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КОЛОНКА НА РЕДАКТОРА

ПРОРОЦИ

Зад историята има нещо, за
което не е достатъчен един
обикновен поглед. Това е животът
ни и който не го съзре, няма право да ни съди. Градусът на нашата
морална и жизнена чувствителност през последните десетилетия дотолкова спадна, че
забравихме и едно от най-ценните достояния на нашата историческа памет - народът живее
пълноценно с най-трайните си и
ценни качества в подвизите на
своите духовни представители на великаните, които се издигат
от неговата среда. Обяснението за
провала на многовековните ни
духовни ламтежи трябва да се
търси не само в неблагоприятните условия на нашия обществен,
национален и политически живот, не само в характера и съдържанието на онова, което е
унаследило новото поколение от
духовния живот на старото. Новите пътища, идеи, хоризонти за
българската литература днес не се
стремят да се откриват и извличат
от нашата историческа и социална
почва, върху задълбочаването,
разширяването и укрепването на
културните ни традиции, а с нагла
самоувереност и лекомислие, с
непростимо - казал бих, престъпно нехайство неглижират
опита на предишните поколения,
които са изнесли на своите мъченически плещи толкова борби и
страдания и са преживели толкова
много разочарования. Ето какво е
записал в своя дневник преди повече от сто години проф. Боян
Пенев: „Какво е българският писател? Неспособен за самокритика, лишен от вътрешна
поетическа сила, която да дава
тон и съдържание на неговото
творчество и да го запазва от временния чар на случайни външни
навеи и литературни моди, той се
лута насам-нататък, накъдето го
духне вятърът на различни модерни школи и течения, или пък
се поддава сляпо, рабски на
властта на някой голям художник
или философ, без да може да
изчерпи и разбере напълно неговата художествена и творческа
мисъл...”
Днешните ни литературни корифеи като че ли дори и не подозират, че историята започва
преди тяхното раждане, че
ценното, което се създава днес, е
немислимо без вчерашното и че
има основите си в едно минало,
което не е мъртво, а е неразлъчно
свързано с днешното и в много
отношения определя неговото
съдържание и неговия външен
вид. Загледани медиативно в литературния си пъп, лениви в мисълта си, те така и не могат (или
не искат!) да доловят оная
приемственост, отличителна за
всяко културно развитие.
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АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ

ВЕЧНИЯТ МРАК, ВСЕЛЕНАТА, ВИЕЩАТА
ЛИНЕЙКА,
БЕЗСМИСЛИЕТОлитературното
НА СЪНЯ...
общество, полоИзкуството на Илиян Троянс-

ки не е откровение, а разказ, в
който събитието измества
единствената причина. За сътвореното от него е писано много
малко, да не кажем и по-тежката
дума, че въпреки забелязващото
му присъствия във варненския
литературен и културен живот
през последния четвърт век, неговата поезия, и особено драматургията му намират добър
читателски и зрителски отзив
най-вече извън Варна. В етапа

ИЛИЯН ТРОЯНСКИ

на едно кризисно разделение на
живота поети като Илиян
Троянски, особено чувствителни към изчезването на приятелско-интелигентската изповедност, са трудно забележими от
институциите на литературата
и културата поради чуждостта
на естетиката им. Като прибавим към това и липсата на
„борческа” биография и значим
стаж в администрирането на

жението наистина би станало
нетърпимо, ако не са приятелите
и ценителите. В този смисъл при
Илиян Троянски не можем да говорим за трудно съзряване на
таланта, а по-скоро за едно попродължително проникване в
дълбинните естетически нива на
поетическия текст, за по-прецизно преосмисляне на отношението маргиналност-откривателство.
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ДА ГИ ПОМНИМ С УСМИВКА

Д-Р ПЕТЪР КОСТОВ

Никога не предполагах, че
тази година ще започна
рубриката си с неговото име!
Обаче смъртта като първия
сняг винаги неприятно ни изненадва и обръща плановете ни с
краката нагоре...
Познавам д-р Петър Костов от
80-те години на миналия век,
първо като карикатурист от страниците „Нашето жило” на
вестник „Народно дело”. Виждаше
се в стаичката на редактора на

карикатурите си по колегата
Стоян Паскалев, с когото
бяха съседи. По-късно, на
(8.02.1927 - 2.01.2014)
път за Девня се отбивах у
отдел „Хумор и сатира”. Веднъж тях, за да взема новите му неща. И
ми каза, че прави карикатури от така започна нашета приятелство.
Окуражен от мен или от някой
по-преди и първата му карикатура е излязла във вестник „Здравен друг, той по-активно започна да
сътрудничи и на други вестници.
фронт” през 1976 г.
Помолих го да сътрудничи на в. След 10 ноември 1989 г. негови ра„Девненски възход”, където отго- боти започнаха по-често да се
варях за хумористичната страни- появяват в „Стършел”, „Тримата
ца. В началото той пращаше глупаци”, „Пардон”, „Български

писател”, „Смях”, „Луд труд”,
„Ретро”, „Трета възраст”, „Пенсионери” и варненските „Народно дело”, „Черноморски преглед”,
„Черноморие”, „КИЛ”, „Времена”,
„Епоха”, „Седем дни” и др.
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ХУДОЖНИК НА БР ОЯ

СИРАК СКИТНИК – ЕДНО ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ
ИМЕНА
В
ЕВРОПЕЙСКИЯ
МОДЕРНИЗЪМ
(1883-1943)
Богослов и живописец, поет и

