапям цяла!
Очи, изстрадали, с надежда пълни!
Заради тях и в Ада бих горяла!

Ц И ГА Н С КО Л Я Т О

Пищното небесно цвете
цъфна с пламъка си летен
и от него към земята
рукна есенна позлата.
Дар е тя от боговете,
затова и всичко свети,
а животът се завръща
във забравената къща.
Някой чука, някой вика
на вратата ми отново.
Обич жива ме залива.
Детски смях ме залюлява
и за миг ме окрилява.
В дух от радостта понесен
тръгва слънчевата песен...

може да си позволи
Отивам на гости
даже и да отиде на
при Пламен във Вересторант. На него
линград. Очаква ме и
З АЕ К
сигурно ще му е
се е подготвил сосладко.
На
Гошо
от Константиново
лидно. Накупил е пържоли, луканки, суджуци, роле с кашкавал и също. Казвах на Гошо, че не ми се
шунка, филета, пастърми и още ходи вече на дискотека, понеже
куп деликатеси. Взел е и заек. съм стар. А той:
- У-уф, как ми се ходи на мене,
Пълним го със стафиди, ориз и
разни екзотични подправки. Пра- Петре, ама е скъпо.
- А на мен, Пламене, бедните ми
вим това с желание. Искаме заекът
да стане много, много вкусен. Да- години бяха най-щастливи. Знаеш,
ваме да го опекат в ресторанта на живях на един таван, два и половина на три метра с капандура. Само
Васко Тилев.
Вечерта сядаме на масата. Пием в средата можеш да се изправиш.
по ракия. Замезваме с деликатеси- Тоалета бе в мазата. Като пушехме
те. Хапваме и по две пържоли с ня- цигари пушекът излизаше през какакво пушено филе. В това време пандурата. Бях поставил една наденица там да се суши, а тя се
носят пълнения заек.
- Пепи, вземи от заека, докато е опуши от тютюневия дим и я
изхвърлих. Но се събирахме толкотопъл – кани ме Пламен.
- Съжалявам, не мога. Ти хапни. ва приятели, беше весело и бях
- И аз не мога. Нема да го ядеме наистина щастлив. Сега имам
– ядосва се изведнъж Пламен – доста материални неща, които
Мамка му и заек. Не стига дето го обикновеният човек не може да си
купих и се мъчихме да го пълним, позволи. А не съм щастлив. Защо?
зашиваме и да го носим да го пекат. Дали безгрижието е критерий,
А сега и требва да се мъчиме да го както казва Лъчо? Или се наситих?
А може би остарях? Не знам.
ядеме. Нема да го ядеме ...
- Аз на празниците лягам и се
След малко казва:
- Я, да го дадем на работниците наспивам – продължи Пламен –
все преди празниците правим няда го изядат.
Занасят заека на работниците от какви напивания или служебни
втората смяна в мебелния му за- банкети, които трябва да се
състоят по протокол. А хората с
вод.
такава радост се приготвят за
След малко разговаряме.
- Пепи, колко сладко ни беше празника. Знаят, ще хапнат, ще
преди. Събирахме помежду си па- пийнат доволно. А аз на празницири и купувахме по едно шише ра- те не чувствам радост.
- Така е. Братовчедката Краси от
кия и нещо за мезе. И ни е било
Перник
ми казва: “Може през
хубаво. Сега мога и ресторанта да
купя, но вече не ми е сладко. Не са останалото време да няма и да съм
в оскъдица, но за празника трябва
превземки. Вярвай.
Така беше. Можеше да купи все- да има всичко.” И усещам колко е
ки ресторант. Стига да искаше. А щастлива тя и всички около нея,
цялото й семейство.
как сладко ни беше преди време.
- А ние с теб като самодоволни
- Вярно е, Пламене! –отвръщам
- Аз не мога да купя ресторанта. Но прасета... Всичко опорочихме.
Замълчахме и двамата. Гузно и
мога да го наема една вечер да работи за нас. Тошко Кубинеца не продължително...
П ЕТ Ъ Р К . С Т О Й КО В

Моят свят ти е чужд, непотребен!
Недостъпен за мен си, мистичен!
Продължавам да мисля за тебе
и жадувам те с трепет лиричен!
3 . Л ю б овт а м и к ъ м т е б е

Любовта ми живецът е в мене,
неподвластна на време, предели!
Тя е клада със вечно горене
и не знае покой, ни повели!
Моят дух все към теб устремен е,
променена да съм и драстично;
мойте чувства са в стих претворени,
все по-шеметни, по-романтични!
Любовта ми към теб е стихия
и навярно - послание свише!
Ни куршум, нито клетва лови я
и без нея преставам да дишам!

2 . Л ю б овт а е с л я п а

Продължавам да мисля за тебе в твойто „аз” все така съм вглъбена!
Все по-силно желан си, потребен,
тръпка в мойта душа изтомена!

14.06.2013 г.
гр. Варна

В мен бушуват желания луди,
но убиваш ги ти с безразличност!
И не се ли умът ми начуди
как привличаш ме, свръх магнетично?!
Знам - сърцето ми, сляпо за други,
преобръща се, тръпне за тебе!
Но не знам за какви ли заслуги
и умът ми от теб е обсебен?!

КНИЖНА ВИТРИНА

БЪЛГАРИЯ 1989-1997
ИЛИ “ПЛЯЧКОСВАНЕТО
НА ДЪРЖАВАТА”
ОТ
ВЕНЕЛИН Й. ГАНЕВ
Какви са причините са съвре- страна, но също така важен применната ситуация в България?
Трансформацията на посткомунистическата държавност у
нас е обект на научно изследване
в изданието „Плячкосването на
държавата. България 1989-1997“
(ИК „Изток-Запад“) на д-р Вене-

лин Й. Ганев, който е съумял да
създаде първия в света научен
анализ на прехода в България –
приложим не само към нашата

нос за научното (не)разбиране
на преходите в световен мащаб.
Преходът е сред най-противоречивите периоди в нашата
история. Обект на разглеждане
особено често напоследък, той е
основна тема и в изданието
„Плячкосването
на
държавата“ (с подзаглавие
„България
1989–1997”) на д-р Венелин Йорданов Ганев.
По думите на автора този период е периодът на
раздържавяване
на
България. Това, което
отличава изследването
на Ганев, е последователно проведеният научен подход, през чиято
призма са разгледани
събитията в страната
ни в периода 1989-1997.
Авторът е работил в
САЩ, но от книгата
става ясно, че е следил и
медии, и настроения;
като резултат познава в
детайли случилото се в
най-новата ни история.
Ганев завършва право в Софийския университет и докторантура по
философия в Чикагския, САЩ.
Именно в Чикаго той започва
работа по настоящия труд през

Художник – Христо Кирилов

1997 г. и го издава в университета Корнел през 2007 г. със заглавие „Preying on the State: The
Transformation of Bulgaria after
1989”. Писана на английски език,
книгата е посрещната с академични адмирации от специалистите във водещи американски
университети. В редица рецензии
е подчертано, че пред международната научна общност е
представена изцяло нова дефиниция на феномена, валидна не
просто за България, а и за
научното осмисляне на преходите като цяло…
В предговора на книгата, писан от политическия изследовател Деян Кюранов, се отбелязва:
„Авторът е поставил „нашето“ в
„техния“ научен контекст и го
описва с „техния“ професионален език.“ Кюранов допълва:
„Книгата събира и подрежда
множество наши собствени
мисли, подозрения и прозрения
в свързана система. Неща, които
всекидневно не забелязваме или
ако забележим, наричаме ги – и в
къщи, и в медиите – абсурд. В
книгата те са придобили логика.“
„Плячкосването на държавата“ излиза за първи път у нас, а
преводът на изданието е дело
Кънчо Кожухаров – известен
български журналист, преводач,
автор и член на Международната асоциация на криминалните
писатели.
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Б И Л Я Н А Т ОД О Р О ВА

БИЛЯНА ТОДОРОВА е родена на
07.08.1992 г. в гр. Варна. През 2011 г. завършва НГХНИ “Константин Преславски”. Публикувала е в различни Интернет
сайтове, сб. “Петя - пристан зелен”, в
Алманаха на НГХНИ и др.
Биляна Тодорова е от онези умно говорещи, ерудирани, мъдри, космополитни и с
прибрано, но величествено излъчване млади поетеси, чиито единствени хоризонти
са желанията на сърцето и душата. Като гностиците вярвам, че искрици от не-

бето са паднали в материята на словото
й. В поезията си тя е истинският господар на мимолетното си съществуване и
мислите й пътуват в галактиките на
света с безметежната радост на съзерцанието и неизлечимото човешко
неспокойство по любовта, която реално
дава стойност на живота. Дълго и
търпеливо тя трупа аргумент след аргумент срещу тъгата и с върха на пръстите изучава азбуката на отсамното преди
очите ни да са събрали в точка разсеяните линии на хоризонта.
Ангел Дюлгеров

Т О ВА Р

върху раменете ми тежи
върху плещите ми се изтяга
невидим
тръпнещ
ням товар
протяга се
изчаква ме
замира
и усещам
всяко мъничко раздвижване
очакване
пробуждане
понякога го няма
понякога със седмици го няма
и ме наляга гола мъртва тишина
тогава трепвам и за миг изправям
гръб
и смело хвърлям поглед в бездната
но не било красиво
от тая смайваща височина
да се изправиш сам срещу небето
било и лек или свободен
пак си гол
стоя и гледам право
в свода под краката си
и чакам часове и дни понякога
напразно
но в една последна сметка
просто зная
очаквам дълго, но накрая чувам
стъпки
и привеждам рамене
със сила
не със слабост
когато тихичко, но тежко
полази пак и натежи върху ми
така вървя
така вървя
надеждата
е тежко бреме.

Очи затварям и потъвам във площада
и колко бързо, колко много
минувачи,
сърце и тяло на една огромна клада
без време да изчакаш и да плачеш.
И става топло.
Здрачът спи на кея
където тръгнали са сламените шапки
и туниките,
уличните псета
и уличните лоши музиканти.
Живот като павирана алея от град на град се търся и се губя
между пресечки и площади,
и отново
във всеки град,
на всеки бряг отново,
с надеждата на xората, които
се молят на летящите фенери
а те политат за да паднат във морето стоя в сърцето на нощта и съм бездомна,
стоя на прага на света и нямам нищо.
Потъвам в немия площад за да си спомня,
потъвам дълго и се връщам много бавно,
потъвам дълго и градът ми връща всичко:
и на повърxността при булеварда
където бързат отминаващите хора
мирише винаги на ружи и на лято.
Във всеки град.
На всеки бряг отново.

П Р О Б УЖ Д А Н Е

К РА Й О Г Ъ Н Я

Бягай с мен,
далеч от пистите
на мислите ни,
далеч от вятъра
в студената земя,
където планините ни загиват,
удавени в полета,
където в тишината на квартирите
и в празните дула
умира светлото
на нашите рисувани прозорци.
В мъглата на деня,
в страха на утрото,
когато планина след планина
се губят в хоризонта –
тръгвай с мен!
Не сме изгубени без бог,
не сме изгубени:
тръгни
и нека
бягаме от тук.

От младите ни тръпнещи тела
върху земята падат неугледни сенки.
Изпод прелюдия
от кацащите птици и нощта
са черни въглени лицата ни
по черната земя.
По черната земя сме огледално
съсипани
и двойно състарени
и младите ни тичащи тела
изпъват жили:
в топлите ни вени
изчезва нещо като пред зора
и се събужда нещо
сякаш се разсъмва;
преди да се усетим ще сме там
където живите ни дишащи тела
попадат в мрежата на лятото
и трепват,
преди да се превърнат в черни сенки
в черната земя.

КО С М О П О Л И Т

В Л А Д И М И Р С Т ОЯ Н О В

И З В ЕД И М Е Н А П ЪТЯ

Да бе за боксов мач, а то за стихове –
кой ще плати достойно дързостта ти?
Защо изправяш падналите викове
като гвардейска стража на честта си?
Не са учебник по реторика,
изписаните в паметта ти мисли.
Не си възкръснал Бог, не си
затворник,
възпяван и оплакван в ритми.
Какво тогава си – езичник
върху водата взел да пише,
гнездо змии, случаен скитник,
изправен над снега като кокиче?

И затова навярно ми горчи.
Мъглата на незнанието пада
и в тилилейските каменни гори
открил началото, изгубвам края.

Но само с хляб не се живее.
Не той поддържа тлеещото тяло фитилчето на думите копнее
сред пътя, изтънял до бяло.

Събирам разпилените звезди,
във песни ги събирам и гадая –
коя от тях ще ми се поклони,
в коя колобъра ще разпозная.