драматург на Народния театър,
библиотекар, пръв председател на
Съюза на българските художници,
директор на Радио София… Панайот Тодоров Христов, поизвестен с псевдонима си Сирак
Скитник, е всичко това, ако не
броим участието му в три войни –
Балканската, Междусъюзническата и Първата световна…
Роден в Сливен на 22 октомври
1883 г. в бедно семейство на
текстилен работник, Сирак
Скитник се утвърждава като една
от най-ярките фигури в междувоенното българско изкуство. С
ерудиция и темперамент работи
за приобщаване на българската
култура към модерните европейски явления. Остава без майка
още като дете. А когато навършва
15 години, баща му, който едва
успява да го издържа, му дава 40
лева и му казва: „Синко, повече не
мога... Виж къде и как ще
изкарваш хляба си!” Така през
1898 г. постъпва в Семинарията в
София и през тези четири години
създава връзката си със софийската литературна бохема. От
този период е раждането на неговия псевдоним. Ето неговият
разказ пред проф. Любен Ди-

митров: „Един летен ден в
Троянския манастир седнах под
вековен дъб да си почина. Зарових
пясъка пред себе си с пръчката,
която държах. Беше ми тъжно и
чувствах самотата и безизходицата на моята младост. Кой знае защо, написах за себе си думата
„Сирак” и спонтанно добавих към
нея „Скитник”. Тъй се роди моят
псевдоним.” Словесна формула,
която с времето не само се
превръща в единствено име на
артиста, но и много точно
илюстрира творческия натюрел
на художника: непрестанно
търсещ, пътешестващ между
различните стилове, обновител от
началото на XX в. и същински
скитник в изкуството. Едно продължително, предано взиране в
същината на природата, което се
пренася с цветни движения върху
платното. Твърди се, че изкуството е сирак на тишината. Българският художник е знаел това.
През 1903 г. завършва семинарията и за да се изхрани се налага
да учителствува - първо в Никопол, после в родния Сливен. Започва творческия си път като
поет и автор на импресивно-лирична проза. Дебютира (1905) със
стихове в сп. „Художник”. По-

Художник Сирак Скитник - “Целувката на Юда”

късно сътрудничи с поетични
творби на списанията „Наш живот”, „Демократически преглед”,
„Наблюдател”, „Слънце”, „Българан”. Поезията на Сирак Скитник,
в която преобладава интимноизповедният тон, не принадлежи
към най-ярките явления на
българския символизъм, но живописно-колоритната яркост на

природните картини в нея й придава специфичен индивидуален
облик. Музикалността на стиха е
пренебрегната за сметка на декоративната експресивност и визуалност на образите. Като
живописец, художник и театрален
критик Сирак Скитник сътрудничи активно още на списанията
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В КИРГИЗСТАН ПОСРЕЩАТ НОВА ГОДИНА
С БЪЛГАРСКА ПЕСЕН
Българската песен „Нощта на
чудесата”, която през 2012 г. стана
хит в Киргизстан, беше включена
в тазгодишната телевизионна
програма за посрещане на новата
година. Тя е записана от известна-

та киргизка певица Юлия Руцкая
със същото заглавие и се излъчва
по телевизии в Средна Азия, Беларус и Украйна. Интересно е режисьорското хрумване - сред
играчките на коледната елха децата да закачат и такава с българския трибагреник.
Идеята за съвместната реализация на песента се ражда през 2013
г. в Истанбул, където известната
киргизка поп изпълнителка Юлия
Руцкая и композиторът на песента
Доно Цветков са членове на
международното жури на телевизионен фестивал.
Освен дарбата си на певица,
лауреат на множество национални
и международни конкурси, записала няколко самостоятелни албума, красивата Юлия е и носителка
на титлата Мис Киргизстан през
2000 г. Песента „Нощта на чудесата" е позната на българската
публика от изпълнението на Десислава Добрева.
МАРИЯ ЦВЕТКОВА

К УЛ Т У Р Е Н К А Л Е Й Д О С КО П

Докле, изпълняващ ролята на
Осип - дясната ръка на мнимия ревизор Хлестаков, чийто образ пресъздава младият Стефан Додуров.
Като Градоначалника Стоян
Радев изгражда (след „Ричард
III” и „Вуйчо Ваньо”) поредната
си възхитителна роля, впечатляващи бяха превъплъщенията и
на Веселина Михалкова като неговата съпруга Анна Андреевна
и Гергана Арнаудова, като неговата дъщеря Маря Антоновна. С
епизодични, но изработени в детайл, роли се представиха Мария
Гинкова и Биляна Стоева
Радушно зрителят оцени музиката на Калин Николов - найдобрият автор на театрална музика
в България, с множество награди
ИКАР и АСКЕЕР, както и превъзходните костюми на Мира Каланова, създадени по автентична
технология за моделиране от XIX
век.
А колко актуални са нравите в
"Ревизор", свързани с корупционни
практики, както ги наричаме днес,
зрителят оцени сам.
КИЛ

„ИСУС ХРИСТОС
СУПЕРЗВЕЗДА” – ПРЕМИЕРНО КОНЦЕРТНО
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 19 ДЕКЕМВРИ 2013 Г., ПОД
ПАТРОНАЖА НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ БОРИСЛАВ
ГУЦАНОВ
Нейчо Петров-Реджи: Любима
ми е арията на Исус Христос в
Гетсиманската градина
В рамките на XIV Коледен музикален фестивал – Варна 2013 за
пръв път във Варна се постави

“РЕВИЗОР” НА
ВАРНЕНСКА СЦЕНА
Най-новата постановка на
Варненския драматичен театър
„Стоян Бъчваров”, комедията „Ревизор” от Гогол, постановка Пламен Марков, сценография и рок операта „Исус Христос сукостюми Мира Каланова, музика перзвезда” по музика на Андрю
Лойд Уебър и текст на Тим Райс.
Варненският проект се реализира
под палката на диригент-постановчика Юли Дамянов, като на 19
декември 2013 г. варненци чуха
премиерното концертно изпълнение, а сценичната версия ще има
своята премиера през 2014 г. В
постановъчния екип на „Исус
Христос суперзвезда” влизат именитите български творци проф.
Светозар Донев - режисьор, Иван
Токаджиев – художник, Анна Донева - хореограф.
За ролята на Исус Христос в
премиерното концертно изпълнение на 19 декември Държавна
опера Варна покани певеца от
Калин Николов, имаше своята българската клубна сцена Нейчо
последна постановка през 2013 г. Петров-Реджи. Реджи се изявява
на 17 декември на Основна сцена. еднакво добре в стиловете джаз,
Новото бе, че „Ревизор” се сдо- фънк, соул, R&B, боса нова, блус и
би с нов плакат, създаден от най- етно, но за пръв път пя рок опера
добрия театрален фотограф - на- – едно предизвикателство, за което той се готви много сериозно.
шият Симеон Лютаков.
Ето какво разказва Реджи: „ВиНа плаката, издържан в сфумато техника, се вижда в гръб Леарт наги съм знаел, че все някой ден ще

участвам в подобен проект и ето че
сега този момент дойде. Рок операта „Исус Христос суперзвезда” е
световноизвестна творба, белязала
поколението на хипитата от 70-те
години на миналия век. В нея се съчетават различни стилове, като
фънк джаз, суинг, рок, рагтайм, неравноделни ритми, оригинална религиозна музика и всички те се
развиват съвсем свободно в една академична,
оперна среда. Познавам
различни версии на рок
операта и се радвам, че
мога да предложа и моя
интерпретация. Аз съм
вярващ, но не се придържам стриктно към
църковния канон, защото
знам, че бог не живее в
църквата, а в душата.
Образът на Исус Христос в рок операта ме привлича с мелодичността
и умело изградената комбинация
между смирение и гняв. За да се
пресъздаде адекватно този образ, е
необходимо да се съсредоточиш
най-напред в духовното послание.
Това е точно толкова важно, колкото и владеенето на различните стилове на пеене, за които стана дума.
Любима ми е емблематичната ария
на Исус Христос в Гетсиманската
градина както заради неравноделната тема, така и заради заложения в нея диаболизъм – арията е
красива като хармоничност, но същевременно излъчва агресия”.
Останалите главни персонажи в рок операта представиха
солистите на ДМБЦ „Стефан
Македонски” Александър Мутафчийски и Георги Ханджиев и
солистите на Държавна опера
Варна Силвия Ангелова, Свилен
Николов, Пламен Димитров, Вяра Железова, Людмил Петров,
Владислав Владимиров и др.
Освен
симфоничния оркестър,
в изпълнението
участва и хорът на
Държавна опера
Варна с диригент
Стефан Бояджиев.
За
следващите
сценични
изпълнения ще се
канят и други известни български рок и поп изпълнители.
КИЛ

тератори, философи.
Георги Раковски е писал на котелско наречие, но речта му е
изпъстрена с русизми и френски
изрази, обясни Раев. По думите му
тези философски творби са
последните за великия българин,
който умира през 1867 година.
Първата статия в ръкописа е
озаглавена „Разсъждения връх

франкмасонската същност за човещина”. По думите на адвоката,
написаното е своеобразно
признание от страна на Раковски,
че е бил член на масонската организация. В творбата е представен
идеалът на великия революционер
за хуманост и работата на една
организация за общото добруване, посочи Раев. Той уточни, че в
статията няма данни за структурата на тайната организация, нито
разкрития за нейната същност. По
думите му там са изложени
вижданията на самия Раковски и
неговия светоглед. В статията има
включително размисли за образованието и как трябва да се възпитават децата, посочи адвокатът.
Той разкри още, че Раковски е
разсъждавал и върху равенството
между хората. Според революционера такова е възможно пред
закона, но не и между самите хора,
едни от които са работни, а други
мързеливи, посочи още Христо
Раев.
Втората творба, съвсем кратка
като обем, е есе за ценностите на
живота. Според адвоката Раковски поставя акцент върху това, че
силата, която управлява света, е
духовна и че всеки, който си
поставя някаква цел и изповядва
някакъв идеал, трябва дълбоко да
вярва, че ще успее.
КИЛ