С Ъ Л З А О Т С Н ЕЖ Н АТА
ЛАВИНА

Възможно е да сме обречени
дървета, отбелязани по склона,
предназначени за поредно сечене,
предвкусили и радост, и агония.
В короните ни грейнали звездите
дочуват нощем люлчината песен
и бродят оскърбените ни мисли,
докато този свят ни стане тесен.
Докато в нас осъмнат и замръкнат
и струните, и листите хартия,
и сто съмнения се пръснат
рода ни тъмен да събират
от Волга до Памир и Дунав
през румелийските полета.
Ще разчетем ли тези руни
със мъдрата наивност на детето,
което чувства, без да знае нищо,
но безпогрешно пътя си намира отронено, загадъчно и чисто
като сълза от снежната лавина.
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Ковачите на земния ми род
превърнаха гласа ми във камбана в звънарната на тленния живот
да огласи нетленната забрава.
И затова съм двойно по-богат
от свят отец във мирската обител,
открил във здрача неочакван бряг
и във мълчанието – истинския смисъл.
Е Л ЕН О ВА
П ЕС ЕН

Живота си превърнах във живот,
ала смъртта отказах да приема –
дори абсурдната житейска теорема
за мене бе поредният урок.
Посях дърво, за да събирам плод
и вместо в ада стъпвам по небето,
повярвал, че мигът от битието
е всъщност непресъхващ слънчев
скок.
Красиво е. Планетите се раждат
под пяната на тежката вода,
тъй както се надига пролетта
да излети от зимната ми пазва.

П О З Д РАЧ

Животът си напълнили с живот
не пият смърт очите на елена,
Отключвам побеляващият свят,
дори стаен ловец да го простреля,
шептящ смирено: „Зло да спи под
камък!”. когато спре пред бистрия поток.
Но сам на себе си съм непознат затрупан извор, подлютена рана.
Художник –
Христо Кирилов

ЕСЕНЕН БЪРЗЕЙ

Виж с очите, които не виждат, но гледат в сърцето ти.
Чуй с ушите, които не чуват, но слушат душата.
Не запалвай фитила на думите, ще ти трябват за прошката,
дето сам ще измолиш, преди да потеглиш след вятъра.
Ти си толкова малък и тъй безграничен - повярвай ми като твоята болка в любов изкласила накрая.
В теб ненужните мисли приличат на сиви разпятия,
през които минаваш, за да видиш и ада, и рая.
Всяка дума е дъбова порта и нова Голгота,
подсушила нозете ти със коси самодива.
Накъде, накъде е незнайната вярна посока
към света непознат и към нашето трънено минало?
Друм ли дириш в калето кървящо на раните
и в мечтите, които така и до днеска не сбъдна?
Та нали преживя не в Европа, а тук на Балканите
като рак в кръстопътния есенен бързей.

Но ември, 201 3 . Бр ой 1 1

В „Писма от Източния Балкан“
(2010) Марин Бояджиев поетизира природата. Жива и нежива
природа с различните проявления и взаимовръзки е импулс,
провокация за емоционалноинтелектуалните преживявания и
дирения на лирическия аз. Азът,
човекът, е неразривно свързан с
природата – живее с нейните
ритми и енергии, усеща и разбира
вибрациите , разпознава движенията и промените в нея. Но и
част от културата е човекът – и
това определя „картината“ за света, която Марин Бояджиев
съгражда, също и „рамката“ на
тази картина. В своята условност
„рамката“ е повод за поета да
промисли и осъзнае съдбовни
въпроси, да открие дълго търсени
отговори, да провиди решения. И
да ги изкаже във възможно найсинтезиран вид.
Посланията си Марин Бояджиев определя като „Писма“. В
множествеността от значения, кодирани с превключването към
епистоларния жанр, Марин Бояджиев разчита на противостоенето между естествената човешка
реч и езиковата норма. Основава
се на посоченото от Дерида за
ѝ
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ЗА ПРИРОДАТА И КУЛТУРАТА
В „ПИСМА ОТ ИЗТОЧНИЯ БАЛКАН“
НА МАРИН БОЯДЖИЕВ
В А Н Я КО Л ЕВ А

символ в „Писма от Източния
Балкан“ е кръговратът на сезоните. Сезоните са съзвучни с
настроенията на лирическия аз. В
хармонично единство са и вибрират
с пулсациите в душата му. В разноликостта си те носят спомена за
традиционното им възприемане, но
и го преодоляват. Пролетта е
символ на обновление и разбуждане за нов живот, но и мечтание за
края на земния човешки път. Идеята за пролетта като време на
всеобщо възраждане се трансформира в очакване на бъдното, когато душата ще се пресели в други
измерения. Лятото, сезонът, който
олицетворява Слънцето, топлината
и живота и в който е съдбоносното
за земеделците време – жетвата,
преосмислена от библейските
текстове и като метафора на Божия
съд, у Марин Бояджиев е знак на
съзряване и пълнота. Пролетта и
лятото, обединени според традиционния народен календар на българите
в общ природен и
стопански цикъл –
летния, са симетрично изражение
на човешкото развитие, особено на найрезултатния
и
творчески съзидателен етап от живота
на човека като индивид, но и по отношение на общността
(„Дали не изпреварих…“). После е
есента, която народният календар
мисли като част от
зимния цикъл. През
есента селските стопани прибират плодовете от своя труд. В
символичен план тя е
Художник – Христо Кирилов
време
за
акцент на писмото и текстовостта равносметка, свързва
се
с
остаряваза сметка на речта. Така с опреде- нето на човека. За Марин Бояджиев
лящия топос в заглавието Марин есента е символ на помъдряване и
Бояджиев насочва към дихото- постигане на особено знание. Тя е
мията „природа – култура“. Про- навлизане в дълбините на своето аз,
тивостоене, което подтекстово е себеопознаване и проглеждане в сезаложено и с втория топос – бе си – в този смисъл е завръщане у
„Източния Балкан“, доколкото дома. Но есента е извор и на ме„природата“, Балканът, се разгра- ланхолност. На тъга по провалени
ничава според знанието и посо- или неосъществени мечти. На
ките на „културата“: именно болка за причинени разочарования
„Източния Балкан“. И накрая, на близки и по-далечни люде. Тя е
изложението на тези „Писма“ – в преход и символ на несигурност,
мерена реч, и формата на изрича- нестабилност, неяснота. Оттук са
нето им – от традиционно сти- мрачните настроения, сред които
хотворение до експеримент в се прокрадват и нотки на скръб
миниатюрата, символично изра- („Мъглива есен…“).
зяват въздействието на „култураИзразявайки не толкова
та“ над „природата“.
реално
се събития,
В „Писма от Източния Балкан“ колкото случили
съкровени
желания и
лирическият аз е обграден от мечти, знаците на природното
са
природата. Тя е неговият истинс- емоционално обвързани с чувски роден кът, дом и място за реа- твата и вълненията, с бляновете и
лизация. Но тя не е пасивна среда, копнежите на аза. Затова в стив която азът води своя природо- хотворенията на поета глаголните
съобразен живот. Природата не е времена и наклонения неочакваобект на изображение, а субект – но се кръстосват, темпоралните
жив и пълнокръвен, наблюдаван граници се размиват. Модусите на
и сам наблюдаващ, размислящ, реалност (изразени с изявително
пулсиращ. Тя е метафоричен наклонение на глагола), импераобраз, разкриващ човешките тивност (повелително наклоневълнения и тревоги, но и сама е ние) и възможност при
активно действащ персонаж.
Функционално многопланов определени условия (условно
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наклонение) динамично се
преплитат. И събитийната миналост се трансформира в условна,
бъдеща невъзможност, за да
разкрие нереално, но промечтано
и сънувано единение на Аз и Ти
(„И ти най-сетне ми постла
легло!...“).
Динамичното
преливане
между пролет, лято и есен
отвежда към зимата, традиционно мислена за време на покой, сън и смърт. За човека тя е
време на слабост, безнадеждност,
на преход към финала на земните
дни. Тази символика е присъща за
стиховете на Марин Бояджиев.
Но лирическият аз не се бои от зимата („Вляво – камъни и сипеи…“). В зимата той вижда
красота и хармония, а зрителнослуховото присъствие му дава
сила да продължи. Защото знае,
че дори бездомното щурче не
спира „да търси може би човека,
за да му пее в самота…“ („Потъвам като в пряспа..“). Търсенето и
откриването на човека е проблем
още в творчеството на Пенчо
Славейков. Марин Бояджиев
помни заръките на знаковия за
българската
литература
предходник и съзнателно или не,
постоянно търси Човека. Чрез
крехки и беззащитни създания
като щурчето („Потъвам като в
пряспа..“) или врабеца („Врабецът
движи лък…“). Чрез метафорично сътворени образи като
„розовите пръстчета на чая“, които вдъхват чувство за уют и
топлина и така допълват необикновената и светла зимна
картина („Прекрасна утрин…“).
С любопитството на откривател, търсещ знанието, и с вяра в
доброто живее лирическият аз.
Не се отказва да чака „вест от лятото“ – макар да знае, че „светът
си отива бързо“ („Мина лято…“).
И дали от мъглата и дъждовете,
или от всеобщата несигурност на
живота, но усещането за завързване, стягане, ограниченост
незримо тегне над стиховете на
Марин Бояджиев. Човеци и природа са в неизвестност, в незнание. Всеобщата обърканост
надхвърля границите на човешкото пространство. Тъгата се
разраства неимоверно, до безграничното: „Идват дни, когато / дори ръката Божия се уморява…“ В
привидно спокойния тон на поета, без кризис и катаклизми, без
крясък и излишен шум – сдържано,
смирено,
посредством
символното изображение на
изморената Божия ръка, Марин
Бояджиев разкрива сложността и
противоречията в човешкия свят.
Много са изпитанията, изтощителни са, но човекът няма как да
избегне „чашата горчива“, която
му е отредена („Идват дни когато…“). И не би могъл – щом дори
Господ Иисус Христос не я отминава (по Мат. 26:39)…
Лирическият аз на Марин Бояджиев не протестира, не се сърди.
Ако търси нечия вина, той се
обръща първо към себе си: „Дали
не изпреварих някого, / когато

стъпих на земя?“ И ако в
напрегнатия ден се опитва да намери причината, за да приеме и
примири последиците от случващото се, то в съня си, когато душата му блуждае в други
пространства и измерения, лирическият аз неизменно се завръща:
„…пак в онази долина, / където
над реката коленичил / ще гледам
как е подреден света…“ („Очите
не ме слушат…“). Пречистен от
умората и дневните грижи, успокоен, сякаш през очите на дете
той наблюдава как: „Светът
заспива върху моето охлузено коляно…“.
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Тогава, в светлината на детския
взор, всичко е различно. И козарят, който слиза от скалите с
разделеното си стадо; и луната,
подреждаща звездите; и лалугерът, който успява да изрови семейното си ложе („Козарят слезе
от скалите…“). И козите са
различни, сякаш по-добри, и „любезно“ те поглеждат към човека, и
търсят неговата галеща ръка
(„Когато издоя козите…“). Марин
Бояджиев дискретно олицетворява, одухотворява обектите. Зооили фитоморфни, или елементи
на Космоса, те са сродни и близки
до човека. В съзвучието и единомислието между видовете се
оглежда жаждата на аза да го има,
да остане, да мислят за него и когато няма да е тук.
Но кратки са, бързо отлетяват
часовете на тази вълшебна хармония. Природният цикъл следва
своя ход и започва развиделяването („Развиделява се…“; „През белите пердета…“). Битовите реалии
(пердетата), дори в своята белота,
са част от един друг свят – далеч не
така хармоничен и добър. Пердетата, както и стъклата („Дъждът
на кални капки…“), прозорците
(„Отново мракът се удави…“) са
бариера, преграда между човешкото пространство и природата.
Знак на културата, пердетата и
стъклата на прозорците са носители на деструктивното. Природата
отстъпва
пред
културата.
Пространството рязко се свива, до
„точица една“, едва забележима, но
неделима от вечната природа
(„Колко малко е прозорчето…“).
Денят налага присъствието си. С