Българска библиотечна-информационна асоциация, Асоциация
„Българска книга” и Регионална
библиотека „Пенчо Славейков”.
Поисканата от тях сума бе 40 000
лв. „Нека стартираме с нещо поскромно, но да се постави началото”, коментира председателят на
комисията по култура и духовно
развитие Даниела Димова. Тя посочи още, че проектът за обновяване на фондовете е краткосрочната
визия за развитие и подпомагане
на Варненската библиотека, а
дългосрочната е тя да се премести
в нова сграда.
Общинските съветници одобриха в проектите, които ще кандидатстват по програмата, да се
включват книги от художествената,
нехудожествената и детската литература. Също така 24 % от общия
брой заглавия да са на български
автори и 35 % - на европейски.
Освен това заглавията от едно издателство в един проект да не надвишават 10 % от общия брой.
Според минималните стандарти
на ЮНЕСКО и ИЛФА в библиотеките трябва да влизат 0,2 книги годишно на глава от населението.
Отнесено към Варна това означава
70 000 екземпляра по средна цена
12,50 лв., се посочва в молбата за
подкрепа на програмата.
ИЗТОЧНИК: В. „ЧЕРНО МОРЕ”

МГЕРБ – ВАРНА ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ
„ДАРИ КНИГА, ДАЙ НОВ
ШАНС НА СТАРАТА
БИБЛИОТЕКА”
Младежката организация на ПП
ГЕРБ - Варна организира кампания
„Дари книга, дай нов шанс на старата библиотека”. Инициативата
предвижда набирането на книги,
които ще бъдат дарени на библиотеки към варненските читалища.
Идеята на кампанията е да се обогати фонда им с книги, предоставени от гражданите и за
гражданите на Варна. Желаещите

ОТПУСКАТ 20 000 ЛВ. ОТ
БЮДЖЕТА НА ВАРНА
ПРЕЗ 2014 Г. ЗА КНИГИ

НЕИЗВЕСТЕН РЪКОПИС
НА Г. С. РАКОВСКИ
Програма за допълване и обно- да се включат в кампанията и да
вяване на фондовете на обществе- дарят книги могат да го направят в
ПОКАЗА ВЪВ ВАРНА
АДВОКАТ ХРИСТО РАЕВ ните библиотеки във Варна, офисите на ГЕРБ - Варна всеки
Неизвестен досега ръкопис на
Георги Раковски бе представен на
14 януари във Варна от неговия
откривател адвокат Христо Раев.
Близо 60-те страници от тетрадка
са събрани във фототипно издание, дело на издателство „Дукати”
– Бургас. Раев уточни, че става дума за две философски творби на
великия българин и един негов
препис на църковнославянски
текст. Ръкописът е от месец май
1866 година и е създаден в Одеса.
Адвокат Раев уточнява, че текстовете вече са подложени на проверка за оригиналност, като
експертизата е извършена в Националната библиотека. По думите му тепърва обаче предстои
изучаването им от историци, ли-

разгледаха общинските съветници от комисията по култура и духовно развитие към местния
парламент през м. декември 2013 г.
Те решиха 20 000 лв. от бюджета
на общината за следващата година
да бъдат за закупуване на книги.
Инициативата за програмата е на

делничен ден от 20 до 24 януари.
Кампанията се провежда в рамките
на инициативата на евродепутат
Моника Панайотова „Доброволчеството – доброто в нас”.
Целта е да се насърчи доброволчеството сред младите хора с
идеята, че независимо от доходите
и времето, с което разполагаме, от
възрастта и уменията си, всеки от
нас може да направи нещо полезно
за другите и заради тях. Повече
информация за инициативата на
евродепутат Моника Панайотова
може да намерите на dobrovolchestvo.com. Платформата, създадена, за да се генерира доброволческа активност, е дарена на
Националния алианс за работа с
доброволци.
КИЛ
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Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И С А Л О Н Н А И З К УС Т В АТА - В А Р Н А

СЛОВО, ОБРАЗ, МУЗИКА И КРАСОТА РАЗВЪЛНУВАХА
СЪРЦЕТО НА МОРСКАТА СТОЛИЦА

Последната седмица от Рождественския салон на изкуствата
предложи рецитал на Драга Дюлгерова. Атрактивната поетеса събра
близки и почитатели на художественото слово на 16.12.2013 г., за да сподели радостта на две важни за нея
събития - юбилей и нова стихосбирка. Макар в последните години поетесата да бе избрала да се
дистанцира от светската суматоха и
многобройните културни прояви, от
препълнената зала в Арт салона на
Радио Варна бе видно, че такава талантлива дама не може да остане в

сянка и хората с вълнение са очаквали да бъдат озарени от магнетичното
й излъчване. След първоначалното
оживление от тази среща, публиката
стихна, за да се наслади на увлекателните житейски истории, които
Драга сподели в един красив спектакъл с подобаващо музикално
оформление, специално подбрано за
тази премиера. Удоволствие за
гостите бе и присъствието на Виолета Тончева, която за пореден път
успя да направи прецизен авторски
литературен портрет на популярната поетеса и с вродената си дели-

Художник Драга Дюлгерова – “В края на лятото”

Така бих определил поредното
представяне на Драга Дюлгерова в
Галерия Дом на архитекта с живописни творби, които илюстрират
най-новата й книга „Свят, от цвят
направен”, излязла в края на 2013 г.
в изд. „Славена”.
Подобно на Пушкин, Николай
Рьорих или в нашата история - Гео
Милев, Чавдар Мутафов, Николай
Райнов, Сирак Скитник, Иван Давидков, и Драга Дюлгерова има
привилегията еднакво добре да се

ва сцена и от ефира на Радио Варна
неостаряващ рицар бе посрещнат с
нескрити емоции на радост и
възторжени аплодисменти от многобройната публика. Провокирани
от откровенията на харизматичния
актьор и неговия вълнуващ житейски път, част от присъстващите
отправиха своите благопожелания
и въпроси и така превърнаха
творческата среща в един открит,
приятен и задълбочен диалог.
Комплимент към гостите и към
синeокия любимец на много поколения бяха младите надеждите от
трио „Сребърни звънчета” към ОДК
- Варна, с ръководител Ангелина
Милева, които представиха популярни коледни песни. Особено впечатляващ бе лиричният поздрав на
харизматичната красавица Жаклин,
която спокойно може да се съревновава с най-добрите изпълнители от
популярните музикални формати.
Почитателите на Любен Чаталов,
които искат да продължат вълнуващите срещи с неговия талант, могат
да следят и датите на изявите му в
нашумелия моно-спектакъл „Муха”
по сценарий на Иван Иванов.
Отново с театрална игра, но този
път в изпълнение на младите дарования Ани Ферух и Петър Цветков
продължиха празничните вечери на
Рождественския салон на изкуствата и на 18.12.2013 г. Петдесет години
след първата си премиера в Лондон,
пиесата „Любовникът” по Харолд

Доц. д-р арх. СТАНЧО ВЕКОВ, куратор на изложбата

ЦВЕТНИ СТРАНСТВА НА ДУХА

седмата поред самостоятелна
изложба на Драга Дюлгерова и третата, експонирана в галерията на
Дома на архитекта.
Експозицията включва 30 живописни творби, различен формат,
изпълнени в техника акрилни и
маслени бои, върху платно. Жанрово могат да се определят като пейза-

Художник Драга Дюлгерова – “Светла зимна нощ”

изразява в две различни сфери на
изкуството, каквито са словесното и
визуалното, в техните съответни
жанрове - поезията и живописта.
„Свят, от цвят направен” също
представлява един съкровен опит
да се прочете света в две паралелни
творчески природи, за да стане той
по-цветен и по-цялостен. Това е

катност да ни преведе през лабиринтите на творческото й битие,
отвъд хоризонта на изразимото.
Стихосбирката, озаглавена „Свят,
от цвят направен” съдържа не само
лирика, но и живописни творби на
Драга Дюлгерова, които малко порано бяха изложени и в Дома на
архитекта в Морската столица.
Поднесени с трогваща искреност и
артистичност, стихотворенията ни
разкриха един наистина многолик и
интригуващ вътрешен свят. Присъстващите се убедиха, че в специфичния поетичен поетичен изказ на
авторката вибрират едновременно
ефирномислие и проникновеност, а
в душата й битува хармония от
контрасти – огнен темперамент и лазурна съзерцателност, нужда от споделеност и рефлексия, вик на възторг
и сълза на смирение. Вероятно още
дълго ще усещаме вдъхнатия аромат
на нейните цветни откровения и ще
чуваме как духът й тича след „песенната своя въртележка” и се взира
в дима на неизменната „прегоряла
болка”, а в сърцето пулсира все поосезаемо онази „любов, като света
голяма”.
Именно любовта – любовта към
изкуството на живота и живота,
отразен в изкуството, бе тази, която
събра и на следващата вечер в същата зала приятели и почитатели на
още една уважавана и не по-малко
интересна личност - Любо Чаталов.
Познатият от театралната и филмо-

жи, въпреки че представляват не
толкова конкретни физически отражения, а по-скоро са синтезирани
образи, инспирирани от природата,
личния опит на авторката и свързаните с нейната творческа съдба
географски топоси. Както Драга
Дюлгерова сама споделя, творбите й
не са плод на работа от натура, а

преди всичко резултат от дълбоко
вътрешно осмисляне на съпреживени и съхранени мигове от
контакта и с природата и закодирани в собствената и родова и историческа памет образи.
Темите, които тя разработва,
по един естествен начин започват
и/или продължават, проявени в
двата формата - ту като стих, ту
като живопис, но винаги взаимно
подкрепящи и обуславящи се. Затова и толкова тънка е нишката,
която свързва невидимите пътеки
на нейните духовни странствания
(„Откритие”,
„Самопознание”,
„Възкресение”, „Очакване”) и тези на природния кръговрат с неговите
неизбежни
стихии
(„Вятър”, „Суховей”, „Когато лятото”, „Снегът над спомените пада”). В паралела на личния
житейски ритъм с този на Вселената се крият онези силни опорни
репери на творческата й изява,
еднакво въздействаща както в
стиха, така и в картината.
Още при първото представяне
на авторката през 2006 година,
изтъкнах една от най-характерните
черти на нейните творби спонтанността, рядкото качество да
прави най-съкровените свои преживявания видими за зрителя дотолкова, че успява да го накара той
сам да повярва във възможността,
света да бъде по-красив. Сякаш думите не са достатъчни и това кара
авторката да поднесе и своя цветен
свят, силен, експресивен, импулсивен и искрен.
Живописта на Драга Дюлгерова
не робува на академични канони, а
разчита преди всичко на собствена
мяра, тази на интуицията и сърце-

то. Откъде иначе биха били
възможни такива колоритни опити,
които редуват ярки и топли със
смели студени изблици, каквито
срещаме в зимните и морски пейзажи. Намирам, че те са измежду найсилните като внушение, постигнато
с почти детска искреност и лекота,
присъщи само на неподправени та-

Художник Драга Дюлгерова –
“На залез”