това – и задълженията, които понякога са неотложни („Твърде рано пристигна…“).
Непреодолимо е усещането за
хаос и смърт в напрегнатия ден.
Открива се в преобръщането на
изконни символи на доброто в
тяхната противоположност. Като
водата – всепораждаща среда,
свързана с първотворенето, която
се оказва безплодна пустош
(„Отново вадим мрежите с надежда…“). Страстите човешки, диви все по-често обземат хората
(„Пристрастия тъй много…“). Животът става по-объркан и неразбираем. Затова навярно лирическият
аз търси възможност за откъсване
от хаоса. Търси, но не намира път:
„Глава и в най-затънтеното кътче да
натикаш / ще те издава пак дъха на
печатарското
мастило…“
(„Пристига лято…“). Вместо
включване в някаква общност, азът
търси самота. Вместо публичност и
изява на деятелността, което
се предполага от маркера „печатарско мастило“, азът
опитва да се скрие, да се стопи и сниши. Трансформирането на нещата в техните
противоположности
не
подминава и най-възвишената дарба на човека –
творчеството. Тук е последната точка в объркването на
ценностите, превърнати в
техните антиподи: човекът да
се откаже от възможността да
твори и създава. В хаоса на
града, философизира азът:
„Толкова тъга навярно има /
само във реката Лета“ („Все
по-трудни стават…“) – реката, мислена като метафора на
забравата и смъртта. Защото
в своята залутаност градът
откъсва човека от изначалието, довежда го до забрава и душевна
смърт… До мига на свечеряването
или до декември и предпразничното време („Декември старите бъчви
набива…“). Когато човеците оживяват, с тях – и любовта. И светът
пречистен се въззема за нов живот.
Лирическият аз на Марин Бояджиев вярва: „Но силно е дървото, не го стига клетва…“; надява
се, че: „…цяр за хората навярно
съществува!“ („Пристрастия тъй
много…“). Хората ще намерят този цяр, ще преоткрият светлината. Само трябва да помнят, че:
„лозето стопанин чака в този ден“.
Да съхранят връзката си с природата човеците – и тя отново ще
палне забравените въгленчета,
които да заиграят „дълбоко във
очите сини“ („Пристига лято…“).
И още, добре е да знаят: „Бог
вижда всичко и така света
подрежда: / да има и за мравките
надежда!“ („Захвърлен, изоставен…“). Азът молитвено изрича:
„че себе си и тебе, Господи, да
разбера, / преди на всичко точка
да си сложил!“ („Отново мракът
се удави…“). Молитвата е за спасение – и азът вярва, че тя ще бъде чута.
И друга една молитва се чете в
„Писма“-та на Марин Бояджиев
„от Източния Балкан“ – въпреки
забързаността на лудналия град,
да не забравят природата човеците, да не се откъсват от нея. И заради технократизма да не се
отказват от дарбите човешки, от
творчеството и обичта – дори
към най-дребните неща.
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ПО-ЖЕСТОКО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
ОТ ПИСАТЕЛСКОТО НЯМА

От стр. 1

Валери Станков успя да съхрани в
поезията си радикалността и нравствения принцип; премина към
съвсем друга поетика, с много по-силен социален момент, много по-модерна, по-остра, дисонансна.
Несъмнено трансгресира кажи-речи
всички аспекти на поезията и поетичната слава, в които иначе дълбоко е вярваше. В сб. „Морски кончета”
(1989), „Плашило в града” (1990),
„Остави ме, любов” (1992) и „Деца на
рая” (1992) той е злободневно конкретен, скоклесто асоциативен,
заядливо патетичен. И неочаквано е
сглобил от цялата тази радикално
самоопровержителна смес един реален, мощен, ангажиран, дрезгав поетически глас. Глас всъщност
изповеден, въпреки гръмкия си
интензитет, а не прокламационен.
Логично в тематиката на неговите
творби се появявиха особеностите
на парадокса, така обичан от моралистите. Той е para-doxe, „въпреки
мнение”, дири винаги обрата, неочакваното, странното, шокирането
на обичайния мисловен ред, внезапното преобръщане. Драматизмът,
пластическата изразителност, силната експресивност, графичната
отчетливост на противопоставените
обеми и контраобеми засегнаха наймного образа на града – този мрачен
топос, неприветлив като стилизиран
театрален декор, който позволи на
поета да го осмисля през образа на
клошаря, мръсното и грозното, на
победената жизненост. Разкриването
на абсурда в отчуждаващата гротескна игра с трагичните и комични
значения на относителната човешка
ситуация бе постигнат от поета с
интелектуално изящество и тънък
усет за скрития драматизъм в хората
и между хората. Напълно в духа на
казаното от Морис Рейнал: „Такива
произведения са способни да заставят времето да повярва в нашата
свобода.” Не го притесни непреодолимият обръч, който новите литера-

турни законодатели начертаха около
Мисълта. Непристъпната бариера,
зад която може само да мълчиш или
да се присъединиш към всеобщото
мнение, не бе по вкуса му на образован човек, но не преминал през
вежливата нагласа, в която са се бяха
специализирали мнозина. Всеки душевен покой е подозрителен за поета, защото земята върху която
живеем съвсем не предразполага
към това
Ненаситната страст на Валери
Станков към истината за непознатия
му свят, желанието да се приобщи и
остойности в този свят, да придобие
статуса на равноправен, „космополитен” гражданин, който не се страхува от обществото, му подсказа, че
човек трябва да се бори всеки ден,
всеки час за правото си да бъде човек. В тази борба не бива да има нито
гордост, нито честолюбие, а само
смирение. „Библия за несретници”
универсализира авторовия опит и
чрез разширяване обхвата на лирическия му герой – колебанието
между „аз” и „ние”, - и чрез изпълване с общочовешко съдържание на
образа на Поета като една от
основните лирически маски в тази
поезия, а не като прост автобиографичен двойник на автора. В двете си
публицистични книги „Сюита за
мъртви българи” (1997, II доп. изд. –
1998) и „Няма такава България”
(2002) Валери Станков видя
източниците за най-острите социални травми в зле прикриваната
политика за насърчаване изолацията
и враждата, на срама, страха, вината,
ужаса и покрусата. Високо прокламираните обвинения за посечената
родова памет, за съсипания дом, за
битийните протуберанси, за кървавата вакханалия на „победителите”,
представляваха не само опит за
преодоляването на травмата, но и
покана за връзка, за сподеБ Е З ХЛ ЕБ Н И КЪТ
ляне, за чуване и разбираДа бях клошар пред някой Божи храм. не, за заедност, прошка и

Да мъкна сол – пристанищен бараб а.
Канавки да копая – и да знам,
че съм щастлив без грижата за хляба.
̀

помирение. За възстановително, а не
само възмездително правосъдие.
Книгата “Влакът към зимата”
(1999, 2000), включващаедни от найдобрите творби от “Деца на рая”
(1992), “Защото е есен” (1994) и
„Библия за несретници” (1997),
както и сборниците “Соленият връх
на бога” (2001), “Челен удар” (2003) и
„Стихове от кашона” (2004) очертаха
прихващанията,
зависимостите,
тайнствените обвързаности, летежа,
хаоса, вечните сеитби във всемира и
вътре в душите ни, токовете на
кръвта, на съзнанието и подсъзнанието, въпросите, които глъхнат
отразени, но често оставащи без
ясен и точен отговор. Сред болезнено и ангажирано тежкия ритъм на
дните, тези стихове напипват драматично параболите и игрите на битието, сърдечното ни, болезненото,
хабящо ни, но и велико участие в
тях. Искреното любопитство на Валери Станков към естетическите
експерименти и фикционалните
бягства доведе до прибавянето на
още събития в поезията му, до
навлизане на други лица и
разрастване, допълнително детайлиране на спомените за тях. В една невъобразима кавалкада от образи,
географски далнини, исторически
дати, детски превъплъщения, любовни молитви и екстазни признания, сенки на мъртви поети, спящи
градове и будни нощи, спасителни
тъмни балкански кашони – зъзнат
като „зимни котета” думите на Поета, „стиснал сетни сили”: „„Ще ти

бръква в душата на читателя. Не е
професионално да говориш колко си
бил развълнуван от тази безпределна
вяра в силата на изкуството, от която
и ти си заразен и болен, но не бива да
се сподавят светли сълзи, сълзи на
откровението, че си разбран, споделен, признат в избора и отстояването
на призванието си. И макар, че Големият творец е контроверсивен,
изтъкан от крайности, езикът на тази поезия не оставя след себе си
тежката осъзнатост за гибел, край на
цивилизацията, въпреки че през голяма част от времето отпраща към
образи на разруха. Поетиката е
плавна, сякаш плъзва пръсти по клавишите на съвременния поетичен
език.
Поезията на Валери Станков никога не е била игра, но затова пък винаги се втурва непредсказуемо и
рисковано в голямата игра на живота. За да разколебава стрелките на
компаса. Вярно е, той прекрасно
умее да си служи с крайностите на
езика и има изтънчен нюх за цинизъм, но ако... ни се стори малко порязък, циничен или ироничен, не
трябва да прибързваме да си задаваме въпроса защо го прави и какво
цели провокацията му. Със своите
мълниеносни метафори, с пулсиращия си ритъм, с бързата смяна на
кадрите поезията му не само изобразява
действителността
във
фрагментарен, „суров” вид, но и
прониква в същността на новото
време... Какво от това, че хората,

разкажа всичко –/ или това, което
знам,/ за себе си и за света./ А то е
ужас.” („Изповед”)

Стиховете му, обагрени от
вътрешно присъщата на целостта
идея за собственото съществуване,
за живота въобще, звучат като утеха,
родена от предугаждането, че навсякъде могат да се забележат кълновете
и следите на изгубения смисъл. Преди всичко Валери Станков дълбоко

П ЕЧ А Л Н И Я Т

които предпочитат да мислят с готови категории, ще бъдат смутени?
Толкова по-добре. Творба, лишена от
загадъчност, не принадлежи нито на
днешния, още по-малко на
утрешния ден. Тя може да бъде заложник единствено на забравата. Защо да откриваш нещо, което
предварително ни е познато? Колкото повече тайнственост таи едно
произведение, толкова то е по-богато, по-привличащо и по-наситено с
нов смисъл.
Стихосбирките „Автопортрет със
светкавици” (2006), „Наръчник за
лунатици” (2007), “Аз съм светлият
мъж към безкрая”, „Усмирителна риза за ближния” разкриват пред читателя поет, отворен към друг реален
човек, интелектуално любопитен, готов за общуване. В тях е нарушено
класическото равновесие и хармония на формите: така, както е „парадокс” изместването на светеца, на
библейския герой от равновесния
център. В тези поетически сборници
поетът даде отговор на всичко, което
е оставало безответно в земния живот на човека. Сриването на традиционните лирически връзки,
художествената амбивалентност,
разрушаването на характера на самата конкретност и предметност
изострят модерното съзнание,
актуализират не само художествените сетива, но и една нова обществена
чувствителност, усещането за непоносимост и абсурдност.
Писането само по себе си е спомен и възнасяне, то е метафора на
онзи мисловен излаз отвъд стереотипните психологически блокажи,
На стр. 13

Т Р УД З А Р ОД И Н АТА

Понеже пих три бири на обяд
и не можах да спя от преумора,
ей тъй, на! – от единия инат –
излязох вън – да прекопая двора.
Със правата лопата – № 3.
Със кривата лопата – № 4.
И през носа ми биричките три
от тъмни бързо станаха на светли.

К ВА Р ТА Л ЕН И Д И О Т

Б Я С В Д О М А ЖО Р

Днес щях да си свирукам със уста –
и да стоварвам таргите във трюма.
А аз какво?... Записвам – и чета
изречена от други вече, дума.

Откакто я подкарах на консерви,
на русенско варено и шкембе,
направо излекувах свойте нерви –
и кефя се на синьото небе.

До днес живях без теб. Какво ти пука,
че утре ще живея пак без теб? –
лапни-шаран, захапал яка кука,
и Конник без глава в пламтяща степ.

По цяла нощ римувам – смешен луд –
по-кротък от измамена калинка.
До днес от безпросветния ми труд
да бях поне спестил една стотинка.

Момче съм закалено, пък и яко,
не може да ме стресне никво зло! –
бих цял живот живял на прясно мляко,
ако не беше с палмово масло.

Тъй смешно остаряващ Оцеола –
с перо в калпака, станал за джумбуш,
или – извадил шпагата си гола,
на пейката – квартален Скарамуш.

С последната си купих снощи свещ.
Запалих я – и Бог ми се присъни.
И рече: – Цял ден тръни ще влечеш! –
защото аз живея все на тръни.

Като изляза сутрин на площада,
за джогинг из Борисовия парк,
купувам вестник – и чета с наслада
че Раят във България е факт!

Един наивен Старец – без морето,
Граф Монте Кристо, грохнал в своя Иф.
Пич, който поживя си общо взето
с надеждата край теб да е щастлив.

То и бездруго правят ме на луд
и ме държат без пукната стотинка!
Навсякъде кипи безсмислен труд –
и всеки копа в чуждата градинка.

И – като гледам, всички сме така –
излъгани – от този свят ще литнем.
Но стискам пак моливчето в ръка
и пак редя римувани молитви.

А вечер, щом си пусна Би-Ти-Ви-то
или – да пази Господ! – Бе-Не-Те,
ми става много хубаво – и сито,
и ще надхвърля сигурно стоте.

По-тих от Ралф в Умиращите птици,
ще скитам като влюбен в теб глупак
И – ЗЕК на Александър Солженицин,
ще пукна в своя варненски ГУЛАГ.

Копах, копах – и нищо не открих.
От мен потта течеше полегато.
Обаче после ти написах стих –
във който те сравних със делва злато.

Животе мой, зъл университет! –
защо са ти законите тъй строги?
Не ни направи йоги във Тибет,
макар да ни разпъваш като йоги.

Сабахлен правя месечни разбивки –
за ток, вода – щом заделя пари,
ще карам пак на глог и трънкосливки
под някой припек – нейде вдън гори.

Един Балзак – с кафета в дози конски,
но само не поет... Ох, не Поет.
Или ще бъда граф Андрей Болконски,
захапал своя черен пистолет.

И – тъй като акъла ми се взе
да копам със лопатата на двора,
сега – ако нарежеш и мезе,
ще пийна като всички бели хора.

Безхлебник – из незнайни висоти,
все по-далеч – с отлитащите птици,
поетът – птичка Божия – лети! –
благословен от вашите зеници.

За спомен си носете стих от мене –
печалният квартален идиот:
Да! Раят съществува! – построен е.
Но ние там ще стигнем в друг живот.

Ако изчезна, името помни ми –
Валери Станков – бяс във до мажор.
И аз – дори отвъд! – ще нижа рими
със гениите в ангелския хор.

Родино мила, будя се в зори! –
и тъй като дъската ми си хлопа,
със правата лопата № 3
готов съм без пари за теб да копам!

Немилостиво – слънцето пече,
и самодиви пееха в небето.
Но аз – нали съм печено момче,
щом бач започна, пада ми пердето!
Отгоре ми връхлитаха мухи –
направо ескадрилите на Гьоринг.
Да кажеш, че поне копах лехи! –
пък аз какво? – напразен мониторинг.
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ПРЕВОДИ

Николай Иванов е автор на
повече от двадесет книги проза и
драматургия, лауреат на литературните премии „Николай
Островский“, „Михаил Булгаков“,
„Сталинград“, на литературната награда на Федералната
служба за безопасност в Русия. В
настоящият момент е зам.
председател на Съюза на писателите в Русия.
Роден е в село Страчьово, Суземски район, Брянска област.
Завършва Московското суворовско военно училище и фа-

култета по журналистика на
Лвовското висше военно-политическо училище. Служи във
въздушнодесантните войски.
Воювал е в Афганистан, четири
месеца е бил пленник в Чечня.
Говори малко, но умее да слуша внимателно. Убеден е, че художествената литература е
истинският
философски
екстрат на живота, а най-голямата награда - уважението,
доверието и любовта на
обикновените хора, които са
далеч от телевизионните камери и маниерната политическа шумотевица.
В.С.

Свещеникът прекръсти червените звезди. Те бяха еднакви,
изрязани по шаблон, както
еднакви се оказаха и сребристите
пирамидки, наречени в селската
работилница паметници. И табелките, безразборно заварени от
местния електроженист чичо Саша, също бяха еднакви за всички:
„неизвестен войник”.
Погребваха загиналите.
Не от ръждивите ржевски блата или безкрайните бренски сечища се предаваха останките на
ратниците, бойците, войните
образец 1941-45 години, а от
стръмните кавказки върхове бяха
извозени войници, момчета, родени в края на ХХ век. Ненамерени
от следотърсачите и предадени за
погребение от медиците и прокуратурата. Без име и фамилия. Безименни. И затова – като че ли
ничии...
А винаги е необходимо нещо
малко, което да отстрани подобна
участ – да остане от човека дори
някаква вещ. Например, котле, с
издраскана върху него с нож фамилия. А по-добре – медальон с

биографични данни. На тънък конец – жетон с личен номер.
Всъщност само първите заминаващи за Чечня полкове и бригади по-малко от всичко мислеха за
котлета и каши: набързо
нахвърлиха в раниците заедно с
пачките патрони и гранатите сухата храна, а с тях навсякъде и
еднократни пластмасови прибори.
Те първи се и разтапяха. Впрочем,
в този ад, който изпита влязлата в
Грозни войска, се разтапяха и
котлетата: намираха после алуминиеви разтопени съсиреци. Е, ако
искаш драскай, ако не искаш не
драскай, все едно нищо не биха
спечелили войниците.
И с медальоните произтече
пълна грешка: половин век след Великата Отечествена война тиловаците се занимаваха с всичко, което е
необходимо,без възможността да
съхранят името на войника. Така и
не измислиха за отиващите на война медальони. Считаха го за дреболия. Или лентяйстваха. А по-скоро,
просто не вярваха, че ще потрябват.
Жетони с личните номера на
редовия и сержантския състав

Н И КО Л А Й И ВА Н О В

ГЖЕГОЖ ВАЛЧАК

Роден на 5.02.1941 г. в гр. Пулави, Полша. Живее във Варшава.
Завършва полска филология във
Варшавския
университет.
Доктор на филологическите науки. Поет, прозаик, драматург и
езиковед. Преводач от сърбохърватски език.
Г. Валчак в продължение на 26
години работи като преподавател в Института за полски
език към Варшавския университет. Бил е и лектор по полски
П Р О П АС Т

език в Белградския университет.
Автор е на поетическите книги:
„Витражи“ (1972), „Автопортрет от миналото“ (1989), „А когато ангелът почука“ (1995),
„Възбудености“ (2004), „Висулка
от слънце“ (2007); на романите и
повестите „Съпружески дневник“
(1974), „Оазис“ (1980), „Преди да
заспи земята“ (1998/99), „Ангелът от Старе място“ (1998/99),
както и на сборника с радиопиеси
„Не ми звънете… не съм между
живите“. Негови драматургични
творби са представяни на сцени-

На жена ми

Аз нямам с ангелите нищо общо.
Само когато бродя в планината
и вече стигнал над Черното езеро, още
нагоре с асансьор през облаците ме изкачват,
нещо крилато ме докосва
и ме поглежда разтворена пропаст.
Тя за миг ме повлича – полуоткрито небе.
Но се завръщам – някой ме чака за вечеря.
***
Формите
на моите близки, отишли в отвъдното,
почиват
в дома на душите.
Знам, че си там
и ти, с опашката,
понеже Бог е безграничен,

ПОМЕНИ,
ГОСПОДИ...

въобще не се полагаха. Само на
офицерите и на наемниците. Затова, както и да го увъртаме, изпратиха армията в Чечня не като
професионално подготвена армия,
а просто като пушечно месо.
Така и загиваха – масово...
А също се научиха, казват, да
определят родството по ДНК и
анализа на кръвта. Всичко би било
добре, само че у някои загинали
даже кръвта изгаряше. До капка,
оставяйки от човека шепа пепел.
Иди узнавай по нея кой си ти,
войниче? Чий си? От какъв род
си, племе, полк, дивизия?... Като
че ли надсмивайки се, войната
отхвърли всички ни в каменния
век, оказвайки се по-високо от човешката цивилизация и нейните
достижения, по-високо от лабораториите с техния електронен
пълнеж, химически препарати и
компютърни база данни. Родните
и известните до последна
чертичка на стотици хора, любимите и желаните, войниците в
първата чеченска кампания умираха неизвестни...
И лежаха след това неразпознати
останки в ледените хладилници на
Ростовската военна лаборатория.
Под номера. Лежаха дълго. С години.
Случи се – до края на века. Двайсетия. Те, в болшинството си също
двайсетгодишни, можеха, готови бяха да ги вземат майките, не дочакали
своите синове след войната – но не
ги даваха. Не е прието известните да
предават неизвестните.
Така ги и погребваха. За сметка
на държавата – но по-евтино. Геройски загинали – но по-далече от
телевизионните камери, полити-

ците, любопитните и туристите. В
покрайнините на Москва, на
бившето селско гробище. Добре,
че поне названието му се оказа
утешително – Богородсткое...
- Господ да ви пази – кръстеше
звездите, хората, небето, с кръжащите във висинето щъркели, и току
що засипаните гробове местният
свещеник.
Автобусите на министерството
на отбраната докараха побелели, не
според възрастта си, като че ли
умрели заедно с пропадналите си
синове родители. Тези, които не
откриха своите деца ни сред живите, ни сред мъртвите, ни в списъците на пленниците, нито в хладните
ростовски камери. А „безследно
изчезналите“ биха могли да бъдат и
сред всеки „неизвестен войник“.
Вярвайте, че е своят. Надявайте се,
че е тук някъде...
Бащите още се държаха. Много
от тях бяха служили и знаеха: войникът изпращат на война не командирите,
а
политиците.
Командирите също са изпращани
да умрат и сред тези, неизвестните, те също навярно лежат. Без
значение на издадените житони. А
историята, макар и кратка, вече
потвърди: загиваха руските
момчета в Кавказ ненапразно.
Често глупаво, но не напразно. Защото спряха заразата, плъзнала
по цялата страна. Престанаха да
ги плашат вестите от юг...
И само майките, небесните
руски жени, се хвърляха от яма
към яма. Къде е техният син? В
коя е? Къде да паднат? Къде да
останат замирайки? Кое хълмче се
превръща в родно – вместо сина
им? Ще успеят, ще успеят да се
окажат редом с него в последния
миг на земята му. Нови фуражки,
прикрепени към надгробните пирамиди, а на последните си снимки

те бяха със шапки. Беше зима ...
Тук ли? А изведнъж се оказа тук?
Сред всички неизвестни кой е нейният? Хайде, подскажете! Някой да
ни подскаже!!!
Падаха обезсилени там, където
се подгъваха нозете. А може би
точно до своя? Или пак там, през
един? Или през двама? Те ще допълзят, само кажете...
- Кажете! – изправяха се пред
гробовете мършави, малки като
трошици жени и изведнъж намираха в себе си сили да вдигнат за
яките офицерите от салютния параден полк – всички подбрани по
около 2 метра ... гренадири.
Те плачеха заедно с майките,
проклинайки своята мисия. Замираха редом и селските старици,
пристигнали от съседните села,
които спомняха своите мъже и
женихи от великата отечествена
война, също лежащи някъде под
такава табелка...
- Помени, Господи, тук лежащите – продължаваше да обхожда
свещеника новите, изравнени като
войнишки строй гробове: в Русия
те никога не свършваха – войните
и свещениците. Четеше силно, напевно, сякаш разговаряше с високите небеса. – Помени и тези,
които не назовахме заради многобройните имена. Или които
забравихме. Или чиито подвизи
не знаем. Но Ти, Господи, знаеш
всички защитници на Русия и помени всеки.
Изгърмя залп – в памет.
Вървеше молитва – за упокой.
И в небето кръжеше щъркел.
Високо – там, където сега се рееха
намерилите покой накрая войнишки души. На тях не им бяха
нужни ни резки, ни знаци, ни
издраскани с нож имена...
- Амин.
Превод:

ВЛАДИМИР СТОЯНОВ

те на театрите в градовете
Варшава, Люблин, Гдиня и др. За
гротеската „Кактус“ е получавал трикратно първа награда
на конкурси в Полша и чужбина.
Г. Валчак се изявява и в
областта на сатирата – като
автор и като изпълнител.
Член е на Сдружение на полските писатели(SPP), на Съюза
на авторите и на сценичните
композитори (ZAIKS), на Сдружение за европейска култура
(SEC) и др.

а човешкото въображение
не надхвърля
със своята сянка
косъмчетата на твоите уши.
Н А П РА Ш Н АТА П О Л И Ц А

Оставам все по-далеч от моята гора.
Поетите с изкусни брадви
пеят – всеки за себе си.
Някой крещи, че това е Красотата,
друг – преданост на Делото.
Спорят за въстанието –
дали е излишно проливане на кръв,
или възкресение?
Непримирими, затънали
в Абсолюта, борят се
за Духа на Народа,
който най-вече обича
да ги държи на прашната полица.

Л. С.

Художник – Христо Кирилов
О Т РА Ж ЕН И Е

Някога всекидневно изстрелвах
искри от очите си.
Сега възкръснах
в горчивия сок на дърветата.
Някога косях трева,
както девойки през август.
Сега танцувам в облака,
узрял за дъжд.
Понякога със сянката на бряста
лягам по гръб във водата –
там, накъдето заминават
невъзвратими лодки.
Превод:
Л ЪЧ Е ЗА Р СЕ Л Я ШКИ

На 16 юли 2013 г. в Клуба на книгоразпространителя във Варшава се състоя среща, посветена
на българо-полските стихосбирки на Дорота Коман и Гжегож Валчак. По време на вечерта публиката има възможността да чуе избрани и
преведени от Лъчезар Селяшки стихове от томовете с поезия „Всички нежни думи” и „Елегии и
други стихотворения”. Водещ на срещата бе Роман Чеярек. Стихосбирката „Всички нежни думи”
беше представена от Кира Галчинска. Януш
Термер говори за тома „Елегии и други стихотворения”. Творбите си четоха поетите и преводачът.
Пяха и акомпанираха Гжегож Валчак, Юстина
Папрота, Йоланта Моравска и Божена Шитек.
Преводачът Лъчезар Селяшки е роден на в с.
Сатовча, Благоевградска област. Завършва
българска филология в СУ „Св. Климент
Охридски”. Учител е по литература. Автор е на 12
поетични и три прозаични книги, както и на монография за Атанас Далчев. Член на СБП.
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Починалият на 13. 05. 1993 г.
варненски поет Димитър Стойчев
остана в литературната ни памет
като един от най-чувствителните,
деликатни
и
емоционалнорефлексивни национални поети.
Книгите му, които никога не са
лесни, въпреки че понякога са много забавни, продължават да разчовъркват духа на времето и често
поглеждат далеч отвъд него. Той
извървя бавно житейския си път,
носейки в себе си горчилките на
много прагове, административни
произволи и човешка нечистоплътност.
Димитър Стойчев притежаваше
онзи доста рядък поетически талант
да бъде честен в словото си и да
умее да превръща своята лична и
най-съкровена истина в лирически
спектакъл. Неговата поезия още от
първата стихосбирка доказа, че е
лирик, който не живее в произвола
на обстоятелствата и моментните
решения, а чието творческо поведение се осланя на познанието –
познание първом за самия него. Той
бавно “слизаше от бащините рамене”, за да опознае “краткостта на
зноя” и истините, “от които не можеш да излезеш”. Дори и днес, 20 г.
след ранната му кончина, гледната
точка на на поезията му изненадва –
словото на поета е не само обикновено човешко проявление, но и нещо, което може да се случва
многократно
и
ежедневно.
Безспорно в лириката на Димитър
Стойчев може да се открие един социално ангажиран реализъм, който
(пре)открива актуалната, исторически детерминирана реалност, но
не по-малко значимо си остава умението на поета да изразява своите
житейски послания чрез безброй
гласове, които се преплитат помежду си, глъхнат, приближават се,
отдалечават се, за да създадат усещането за многоликост и безкрайност. Така в поезията му се
преплитат истории, пълни с ирония, сарказъм, смях, тъга, самота...
Истории, от които не можеш да
избягаш, а и не можеш да забравиш.
Димитър Стойчев демонстрира
нов тип лирическо писане – колкото
разкрепостено, толковаиздраво
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ПОЕЗИЯТА
НА ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ
( Наблюдения върху сб. „Спасени криле” - лирика, ДИ Варна, 1965, „Елипси”,
А Н Г Е Л Д Ю Л Г ЕР О В