Пинтър бе представена освен в
НДК София и пред варненска
публика, благодарение на Община Варна и продуцентска компания „Like it” в лицето на г-н
Станчо Станев. Гостите, уважили
събитието в Градската художествена галерия, имаха удоволствието да наблюдават
майсторските превъплъщения на
двамата актьори, които са
тандем и на “семейната сцена”, а
режисьорските решения на
спектакъла са на популярната
Рада Абрашева. Деликатният хумор, приятната ирония и неочакваните обрати впечатлиха и
ободриха публиката и повдигнаха емоционалния градус в навечерието на Коледните празници.
пластични образи на морето постига авторката и в „Зимно море”, „Бряг
и море” и „Лятно море”, благодарение на едър живописен щрих,
силно изявена фактура и редуване
на колоритни паузи, които засилват
чувството за почти физически усетен ритъм на водната стихия.
В заключение, ще изтъкна още
веднъж, че настоящата изложба е
както личен успех на художничката
Драга Дюлгерова, така и безспорно
доказателство, че за твореца не съ-

Художник Драга Дюлгерова – “Под покрива на света”

ланти. Ако погледнем „Снежна приказка”, „В капана на зимата”,
„Снежен спомен от детството”, не
можем да не разчетем в тях и
собствените си проекции на скъпи
картини от детството, толкова
близки и разбираеми, със светещите
в зимната нощ прозорци/очи, очите
на нашата невинност. Много

ществуват граници нито в средствата, нито в начина на изразяване.
Достатъчно е едно послание - да
стане светът по-цветен, а това значи
и по-човечен. Тъкмо това успява да
внуши с многостранното си
изкуство Драга Дюлгерова.
Варна, 5 декември 2013
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ВИОЛЕТА ТОНЧЕВА

ПРИВИЛЕГИЯТА ДА ЖИВЕЕШ В “СВЯТ, ОТ ЦВЯТ НАПРАВЕН”

Драга Дюлгерова е родена в село
Крупник, Благоевградско. Учи в
Техникум за художествени занаяти. Завършва българска филология
и втора специалност история през
1978 във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Работи като художникаранжор, радиопрограмен ръководител и като драматична и
куклена актриса. Няколко години
живее в Италия и САЩ. Има пет
самостоятелни изложби-живопис.
Автор е на тринадесет поетични
книги, две от тях за деца. Издала е
и две книги с проза. Нейни стихове
са печатани в САЩ, Канада и Русия. Член е на СБП.
Поетесата и художничката Драга
Дюлгерова си подари за кръглата
годишнина през декември лирична
книга, илюстрирана с нейни живописни творби. Но това е само
формален повод за появата на
„Свят, от цвят направен”, изд. „Славена, 2013. Истинският повод е
творческото вдъхновение, обзело я
след разговор с приятел художник,
който реставрирал стенописите на
храм в далечно хасковско селце и й
разказал по телефона за срещата си
с пролетта. През април се появило
първото стихотворение „Откритие”, а след него до октомври
придошли и останалите стихотворения, заедно със своите
багри, които настоявали веднага
да бъдат нанесени върху платното. Резултатът е двоен - една витална и силна живописна
експозиция в галерията на Дома
на архитекта и една, също толкова силна лирична книга. В „Свят,
от цвят направен” поезията и живописта така хомогенно се допълват
и доизразяват, че е трудно да се каже кой е водещият в този вихрен
диалог между словото и изображението:
Над къщата бадемът е облак
с весел цвят.
Валят, валят цветчета.
Дъждовен цветопад.
Избухна канонада. Не хор,
а птичи смях.
Стоях, мълчах сред чудо.
Аз просто онемях.
Изгубих всички думи. Забравих
всеки стих.

ВЯТЪРЪТ

А исках да разкажа каква врата
открих
към свят, от цвят направен...
Драга Дюлгерова отдавна живее
сред „поетичното население”, както
самата тя се изразява в едно от
стихотворенията си, но в тази своя,
15-та поред, лирична книга тя повече от всякога е свободна и
истинска. И защо да не е, след като:
„Годините какво са? Дреха - от носенето избеляла. Под дрехата душата ми е цяла.”
Основното усещане и основното
чувство, което винаги са пораждали у мен поезията и живописта на
Драга Дюлгерова, са за нещо
дълбоко преживяно и изстрадано,
което толкова е белязало твореца,
че той не може да му устои и
просто е длъжен да го преведе на
езика на изкуството, превръщайки
го в стих или рисунка.
В поетичния „Свят, от цвят
направен” няма преднамереност,
нито поза, още по-малко някаква
изкуствена донаправа или каквито
и да било други подобни способи,
към които прибягват мнозина –
нека да ги нарека – неавтентични стихоплетци. За разлика от Драга
Дюлгерова, която е един напълно
автентичен творец. Ще рече един
достоен и оригинален артист, който излиза на сцената, само ако е
убеден, че има какво да каже. Само
тогава се задейства онзи процес,
който превръща емоционалния
подтик в значимо произведение.
Само тогава от поета към читателя
тръгват
мощни
енергийни
импулси, които извисяват и двамата от територията на делничното в
територията на съпричастното и
духовното, разбирането за себе си
и другия, смирението, прошката,
надеждата...
Всяко време е добро за такава
поезия, но в дните преди
Рождество Христово тя е много
повече - тя е причастие. „Свят, от
цвят направен” е точно такова духовно причастие, което ни учи да
живеем в мир със себе си.
Същевременно книгата удивлява с лекотата и простотата, с които
говори за важните и изначални неща. Ако си послужим с думите на
Толстой: „Всичко, което може да