лирика, изд. „Народна младеж”, 1969, и др. )

През 2013 г. Издателство МС –
Варна, издаде малко томче (съст.
Турхан Расиев и Петър Тодоров)
със стихове и сатира на
преждевременно отишлия си от
този свят варненски поет Димитър Стойчев. Макар и преживе
тъжно да беше предвидил своята
съдба: “Разбира се/ ха-ха, че времето ще каже своята дума,/ но
то понякога заеква твърде
дълго...”, споменът за него продължава да вълнува неговите
приятели. Красивото съчетание
на лирика и сатира у него и
острият му поглед към ставащото му помогнаха да преодолее
съблазните измами на бюрокрацията и да остане верен на самородния си талант. За него в

вкоренено в личните духовни метаморфози. И до днес актуални си
остават неговите тъжно-иронични
въпроси, зададени преди близо три
десетилетия – ние ли минаваме през
живота, или животът минава край
нас; как да „излезем от релсите” на
битовото еднообразие и пр. Поезия,
която не е забавление, от което можеш да излезеш и да забравиш
собствените си терзания. Напротив,
тя те връща към тях като последен
шанс да се родиш отново и да се
срещнеш със себе си.
Димитър Стойчев умее да съзерцава преходността на нещата и
да ги запази за вечността. Може би
от тук се ражда и тревогата му дали
ще можем с достойнство да “оживим сезоните” на нашите деца. В
разгара на “строителния социалистически век” той изпълни с романтично усещане поезията си като
съвършен превод на природата в
човешкото слово и представи
земното битие в неговата естествена
преходност. Лириката му от
последните години, въвличаща ни в
душевните глъбини на Аза, а е поскоро
асоциативно-фантазна,

бележките към книгата Веселина
Цанкова пише: “Животът не беше
благосклонен към поета Димитър
Стойчев. Той не му спести никакви
обществени и лични болки и разочарования, но в едно този, въпреки
всичките си житейски неудачи,
безкомпромисен творец с искрен
смях и открити мисли, беше сполучил. Имаше добри приятели и
възторжени почитатели на таланта му...”
Димитър Стойчев е роден на
29.01.1928, с. Синдел, Варненско. Завършва Института по български
език и литература. Работи като
коректор във в. „Народно дело”;
журналист в Радио Варна, Радио
София; в сп. „Естрада”, БНТ, сп.
„Здраве” и др. За първи път печата

кове./ И най-умният - двайсети
век!/ Никому не трябват богове,/
всеки търси човек.”
Битието “на строителните площадки” изтри преживяното като

биващо, за да остане единственото
възможно битие на словото. Като
противовес на това Димитър Стойчев навлезе в нов, “внезапен свят”,
проникна в “битието мрачно на
грехове и светлини”. Така още в началото на 70-те години той постави
интуитивно проблема за обречеността на екзистенциалната
съобщност. Усещането за изгубено
минало, което неизменно присъстваше и травматично го обгръщаше през 80-те, “роди” и една
изключителна метафора на човешкия стоицизъм: “Изправен срепревръщаща обекта на гледането в
нещо друго, различно, красиво, магическо. Това е гледане - съзерцание, гледане - сън, което
преобразява света и ни доближава
до най-естествените и прости истини на човешкото живеене: “Всички
търсеха богове…/ Само ти единствен - човек!/ Страхове. Богове. Ве-

БИ В ОЛ И

УС М И В К АТА

Черносини мастилници - собственост на
неграмотни.
Синьочерни релефи, като релефа на мойта
родина.
Асфалтови бази, от които направиха толкова
гладки пътища.
Биволи!
Вие лежите в тинята на моето детство
и слънцето боде с остен гърбовете ви.
Неохотно се изправяте и тръгвате.
И все дъвчете нещо… джентълмени…
Вървите бавно и величествено сякаш на смърт.
Тинята - съсирена кръв - капе върху вашия път.
Биволи негри сред бялата раса на говедата,
вие лежите в моето детство
като Африки.

Преди да проговори,
човекът се усмихва.
За тази своя дързост
той плосле плаща с лихва.
Усмивката се стапя,
подобно свещ полека.
И сякаш е от восък
лицето на човека.

Н Е И Д ВА Й КЪ М М ЕН

Не идвай към мен!
Стъпките убиват треви.
Не идвай към мен.
Близостта налага сравнения.
Не идвай към мен.
Сравненията отдалечават.
Не идвай към мен.
О, нека всичко си остане
Красиво от далечината.
И помежду ни да трепти очакване.

във в. „Стършел” (1957). Един от
най-талантливите поети и сатирици на България. Печата
епиграми и сатирични стихове в
„Народно дело”, „Стършел”,
„Простори”, „Труд”, „Пламък”,
„Отечество” и др. Включен в
Антологията на българската
епиграма. Автор на текстове за
естрадни песни. Книги: „Денят
минава съпроводен” (1989), „Нож
в гърба на вятъра” (1988), „Пак
(стихове и епиграми, 1983)
„Хитрушки” (книга за деца,
1980) „Троп, троп - Стоп!” (книга
за деца, 1982), „Елипси” (1969)
„Спасени
криле”
(1965)
„Кардиограми” (сатирични стихове, 1961) „Антология на българската епиграма” (2003).

щу тях, и те срещу ми,/ стоя тъй
както пред разстрел.”

Димитър Стойчев успя да превъзмогне всички цветове, съблазните измамни на дъгата и да създаде
светове, останал само със двата
цвята - на истината и тъгата: “Светът е нажежен до бяло/ и в миг опожарява всяка памет,/ която иска да
го отнесе със себе си...” Да живееш в

Бъдеще мое.
Ти си от бедно семейство.
Аз съм от бедно семейство.
Срамуваш ли се?

Аз се срамувах.
О, колко се срамувах, че съм беден!
Винаги ли срамът е оцветен в
червено?
Аз нямах бузки да проверя.
Винаги ли детството е в къси
панталонки?
Моите бяха ни къси, ни дълги.
Всичко беше тъй осезателно,
На Хр. Градечлиев
както свирката на влака, в нощта
Да превъзмогнеш всички цветове, който профучаваше през нашето
село…
съблазните измамни на дъгата
и да създаваш светове,
О, колко се гордеех, че съм беден!
останал сам
Във всяка автобиография аз пишех:
със двата цвята „Произхождам от бедно семейство”.
на истината
„Произхождам от бедно семейство…”
и тъгата…
Не забогатях ли незаконно с бедност?
Мълчиш…
Г РАФ И К А

РАЗГОВ ОР С Ъ С СИНА МИ,
КОЙТО НЕ МОЖЕ ОЩЕ
ДА ГОВ ОРИ

Сине,
ти нямаш минало.
Твоето минало съм аз.
Ти си моето бъдеще.

Но защо те питам?
Всичко това за тебе ще бъде минало,
бъдеще мое!
Тогава
ти ще седнеш край детското кошче
и ще напишеш:
„Сине,

ъгъла – in angulo – на света. В
мъртвия ъгъл, където видимото
престава да бъде видимо за зрението. По думите на Хегел „ природата е скрит, застинал дух“, пред
който дори и всевластната ръка на
деспота е безсилна: “ Преди да проговори,/ човекът се усмихва./ За
тази своя дързост/ той после плаща с лихва.” Именно това наситено

усещане за същността на нещата,
разчленени до атоми, до прашинки светлина, придава на поезията на Димитър Стойчев и
увереността, че човекът ще преодолее съмненията и ще открие
най-истинската траектория на духа: „ Не се страхувайте от приливи./ Реката бърза към морето.”
Съчетавайки в рамките на едно
стихотворение
конкретиката
(предметност, точно описание на
образите), и абстракцията, детайла, загадката, поетът преобръща
реалностите,
одухотворява
отдавна забравени чувства. Усамотението задвижва действието и го
изважда извън релси, после отново образът ни връща в същността
на същинските проблеми и дилеми („ Огледай себе си във себе си...” ).
Как промяната на времето и
пространството изменя значенията
в поезията на Димитър Стойчев?
Едва ли на този въпрос може да се
отговори просто. Въпреки това
обаче, поемам риска да посоча
непроменимото в нея силно
концентрирано усещане за герой, за
личност в есенциалната им изолация. Случващото се в лириката на
поета е ключ към съдбата на
днешния човек, търсещ сили в себе
си да остави „само диря, проблясък, вероятност”. За Димитър Стойчев изкуството никога не беше
нищо друго, освен безпрекословно
и безкомпромисно себеотдаване на
душата. Въздействието на неговата
поезия днес се вплита в нашата душевност, обогатява ни с повече любов към хармонията и красотата,
към мъдростта и човечността...
Слово, което няма други претенции, освен тази да сподели
какво означава за двама души да
бъдат заедно – поет и читател.

ти нямаш минало,
твоето минало съм аз,
ти си моето бъдеще…”
И така нататък.

Ж ЕН И Т Е
И СЕ З О Н И ТЕ

Жените гледат пролетта с гърдите си.
Кръвта й светло заиграла
в зелените пожари от предчувствие проблейване, което изтънява
в живителната струйка мляко…
Жените гледат пролетта с гърдите си.
Жените гледат лятото с телата си…
Достъпно стръмни в голотата си
и осъзнали краткостта на зноя,
те пият жадно бронз от слънцето.
От бронз отлива се безсмъртие…
Жените гледат лятото с телата си.
Жените гледат есента с ръцете си жертвоготовни като падащ лист…
Отлитат багри от гнездата си,
оставяйки след себе си очакване…
Жените гледат есента с ръцете си.
Жените гледат зимата с косите си.
затоплени от бяла смърт,
ще оживеят ли сезоните?
Жените гледат зимата с косите си.

Но ември, 201 3 . Бр ой 1 1
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КОСМИЧЕСКИТЕ ОТРАЖЕНИЯ В
КАРТИНИТЕ НА ХРИСТО КИРИЛОВ
А Н Г Е Л Д Ю Л Г ЕР О В