Зъзне Денят ми. Зима е. Обличам го в моята дреха,
но дрехата не е истинска. Истинската е стара и грозна.
Тази от мен е измислена.
Шарен и писан, Денят танцува, но радостта му е кратка.
Иде Вятърът. Прескача баирите,
с брадва сече тъмните покриви,
бърка в душите, задига, каквото си ще.
Пуща го в пропасти, кара го без крила да лети.
Къса го, хвърля го - не поглежда назад.
Все напред и напред.
Преобръща камари от истини и лъжи.
Плете бодливо кълбо от озлобени надежди.
Стърже с него до блясък пътища, зъбери, синори.
Сега пътят е чист. Търся Деня си - стария.
Още е тук. Стърчи сред стърнището същинско плашило, на кръст побито.
Зъзне сред зимата. Страшно е...
Аз чакам птици.

Или:
Радвам се, Боже, на силата,
вложена в мене.
Ту тъжно, ту весело ми е ала песенно ми е. Пея.
Срещата на лирическата героиня със себе си се осъществява
именно в песента/поезията/изкуството. Изкуството може
да изглежда крехко и ефимерно,
но всъщност е единственият
неизчерпаем източник на смисъл
и енергия за живот. В „Свят, от
цвят направен” това внушение се
мултиплицира и надгражда на
много места, за да изведе в крайна сметка и основното послание
на стихосбирката.
Няма да е казано всичко за лириката на Драга Дюлгерова, ако
пропуснем умението й да
подлага видимото на корекция, да се дистанцира
от него с чувство за хумор, с усмивка и самоирония.
Под
този
знаменател могат да се
подредят доста стихотворения – от задявката „Бе, холан”, която
сякаш дочуваме от някоя
седянка, през автошаржа
със споменатото вече
„Морско момиче Варна”
до карикатурния семеен
портрет „Диалог романтичен, диалог реалистичен”, в който
да” (който е въздишал с онова ро- диалогът си е направо монолог мантично „Tombe la neige” на нейният - романтичен, неговият
Адамо знае какво имам предвид) – реалистичен, но разминаването
или пък „Морското момиче Варна” май не пречи на семейната
(от зората на българската естрада). хармония.
Добрата хрумка, умението да си
Въобще в „Свят, от цвят
направен” песента в различните играе с думите и да им придава
й превъплъщения и най-вече си- афористичен оттенък, е качество,
нонимично за поезия, е натова- което Драга Дюлгерова отдавна
рена с главна роля. Лирическата притежава. Наследила го е от люгероиня обича да й е „песенно” и бовта си към безмерната и живовсеки път, когато употребява та- товоряща традиция на българския
зи метафора, влага в нея опреде- фолклор. Образите и метафорите в
лена смислова натовареност и нейната поезия сякаш витаят наоколо и едва дочакват да се хванат
символика:
на пъстрото словесно хоро и да
Когато товарът ми дотежи,
спирам за малко. увлекат читателя в игривата си
ритмика.
Бог ми е казал, че мога да спирам
Това наистина е „Свят, от цвят
за малко.
направен”. И за него свидетелства
Тогава пея и планината на две се
разделя. най-напред метафоричното загладойде отвън, е нищо в сравнение с
онова, което може да се случи
вътре в човека.” A вътре в лирическата героиня се случва целият
свят. В 25 стихотворения (няколко
писани и в предишни години, но
сега за пръв път публикувани)
пред нас дефилира самият живот.
Ето ги младостта и тъгата по нея:
„Към южните пристанища отплава
влюбеното лято”; ето ги любовта и
раздялата: „Какво за тебе бях, не
знам. Не искам да разкъсвам с ножа кожата на спомена”; ето я
болката, отелесена, затворена във
въздействащ поетичен образ:
„Стая със спуснати щори - болката
да не избяга”. По-нататък се натъкваме на асоциации с популярни
песни в „Снегът на спомените па-

АВТОБИОГРАФИЧНО

От Бяло море до Черно
какви ли не ветрове ме люляха.
На корен не е вързвана люлката ми.
Булка бях, но без сватбена роба.
Робиня бях на този, който ме взе.
Безпесенни, дори сватовете мълчаха.
Сложих масата. Ядоха, но не благославяха.
А аз благословена бях, но отвътре.
Отвън не личеше.
Без белило и червило, безпесенно тръгна животът ми.
И какво от това? Толкова много песни пазех.
Във студените нощи, на скрито,
от съня си ги късах - да ме топлят.
Те ми бяха Любов и надежда, и нежност.
Толкова много песни ПАЗЯ - корен са пуснали в мене
и от кръвта ми поникват.
Когато товарът ми дотежи, спирам за малко.
Бог ми е казал, че мога да спирам за малко.
Тогава пея и планината на две се разделя.
САМОПОЗНАНИЕ
Пея и път се открива, път се белее.
Вече съм като препълнен съд.
Пролетни ветрове шарени люлки люлеят
Крепя се - да не се разплискам.
и се катери песента от земята до небето,
И още - адресирано до Бог писмо съм.
и пак надолу, и пак нагоре.
Писмо до поискване.
Затова ли и в мъка, и в радост
10.10.2008, Варна, болница тa думите стават на песен?