Не го блазни и суетата да се самоналожи, да блесне, да извае чудати и непонятни знаци. Той стъпва
върху нещо здраво, в което плува
свободно и артистично. Разчита на
един „изворен език”, постигат от зи около нас, на които рядко обръ- чакван начин портрети ме провосвръхмодерни средства на худо- щаме внимание. В приказния бяг на кираха да мисля за събитийността,
жеството. В тяхната
коня, в замисленото която идва не отвън, от света, а
формула се докосват
око на орела Христо произлиза от самото човешко тяло.
двете крайни точки на
Кирилов постига ма- Изхождайки от реалистичния й
светогледа: началната,
гичното усещане за образ, неговите творби впечатляват
изворовата
и
освободеност и лекота, с начина на интерпретацията му.
последната, модерната.
за красота и изящност, Жената е главното действащо лице
С годините все повече
за крехкост, открива върху платната на художника. Тя е
прониква дълбоко в
покрусена нежност, за- изобразена загадъчна, от нея лъхат
тайнственото и рисува
гатната свръхбитийна страст и силни противоречиви емокартини, за които няции. Цялата тази палитра от внубезкрайност.
ма думи на никой
шения и чувства, излъчвана от
Творчеството
на
ХРИСТО КИРИЛОВ
език. Пред неговите
творбите на Христо Кирилов, е
Христо
Кирилов
няма
творби зрителят сякаш Христо Кирилов е роден на потребност от кастови пресъздадена сполучливо и убедиотново е дете, опряло 28.12.1953 г. в гр. Павлике- жреци и магове, т. е. от телно посредством изразните
лице в стъклото на ни. Завършва ВТУ„Св. св. свръхпосветени.
В средства на живописта, с които
Кирил и Методий”, спепрозорец.
авторът борави свободно и убедикартините
си
хуциалност скулптура при
Сребристозлатни
Експресивен като цвят и
Димитров. Има дожникът разчита на телно.
отблясъци в безкрай- 2Панайот
мазка
е
„езикът”, на който ни говочовека
с
личната
му
самостоятелни изложби
ни нюанси на сивото и редица
душа и вяра, без ри творецът и същевременно ни
участия
в
ОХИ,
в
напомнят
националните изложения разлика между чове- въвлича в неговия свят от емоции и
носталгичното
„Човекът и морето". Рабо- ците. Интересува го мисли, от житейски лутания и
привличане на дагеро- ти в областта на графи- психологията,
не търсене на вечните отговори.
типии и ранни фоПровокира ме сложността и съката, рисунката и
тайнството. Затова и
тографии. Отминали малката пластика. Него- фантазията му не крие щевременно простотата в женския
образи, наслоени в ви произведения са прите- координатите си, за да образ като израз на емоция. Разносъзнанието
ни, жание на частни колекции изглежда по-интересна посочност, многопластовост, начаподкрепящи се за миг
у нас и в чужбина.
и загав искряща цялост, за
дъчна. Напротив, пода се разпаднат отново в казва ги. В това е и
проблясващи отломки от други силата и въздействиесветове. Усещане за лекота от пре- то й. Изпитва почти
живявана другост. Фантазният дух нечовешко желание да
на художеството при него е форма, бъде уникален, некоято отхвърля традиционния ма- повторим. Рисува свениер и намира своя орнаментика, та, какъвто искам да
своя пътека към читателя. Оттук и бъде.
самото понятие реалност при него е
В асоциативно-меабстрактно: той създава собствена- тафоричните
му
та си действителност и сам опреде- композиции детайлът
ля доколко я споделя с околния е всъщност бисерът,
свят. А тя е красива и това е който превръща всеогромно предизвикателство в кидневието
във
днешния луд свят. Непрестанните вечност, реализма в
му провокации имат една-единс- сюрреализъм. Образът
твена цел - да пренесат красотата в на жената е най-силно
битието ни. Сам определя дали да въздействащият образ
постави граници и къде да раздели в историята на света.
фантазията от реалността. Въпре- Винаги динамичен,
ки, че някои определят изкуството пленителен, неуловим,
като бягство от действителността, естетически, вдъхноизмислен свят, за Христо Кирилов вяващ и всемирен. Жето е израз на собствената му Вселе- ната в картините му е
Художник – Христо Кирилов
на – необятна, необяснима и вечно неподозирана
сила,
променяща се.
всекидневна магия, шеметна ло на живота. Четирите сезона
Като никой друг той умее да на- непредсказуемост, щипка лудост, едновременно. Мъдрост. Обич.
кара тривиалното да служи за изра- пурпурна страст, контрастна емо- Поезия. Всичко това може да бъде
зяване на възвишеното. В човешкия ция, нежна мелодия, бленувана за- открито в един-единствен женски
стремеж към съхранение и вечност гадъчност, устойчивост, отдаденост, поглед. В едно-единствено лице.
попадат дори и зооморфните обра- интуиция. Оживелите по този нео- Женските образи докосват с тайнсОт стр. 10

наложени от постмодернизма, но и
метафоричен образ на поета, имащ
смелостта да копнее по недостижимите брегове на човешката любов.
„Обиск на пустините” (2007), „Слалом между мълнии” (2010)... до
„Делникът на един безделник“ (2013)
наложиха сложно художествено време и пространство, засмукващо
жестове, думи, фабули в небивала
градивна сплав. Тези изненадващи
погледи към интимното почти навсякъде граничат с постоянното питане,
отправено към някаква космична
инстанция. И между поредните
разслояващи съмнения изригват стихиите на езика, да се врежат в монотонния ни битово-мисловен ред и да
взривят точката на реалното. Бих нарекъл този начин на писане борба за
ценности, жажда за добро, за обич,
потребност от споделяне, в която словото създава своя напълно самобитна
пластическа система, в която стилизираната фигуративност се съчетава
понякога с изчистени до съвършенс-

твен код сънищата, фантазиите и
мечтите ни, изнасяйки живота на
полето навъображението, виденията и асоциациите. Там
се таят най-дълбоките води, за да дадат огледална
повърхност за истинските
лица на нещата. Жената е
дълбока, загадъчна и
мистериозна, жената, която
е свързана най-пряко с живота и смъртта, жената, даваща и приютяваща
жизнена енергия.
Христо Кирилов разработва по-скоро идеализирания,
миловидно-елегантен тип
на „жената-дете” и го
представя в безброй варианти. Прозрачният воал
не прикрива, а подчертава
еротичната игра, привлича
погледа към голотата. СъХудожник – Христо Кирилов
щевременно
женските
образи на Христо Кирилов има нужда от силни индивиизлъчват странна двойственост – те дуалности, които единствени биха
са съчетание от мамеща еротика и могли да доказват и поддържат знаблагонравна свенливост. Тайната чимостта на създаваното чрез него.
им е заключена в това, че Няма „работа сама за себе си”, няма
подбуждат въображението и копне- независима формална цялост, която
жа. Понякога живописта му се ба- сама е своят контекст: картината е
зира на илюзията, женските образи общият сбор от много контекстове,
са нарисувани върху платното, но всички от които трябва да се познасъщевременно създават впечатле- ват, за да бъде тя познавана и оцението, че са възстановени парчета нявана.
Христо Кирилов е необикновен
от накъсана фотография. Дали този
подход не е препратка към това сред необикновените художници и
колко различни сме ние човешките това му позволява да внуши
същества и как постоянно се основната стихия на една Цивилиопитваме да възстановим разкъса- зация, снета в един образ, в едни
очи, в една усмивка: експанзията. И
ните парченца от душите си?
Истинското разтърсване от макар за някои картините му да
изкуството на Христо Кирилов впечатляват по-скоро посредством
идва от това, че този, който му се ярките контрастни цветове,
възхищава, се изгубва в красотата блъскащи се в двете крайности на
на неговите творби. Защото те му студената и топлата гама, за мен той
предлагат частица от вечността. изкушава най-вече със силните си
Трайните истини в неговото образни внушения, с мелодията и
изкуство принадлежат на дълбочи- метафората, с ракурса и телесното
ната на човешките вълнения, а не движение.
Не мисля обаче, че е необходимо
на медийното надвикване. Картида
обясняваме всичко, особено
ните му не разкриват и не явяват
битието, то е самото то, понеже там, творческото. Когато се стремим да
както никъде другаде, обектът и су- разнищим магията на съставните й
бектът, познаващият и познавано- части, тя изгубва своето предназнато, чувстващият и чувстваното не чение, престава да ни привлича, да
са разделени. Важно за него е не „да ни интригува. Красотата в неговите
разбираш” от изкуство, а да отво- картини говори достатъчно за
риш сетивата си за красивото, да си чистите извори, които следва негопозволиш то да достигне до теб, да вият талант.

ПО-ЖЕСТОКО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
ОТ ПИСАТЕЛСКОТО НЯМА
тво детайли, а друг път - с бароково отчаянието, любовта, ероса, случайна изкуството сама търси човека зад

пищни елементи или експресионистични
обертонове.
Това
„натрупване на култура” играе ролята
на основна мотивираща сила на антологичния дискурс в „Буквар за влюбени” (2011) и неговия основен
механизъм
на
лирическото
смислопроизводство. В „Буквар за
влюбени” светът на явленията в цялата им чувственост се реализира
чрез непрекъснатото сблъскване и
успоредяване на различни вътрешни
течения, на съкровено-лиричното и
жизнено-съдбовното с ироничното
несъответствие, леко игровото и неочакваното. Човекът – губещ се в
реалността и подреждащ фикционални пространства, човекът, търсещ
равновесие на тънката граница между
влюбването и онова, което животът
му оставя като мизерно ресто. Какво
го вдъхновява да пише – красотата,
болката, провокацията на живота,

усмивка... Почуда, от която се ражда
Наслаждението, както от смяната на
сцените в театъра.
“Поезията е най-добрата форма
да осъществиш мечтите си.” (Клаус
Ендер) Писането на Валери Станков
е достолепно, просветено и конкретно. Задачата му е „да си кажем нещата” (не да ги замажем) и после да
носим отговорност за казаното.
Тъкмо тази отговорност дава шанс
на текстовете му да продължават да
живеят дълго, след като са написани.
А да умееш да формулираш Метафори, а значи и да виждаш Света необятно по-разнообразен, отколкото
изглежда на неуките, е Изкуство,
което се усвоява. Защото, ако искаш
да знаеш, в този свят, където днес
всички си губят ума по оцеляването
в сложния, все по-брутален свят,
трябва да помниш, че нравствено
ориентираната претенция към

те развълнува, да откриеш себе си в
цветовете, формите и най-вече в
приказката, която разказва всяка
картина.
В действителност и както в света
Христо Кирилов изгражда себе си
като творец и маска в съответствие
с някои съвременни митове за художника. Субективното творчество

творбата и донякъде реабилитира
биографичния подход (по нов начин). В този смисъл и поезията на
Валери Станков не само руши
ръждясалите бентове на застоя, но и
сътворява нова семантика в модерното изкуство. И макар да
изглежда, че изобразеното не е много, то е така кондензирано, така е наситено с енергия, че изисква
максимално психологическо съсредоточаване, максимална съпричастност от страна на читателя.
Оттук и изключителния поетологичен потенциал на твореца в създаването на нови жанрове, откриването
на нови литературни пространства,
образуване на нови форми, запълвани и населявани от самите стихове.
Мъжествената изповед на самотния романтик, прозрял в незримото, извадил наяве най-тъмните
пластове на подсъзнанието, се пре-

върнаха в собствено, изстрадано верую, от което той ще черпи сили за
порива си към непостижимото, без
който просто не би могъл да съществува.
Силни

неща

има

във

всяка

от

книгите на Валери Станков, но все
пак бих изтъкнал начина, покойто
светът,

самото

ко смическо

устройство са предадени през пото
ка на вътрешноемоционалния жи
вот

на

героя,

обрат,

който

за

изкуството на ХХI век е от о собено
фило софскоестетическо
Витално стта
съствие

в

на

значение.

неговото

българската

при

литература

произтича именно от смело стта му
да отстоява убедено стта си, че тво
рецът трябва да има мъжеството да
прелива от своята кръв в това, което
прави, да го изпълва със собствения
си свят, с живота си. Страшно е да
изложиш
витрина,
шение

своето

сърце

пожестоко

от

като

на

жертвоприно

писателското

така е, без него не може!

няма,

ала
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ОТЗИВИ ЗА НАШИ АВТОРИ

От стр. 1

Това е град Велес. Роден град на
забележителните възрожденци
Йордан
ХаджиконстантиновДжинот и Райко Жинзифов, на
изключително надарения ученезиковед Димитър Матов, починал твърде рано, на водача на Солунските атентатори...
Характерните за XIX век преселения от разбунтуваните територии на Балканския полуостров,
срещат във Варна Емануил Карамфилович от Велес и
чистокръвната гъркиня от остров
Хиос - както твърди авторката –
Елеонора Кувелас. Създаденото от
тях през 1881 г. семейство живее в
условията на следосвобожденския
кипеж. Емануил, който е завършил горско училище в Букурещ. ще стане първият губернски
лесничей в Княжеството, назначен с указ № 285 от 1 март 1880 г.
на княз Батенберг. Починалият
при твърде съмнителни обстоятелства баща Емануил ще остави
две невръстни деца Панайот и Петър.
Животът и дейността на демирхисарския околийски войвода
Панайот Карамфилович обаче се
оказва, че не е някаква права и
гладка пътека. Той е отражение на
много човешки съдби, на ярки
личности, на драматични събития, на духовни полети и падения.
Изкушенията пред автор ката са
неизброими. Тя не може да си
позволи да се подхлъзне единствено по сюжета на неговия живот, който сам по себе си е
изплетен от сложни взаимовръзки. Епохата на границата
между Възраждането и Освобождението, както и трагичния за
българите, особено за тези в Македония, Берлински конгрес
съставляват един особен къс от
българския национален живот. В
този отрязък от време изкристализират сякаш всички неподозирани интелектуални и морални
качества на народа ни. Раждат се
идеи, личности и борби, в които
характерите разкриват неподозирани черти. Докато логиката
подсказва, че за стара Варна ВесеВестник “Днес” от 26
октомври 2013 г. на с. 23
представя варненския поет,
член на Сдружението на писателите – Варна, Никола
Анков. Освен кратката бележка за автора са поместени
и 10 негови стихотворения.
Предлагаме ви някои щрихи
от житие-битието на поета:
“Никола Анков е роден във
Варна преди сто години... Завършва туй-онуй, след ка-

не на националните ни врагове, а
на подлостта на узурпаторите в
редиците на ВМРО, които искаха
превърнат Организацията в
По повод книгата “Повестница за един български войвода” на Веселина Цанкова да
оръдие на собствените си интерелина Цанкова ще попадне на шанския дух, на възрожденския лостния духовен и морален облик си. Точно такъв е и известният
интересни следи, какъвто е слу- полет и на прагматизма на сле- на войводата. Всичко, което така Алеко Василев в Петрич, убиецът
чаят с краткото пребиваване там досвобожденската епоха, когато всеотдайно ще прави в по-зрелите на изпълнения с чист идеализъм и
на Иван Богоров, Петко Р. Славей- трябва да се гради новата си години, е следствие на тези неподправено мъжество войвода
ков и Иван Вазов, малко изне- българска държава. Получил основни негови добродетели. Сю- Панайот Карамфилович.
надващо, но сякаш неизбежно, образованието си в Будапеща той жетната линия на жиидва нейното задълбаване в жи- е един от строителите на съвре- вота му е възходяща
вота на Велес, на събитията след менна България: депутат в Учре- от гледна точка на
дителното събрание, борбата. Той е
един от ръководите- участник във всички
лите на Кресненско- крупни събития в
Разложкото въстание, общобългарското отенатоварван е със чество и конкретно в
сложни дипломати- Македония. Важен мочески задачи от княз мент, който разкрива
Батенберг, един от същността на характепървите деятели на ра му е краткото му
Върховния македоно- пребиваване в Америодрински комитет, ка преди Балканската
създател на масонска- война и когато той рета ложа „Братство” шава да остане там и
през 1882 г.
да потърси щастието
си в необятната земя.
***
Но няколкото писма
По-голямата част от на духовния му
иначе малката по обем наставник Никола
книга е посветена на Лефтеров събуждат
живота на войводата неувяхващия сантиПанайот Карамфило- мент по Македония и
вич. Веселина Цанко- дълга към нея. Той
ва вероятно се е заедно с хилядите
видяла в чудо как емигранти в Новия
обемната
архивна свят се връща, за да извърви докрай
фактология да бъде пътя на борбата, покрусата и
***
Книгата „Повестница за един
Освобождението като Кресненс- синтезирана до степен на разказ, собствената си трагедия.
ко-Разложкото въстание, по- разкриващ най-същностното от
Следват почти като на филмова български войвода” на Веселина
сетнешните борбите в Македония, един отдаден на освободителната лента отрязъци от живота на този Цанкова внася нова струя в литекауза живот. И без патетика, коя- неспокоен човек. Той е навсякъде, ратурата, посветена на борбите за
Илинденско-Преображенското
на
Македония.
въстание и революционните то обикновено се лее на воля в по- където има нужда от борба, ре- свободата
добни книги. Синтез, мярка и шителност и саможертва. Участва Авторката, идваща от територияборби след него.
Количеството на открития овладяно вдъхновение са двигате- с четата си в десетки сражения - и та на съвсем други жанрове, успяфактологичен материал поставя лите в нейната работа. И следват по време на Балканските войни, и ва, без да наруши правилата на
авторката пред изпитанието дали почти графично изобразени съби- по време на Пръвта световна вой- подобен род книжнина, да изграда проследи педантично хроноло- тията и върху тях проектирани на. След възторзите и победите ди собствена стилистика, дори и
гията на случващото се или да го сирашкото детство на войводата, идват унинието и разочарование- да избегне лексиката, компромепретвори и оцени според мащаба сближаването му с неговия духо- то, не толкова заради жертвите, тирана в известен смисъл, от
на личностите и събитията. Така вен наставник Никола Лефтеров и колкото заради съзнанието за по- безразборното й вплитане в сютя изважда на аванссцената обра- по-късното му самостоятелно ре- губените мечти за обединение, но жетите на подобен род повестоваза на един от чичовците на Пана- волюционно битие. Атмосферата той е отново в редиците на борци- ние.
Творецът учовека е буден винаги.
йот Карамфилович - Димитър. на тогавашна Варна с първите те. Създава семейство, като двете
Неслучайно Веселина Цанкова сдружения и дейност на маке- му деца изживяват същата трагеСп. “България Македония”, бротделя специално място за него. донските бежанци са все градивни дия, която сполетява самия него в
Той сякаш е еманация на веле- частици, които досътворяват ця- детството му. И става жертва вече 4-5 2013

ТВОРЕЦЪТ У ЧОВЕКА Е БУДЕН ВИНАГИ
И ВА Н З А ГО Р О В

КРЪСТОПЪТ

Клуб „Вдъхновение”
представя творчеството
на Никола Анков

зармата се изявява като шофьор на линейка, после театър
вятър и... накрая изненадва и
себе си, като завършва хуманна
медицина в родния си град за
дива радост на махленските
котки и кучета. Работи в

Добруджанския край по
разпределение като акушергинеколог, за радост на
местните дами, след което решава да обиколи света по море, влизайки в ролята на
корабен лекар и давайки
празни надежди на акулите...
Намира време да чете и пише,
дори и публикува в местния и
централния печат. Осенен от
късмета на неудачника, печели трето място в анонимен
конкурс „Житни класове”,
1984, Толбухин, след което бавно заглъхва като
ехо след внезапно паднал
гръм... От 2008 г. започва
Преображение Господне
в душата му на роден
поет и той се решава да
издаде стихосбирка на
среднощните си видения, за да не го сметнат
за кварталния луд, сиреч
да легитимира и на
хартиен носител подвизите си из родни
електронни сайтове.”

Художник – Христо Кирилов
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Иван Теофилов е един от найстойностните ни национални поети от втората половина на ХХ век.
Той е сред тъй наречените „тихи”
лирици със солидно присъствие в
българската поезия. През целия си
творчески път се опази от евтиния
възторг, от кухия патос, от
възпевните интонации. Той се
интересува преди всичко от
вътрешния глас, който идва от
дълбините на неговата чувствителност. И едно от най-големите
му достойнства и постижения е, че
не изневери творчески на тази
своя чувствителност, на световъзприемането, което е присъщо
на творческия му натюрел. Този на
пръв поглед привидно „мек” лирик се оказа през годините достатъчно устойчив и със своето
постоянство си извоюва заслуженото високо място в най-новата
българска поезия. Своето верую
Иван Теофилов изразява в емблематичното си стихотворение
„Пролог”. В него поетът прави
собствена творческа автохарактеристика, споделя разбиранията си
за същността на Поезията, така
както той я чувства и разбира. За
него преди всичко поезията е самота, вглъбяване, слушане на своя
вътрешен глас. А това се случва
най-вече в мигове на самота
(„Сам”). Дори пъстрите разпявания на канарчетата в „Магазин за
канарчета” не могат да прогонят
самотата. А канарчетата са затворени в клетка и можем да потърсим алегория с времето.
Поезията разчита преди всичко на
мълчанието на думите, с които те
ни говорят и чрез тишината. Поетът трябва да види себе си в света
и да го изрази чрез себе си. Неговата същност и съкровеност са думите му, които са най-верните
спътници в неговия живот.
„Античен мотив” също допълва
самохарактеристиката на лирическия Аз на този поет. На него са
му чужди кресливците, защото те
обиждат
думите,
словото:
„Кресливците се ровиха във пясъ-
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АЗ СЪМ СИНОНИМНИЯТ ЧОВЕК НА САМОТАТА...
великолепните му преводи на големи световни поети, но и
собственото му творчество. Поетът често въвежда литературни и
културни реминисценции, свързани с митологията и историята на
Пловдив. Стиховете му изобилстват от култура: явни и скрити цитати, реплики на класически
образци от световната и българската литература. Редица негови
стихотворения носят мото от световни мислители и творци, провокирани са от тях или са им
посветени – Робиндранат Тагор,
Борхес, Иво Андрич, появяват се
Хораций, Шекспир, Хемингуей,
Марсел Пруст, Маргьорит Юрсенар, Ингер Кристенсен, Армита
Притам, Алън Гинзбърг, Шагал,
Константинос Кавафис, Вергилий,
Данте, Бунин, както и на някои
български поети и художници,
които очевидно са му творчески
близки. Сякаш поетът е четял в
Александрийската библиотека.
„Следобедни въпроси” също в
известен смисъл допълва самохарактеристиката на Иван Теофилов.
Сред мълчанието на безпределното стиховете ни говорят за
изпълнената й с предчувствия и
копнежни желания и молитви човешка същност. Постоянното връщане и преоткриване на
пропуснатите стойности, осъзнаването и осмислянето им,
проглеждането за тях е изключително важно за всеки творец. Стихотворенията с посвещения са
съответни на творчеството на
автора, на който са посветени, независимо дали става дума за поет,
художник, философ и т.н.
Никой поет и творец не може
да избяга от биографията си.
Собственият живот, личната
биография са истинският и найважен извор на тематиката и
проблематиката
на
всяко
творчество. Затова редица от поетичните творби на Иван Теофилов
са свързани с родния Пловдив, с
детството и юношеството на поета, с младостта му. Прочувственоинтимно е стихотворението
“Пловдив”. В тази съкровена лирична творба любовта на поета
към родния град е изразена чрез
две ключови думи, които са характерни за тоя поет: „тъга” и
„сълза”. Към тях можем да прибавим и „болка”. Дори най-радостните и светли чувства в
неговата поезия са придружени и
се изразяват и чрез тези думи. Това е характерно въобще за
творчеството на Иван Теофилов.
„Денят” започва с великолепепни
стихове: „Денят е ласкав. Гукат

(лириката на Иван Теофилов)
лен, не като известно подценяване,
а като универсален в културен и
литературен смисъл. Наистина
няма друг национален поет, който
така съдбовно да е свързан с
античния град. Поетът споделя:
„Аз използвам града като една го-

ляма метафора за моята поезия и
съвсем не мисля, че тя е просто
едно описание на Пловдив. Точно
обратното. Всеки човек има някакви усети за това, което е той.
И тъй като аз съм роден в тоя
град и съм изграден от него, аз
просто го усещам като вътрешна
биография, смятам, че нещата в
книгата не са толкова представяне на града, колкото моите усети
за поезия, изразени чрез темите
на града”. Иван Теофилов вижда и

общува със света чрез Пловдив,
осмисля света и историята чрез
родния град, възприема света чрез
Пловдив, родният град и светът
взаимно са проникнали, сякаш са
едно цяло. Неслучайно в стихотворенията поетът свързва
пловдивската античност с гръцката, със средиземноморското, за това говорят различни топоси:

задружността и взаимопомощта,
споделените бит и битие. Ако
проследим посвещенията му, ще
се убедим, че голяма част са на
пловдивски художници, литератори, интелектуалци. Всички те са
знакови хора за културата на
Пловдив, но и с национално и
наднационално значение. Няма
друг поет, който така всеотдайно
да пресъздава забележителностите
на града („Капана”, „Джумаята”,
„Улица „Д-р. Ст.Чомаков” и т. н.).
Той е сроден и носи в кръвта си
възрожденския
Пловдив
(„Възрожденската къща”). Иван
Теофилов винаги вижда града през
историята и природата („Ветрец”).
Пейзажите в неговата лирика са
повече статични, защото бавният
поглед, съзерцанието на любимите
места и топоси предполага вглъбяване и преживяването е
същностно, защото зад видимостта на описанията се докосваме до сложни философски
преживявания, които разкриват
пред нас лирик с тънка чувствителност и фина сетивност. Поезията на Иван Теофилов на пръв
поглед може да се стори
малко бавна, статична, в
известен смисъл камерна.
Но това е само привидно и
измамно усещане, защото
динамиката е налице, но тя
е вътрешна, защото идва от
дълбочината на тази лирика. Всъщност зад описанията
откриваме
своеобразен Космос. Защото „Ортамезар” неусетно
преминава към разсъждения за човешкия живот,
човешката Съдба и неслучайно завършва с един от
най-големите
еврейски
празници Пасха. „Юноши”
започва с прозата на
фабриката, но тя е само
спомената, защото вниманието на лирическия Аз на
поета е преди всичко към
духовните преживявания
на юношите: „Обаждаха се еди-

то въображение на поет с фина
чувствителност като Иван Теофилов. Култът към старината при него винаги е съпътстван от
екзистенцията, от размисъла за
преходността на човека („Римски
разкопки”). В редица стихотворения поетът съзерцава в размисъл
символни топоси на Пловдив
(„Градът”, „Мислене”, „Следобедно
слънце”, „Хълмове”, „Април”, „Небеттепе”, „В ателието”, „Старият
Пловдив” и др.). На фона на тези
топоси поетът разсъждава за
Съдбата на човека, за преходността на човешкия живот, за
Смисъла на битието и съществуването и въобще за Времето,
Историята, Човека. За поетовата
жажда към духовност несъмнен
дял има родният град, който с
всичко излъчва духовност – улици, къщи, хълмове, паметници,
разкопки... Родният Пловдив
предразполага към интимност и
изповедност. Тук са и приятелите,
съмишлениците, с които можеш
да споделиш съкровеното („Знаци”).
„В ателието” е посветено на художника Енчо Пиронков. Очевидно Иван Теофилов го смята
сходен в творчески смисъл, близък
по светоусещане и световъзприемане. Тогава творческото другарство е непоклатимо, защото е
дълбоко, духовното родство е найустойчивото приятелство, в него
поетът намира опора, утеха и
закрила от хитреци, нахалство, завист. Възхищението към събрата е
изразено високо поетично: „О,
твоят свят бе пълен с толкова
огромна работа,/ че идваше ми да
се хвана да помагам!/ От
детството ни е останал този луд
инстинкт –/ да се залавяме за работа, когато сме печални...” В по-

добни творби Иван Теофилов
категорично доказва художника на
словото, който е адекватен на художника с четката и боите, способността му да разбира събрата.
Всичко е пропито с мъдрост.
Изобщо този поет е мъдър,
ка/ на пустословието си, садяха
дълбок, проникновен, философстръни/ и огрубялото си раболепие
ки вглъбен, емоционално ангажинаричаха/ разкошни цветове...”
ран с цялата си лирична същност.
Художник – Христо Кирилов
Мъчителното поетично самоИ деликатен да не развали
Акрополът, Пирея, Микена,
постигане съпътства творческия
момент на художника.
Делфи, Атина и други. Истори- нични жаби/ от чудните ъгли на творческия
път на Иван Тефилов.
Затова
с
трепет
и вълнение поческият контекст в тези творби е тишината./
Едва
тогава
Поетът според Иван Теофилов
чуква
на
вратата
му.
много важен. Пловдив е град виждахме, че залезът/ расте над
трябва неистово да отстоява
Макар и космополит и мултивърху градове. Чрез родния град нас с невероятна скорост/като културен
творческата си индивидуалност,
поет, Иван Теофилов нопоетът вижда и изобразява све- космична тиня; дълбоко/ се гу- си българска
творческото си Аз, да не се размичувствителност и
товния град, света. Пловдив е бехме в червени му блясък.”
ва в множеството, да се съобразякултурните
аоциации
исторически космополитен град,
В лириката на Иван Теофилов през нея. Български преминават
ва единствено с вътрешния си
бит и дух
мултикултурен. В него има съжителстват различни етноси – изпълват лириката му.
глас, със собствената си съвест. За
Матекултурни
следи
от
античността
до
българи,
турци,
евреи,
арменци,
това става дума не само в „Бялата
риалното
е
одухотворено
от
съвремието, всички исторически заедно живеят християни, мю- вешкото присъствие, но точо-е
врана”, а и в редица други стиепохи са оставили свои мате- сюлмани, юдеи и т.н. Тази типично българско – и къщите, и
хотворения. За това става дума и в
риални културни знаци. Неслу- интернационална махала е част от дворовете, и интериора, архи„Дон Кихот”, което е от 1958 годичайно „памет” е ключова дума за биографията на поета. Хората жи- тектурата, и цветята, и подредбата
на, както и „Сам”: „Мечтателю,
тази лирика, многократно употре- веят задружно и добронамерено. („Спусница” и много други). В
къде така?/ Към мелниците?/ Тях
бена, приоритетна, Пловдив е прее част от хуманистичната си- „Коне на хребета” ще възкликне:
ги няма./ Ти сам си – с лъвската гургулици/ несдържано и страстно ди всичко Памет. Поетът Това
ла
на
лирика. Няма етни- „Как ме пронизваш, роден полъх!
ръка,/ с оптическата си измама.” В в светлината./ Като пламтящи и преоткрива и тълкува историята ческа неговата
омраза,
етническа ли По-висок/ от древната поезия...”
тази творба става дума отново за нетрайни жици/ цъфтят лъчи и преди всичко чрез културната па- религиозна нетърпимост,
самотата на човека на изкуството, гаснат из листата.” Но красотата мет. Така че можем да определим всички се чувстват просто защото
Очевидно сред предпочитаните
за нерадостния му живот, но и за отново е видяна през болката и Иван Теофилов и като културен със свои грижи и проблеми,човеци
от него поети важно място заема
които
устойчивостта му в името на тъгата. Радостта, светлото, обича- ерудит. Поезията му е донякъде са сходни за всички, бедността ги Иван Вазов. Първото мото от Натворчеството, за пренебрегването ното поетът винаги изживява през сътворен от думи музей. Четейки обединява, прави ги съпричастни родния поет във „В търсене на дуна битовото в името на духовното. тъгата и сълзата. Това ги прави по- тези негови творби оставаме с към чуждите неволи, готови са да мите” е: „... новото/ не иде много
Всъщност Иван Теофилов е по- истински, дълбоки, съкровено- убеждение, че Градът сякаш сам помогнат на изпадналите в беда. леко;/ ще дойде час за словото...” А
редното доказателство, че знаме- интимни. Изобщо в творчеството създава своите метафори. В сти- Хората са заедно и в грижи, и в другото мото към „Следобедни
нитият Идалго на Сервантес е сред на този поет отсъстват наивно-па- ховете на Иван Теофилов, свърза- празници („Празник”).
въпроси” е: „... звучи език кристанай-любимите образи за хората на тосните, патетичните, екзалтирани ни с родния Пловдив става дума
” И в двете стихотворения стаПловдив е град с многовековна лен.
изкуството.
ва
за художествените мъки
за едно време, когато алиенацията забележителна история, с много на дума
Иван Теофилов е висококулту- стихове.
Поета
намери адекватните
Немалко от поетичните му не е настъпила с пълна сила, не е културни паметници. Някак си думи, за дадаизрази
рен творец, който познава све- творби
го
са посветени на Пловдив. обезличила до анонимност хора- предразполага към тишина и съ- чувства, емоции, връхлетелите
товната култура, философия, Неслучайно
образи. Иван
Иван
Теофилов
е
та,
запазени
са
още
топлите
съзерцание,
особено
в
старинната
си
литература в най-високите им определян като пловдивски поет. седски отношения, приятелствата част. Няма как историята на града Теофилов търси опора в Учителя.
образци. За това говорят не само Пловдивски в смисъл не на лока- по кварталните кръчмички, да не въздейства върху поетичноПродължава в бр. 1 2
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Д А Г И П О М Н И М С УС М И В К А
Музиката е първото увлечение
па Неделчо Витанов. Той дори е
свирил на тромпет в ученическия
духов оркестър на Провадийската гимназия, където баща му е
бил учител по литература. Музикалната си дарба навярно е наследил дядо си - в разказа „Портрет
от началото на века” Н. Витанов
пише: “Макар и беден, дядо е бил
напет хубавляк и песнопеец...”
Обаче будещият сатирик
бързо поумнял, че музикант къща не храни и се насочил към литературата под давлението на
баща То и от писане на хумор и
сатира никой не е прокопсал, но
пак писането остава черно на бяло, а изсвиреното изфирясва.
След войниклъка по границата, той завършва Института по
далекосъобщения - София.
Разпределен е в Радио-телевизионната кула край Варна и тук
работи до пенсионирането си.
Харесва работното си място, понеже по време на дежурствата
може да гледа програмите на
чуждите телевизии и да слуша
новините от „черните западни
радиостанции”. Пък има и повече
време да обмисля своите фейлетони, хумористични разкази,
стихотворения, епиграми и афоризми. Както виждате, той е универсален сатирик – пише в почти
всички жанрове.
Но не знам по какви причини,
Н. Витанов започва да печата
своите произведения много
късно. Неговата първа публикация е фейлетонът „Шантак”, които се появява в хумористичния
кът на в. „Народно дело” на 21
август 1981 г. И сякаш за да наваксва пропуснатото, започва да
сътрудничи активно на хумористичните вестници в столицата
и провинцията. Много публикации има и във вестник „Седем
дни”, където за хумористичната
страница отговарях аз.
Н. Витанов бързо се утвърди
като един от най-добрите
варненски сатирици. Често го
виждах в компанията и на другите пишещи братя. Между тях нямаше завист, а взаимно се
поощряваха. Като бивш граничар, той никога не прекрачваше
границата на етичността и уважаваше и почиташе другите хумористи. Особено плодотворна
беше дружбата му с Веселин Горанов. Освен писането ги свързваше вдигането на тостовете след
получаването на хонорарите от
Радио Варна и „Народно дело”.
Заедно с Торос Саркисян идваха
и в редакцията на в. „Седем дни”
– Девня.
След промените от 10.Х1.1989
г., когато отпадна партийното
ембарго над издаването на сатирични и други книги в България,
Н. Витанов се отприщи да издава
книги. В период от 10 години той
написа и издаде шест книги:
„Рапсодии в сиво” (1993), „Начумерени монолози” - афоризми
(1995), „Кръгла маса за призраци” (2000), „Алабалади” (2000),
„Динозавър от бъдещето” (2001)
и „Постоянен адрес: УЛИЦАТА”
(2003). В последната си книга, като всеки сатирик Н. Витанов
описва живота на отритнатите,
онеправданите, нещастниците,
безработните, бездомните и кло-
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шарите във Варна. Може би това
е най-стойностната му книга и
най-големият му успех като писател сатирик. И получава висока
оценка от критика Маргарит
Мерджанов и небезизвестния
Кубрат Томов.
Тези дни отново прочетох
последните му две книги и изпитах известна завист за майсторството му при писането на
хумористични разкази. Той беше
виртуоз и при писането на
епиграми. В това ще се убеди всеки, ако прочете епиграмите му в
„Антологията на варненските
епиграмисти”.
Той подаряваше книгите си с
автографи. В една от тях е написал: „На Турхан! Без съперничество, а с уважение!” – 11 април
2000 г. А книгата си „Диназавър
от бъдещето” Н. Витанов посвещава хумориста Веселин Горанов
с думите: „На добрия човек и незаменим приятел В.Г., където и да
е сега там ГОРЕ!”
Позволявам си да цитирам
краткия текст от задната корица
на книгата „Динозавър от бъдещето”. За себе си Неделчо Витанов пише: „Родил съм се много
отдавна, още през миналия век.
Толкова отдавна, че вече нямам
спомени за първите седем години. А тогава сигурно съм бил
щастлив - щом нямам спомени...
Бил съм дете, ученик, войник,
студент, малко спортист... Доста
повече кулинар и - прости ми,
Боже - непоправим последовател
на Бакхус... С няколко порока така и не можах да се преборя:
детството, четенето, чревоугодничеството и писането на
остроумия. А тези пороци са
всъщност неизличими болести.
Обичам джаза, бриджа и водката
„Смирнов”. И Екзюпери. Не обичам фанатиците, въздържателите
и дървените философи. И графоманите!... Отличителни белези:
несериозност и враждебност към
собственото си здравеопазване.”
Тази година се навършиха 10
години от смъртта му.

КАКВО СЕ ПРОМЕНИ СЛЕД ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ

Н АЧ УМ ЕР ЕН И
МО НОЛО ЗИ

***
Едни си живеят удобно с
убежденията си, други така си и
умират - с предубежденията си.
***
Увлечени в това вечно търсене
на правдата, така и не усетихме
кога сме си загубили правата.
***
Това не е пазарна икономика:
продажниците се увеличават, а
цената им не пада.
***
Зад общите приказки обикновено
общата култура никаква я няма.
***
За уроците на историята българските политици никога не са в час.
***
Най-много се изхвърлят тия,
които не могат да летят.
Б Ъ Л ГА Р С К И М ОД Е Л

Няма тука Изток, няма Запад –
нашият модел така изисква:
чистите по правило се цапат,
цапаните пък се боядисват!
Ф И Л О С О Ф СКИ ЕТ ЮД

ВАНЯ ДИЧЕВА

ВА Л ЕР И Й Т ОД О Р О В

КЪ М Б Ъ Л ГА Р С К И Я

Д Р ЕВ Н О Г Р Ъ Ц К И

АВТОР

УРА В Н ЕН И Я

О, неразумни,
защо се трепеш с дела просветни?
Ах, ако беше взел под аренда
две-три общински тоалетни.

= баща на богове и хора...
и на някои животински недоразумения.
= неволна
грешка при съчетанието на еротизма с алкохолизма.
= резултат от
несполучливите опити на гърците, да се научат да яздят.
= открили ездата
като заместител на секса.
= нагледно доказателство за това, че древните гърци са
изобретили и енергийните напитки.
= изобретение
на гърците, много преди да се
сетят, че и жените стават.
= стимул на поета преди
да се ожени; след това е виното.
= изправен пред дилемата да работи за този дето духа,
или обратното.
= леки жени с твърди
позиции в обществото.
= корави момчета с
нежни взаимоотношения помежду си.
ЗЕ ВС

МИНО ТАВЪР

Т ЕР З А Н И Я

Душите ни - човешките,
които плащат данъци,
замислят преминаване
на чуждестранни граници.

КЕНТАВРИ

АМАЗ ОНКИ

Р Е К Л АМ А

Вместо тези луди
пари за реклама да бяха намалили
цената на салама.

ПЕГАС

ХЕРМАФР ОДИТ

Пари, успехи, любови и слава –
какво ще отнесеш в гроба?
Единствено, когато заминаваш,
отива си и твойта злоба.

Б Ъ Л ГА Р С К И Я Т В Л А К

Дядо Йоцо гледа,
после чува трака-трак,
че обстрелват с камъни
българския влак.

МУЗА

СИЗИФ

ХЕТЕРИ

ХЕЙТАРИ
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