вие, което интригува с интересния
си живописен и звукописен рисунък – основни похвати както в цялото творчество на Драга
Дюлгерова, така и в тази стихосбирка.
В „Свят, от цвят направен” е заложена драматургията на самия
живот и това става допълнително
видно от творби като „Самопознание”, „Автобиографично”, „Спомен
с име Драга” и други. Те
подсказват, разбира се, че става
дума за автобиографичен разказ,
но кое ли в изкуството не носи
автобиографичен характер...
Особено впечатление правят
три стихотворения, разположени в
средата на книгата – един наистина
майсторски „Акростих за Васил
Левски” и прочувствените послания „Децата на България” и
„Възкръсване”. Тази триада (в асоциация с националния трибагреник) показва колко неделими едно
от друго са усещането за личностен
интегритет и усещането за
общност, за мястото към което
принадлежиш. В този глобален
свят оказва се, идентичността на
човека е колкото лична, толкова и
национална, и може би едва след
това европейска... С тази вярна, но
и донякъде тъжна констатация се
налага да живеят много български
майки днес: „Във двата края на
света децата ми живеят. А аз, завързана на пристан чер, до Черното море”.
Винаги остава обаче надеждата
за едно по-различно и по-добро,
едно общо българско бъдеще. И
Драга Дюлгерова призовава тази
надежда: „Мила ми, Българийо,
възкръсвай вече, че изгни на
кръста си”.
Да. Какво ли няма в тази книга,
достоверна като живота и все пак
извисена над него... Тя е любовна и
патриотична, тъжна и весела, дяволита и песенна, поривна и изповедна. Заради всичко това заедно и
поотделно, „Свят, от цвят направен” е ведра и мъдра книга, чиято
мъдрост не дотежава, не натъжава,
а окрилява.
Привилегия е да живееш в
„Свят, от цвят направен”.

Радвам се, Боже, на силата, вложена в мене.
Ту тъжно, ту весело ми е - ала песенно ми е.
Пея.

СНЕГЪТ НАД СПОМЕНИТЕ ПАДА

Какво за тебе бях, не знам.
Не искам да разкъсвам с ножа кожата на спомена.
Морето идваше на пръсти във съня ми лекуваше ме с пръски морска пяна.
Дори и песъчинка не остана
от болката бодлива под реброто.
Към южните пристанища отплава влюбеното лято.
Това все пак е по-добре,
отколкото със ято подивели жерави
да отлети нанякъде и повече да не желае
да има пристан върху моя бряг.
Жалея себе си понякога.
Или не себе си, а теб жалея.
Като вдовица черна сред снега стоя.
От много дни снегът над спомените пада.
Натрупа се грамада, планина.
Валяха снегове, валяха,
а ние викахме един към друг, но от различни върхове.
Бездомни ветрове събраха гласовете ни.
Изсипаха ги между нас като пустиня равна.
Какво за тебе бях, не знам.
То бе отдавна.
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М Л А Д Е Ж К А С Т РА Н И Ц А
Мисля над седемте думи на МАРТИНА АРСЕНОВА
горния ред и вместо да стигна до
яснотата, то ставам дори и още
по-объркана. Нека започнем от
Картинката с двете Българии
там, коя е Тази България и защо далеч не е свирепа и не изглежда
изобщо има друга? Някак прека- да има обявено военно положелен абстрактно ми звучи да има ние, но съперничество – да! И
още една страна със същото име, всичко би било някак твърде хукато това на милата ни родна баво като в приказка, ако двете
страна, която за жалост е изпадна- страни можеха да съществуват
ла в летаргия, за да не усеща аго- паралелно, но ето че и в приказкинията на саморазрушението си. те няма две принцеси, нито двама
Възможно ли е да има и друга достойни принцове, та и затова
България и ако това е така, то тя България може да бъде само една.
по-голяма ли е от нашата, повече
Не съм крайна, никак даже. Аз
слава ли има, изобщо другата не искам да говоря за битки и
България има ли и един от кръвопролития, защото те са
проблемите, които разяждат обект на всекидневни разговори
основите й също като на позната- в моята България. Това, за което
та нам? Искам да задавам въпро- никой не иска да говори, темата,
си, много въпроси. Искам да знам която никога не се повдига и
онези там българи ли се наричат, мълчанието на горките манипукато мен и ако да, то с какво право лирани медии е именно по
са откраднали името на моята въпроса, който е най-наболял, а
страна? Тази, Другата България, именно тези две Българии и как
има ли богатството, което имаме се стигна до разединението на небългарите тук, има ли славното разделимото. Как славата на
минало и изобщо тази Друга Кубратовата държава се преБългария защо се нарича така, върна в парадокса на XXI век и
щом няма заслуги да носи това как гордостта от миналото се загръмко име?
мени със срам да се наречеш
След задаването на тези въпро- българин, защото сам не можеш
си и размишлението над техните да кажеш коя е твоята страна отговори, започна малко по малко Тази или Другата?
да се вдига булото на незнанието и
Аз няма да мълча! Аз отказвам
вече започвам да разбирам какво да затворя очи и да потъна в кравсъщност е Другата България. сивия свят на въображението, заДобре, спокойна съм, че никой не щото е по-лесно! Аз имам
ми е откраднал родината и смелостта да кажа истината и доидентичността. А колко само ми е ри и да е болезнена, няма да дожално, че Друга България все пак пусна да бъде скрита или
има.
подменена, за да е удобна на някоДруга България, която се е го, няма да подменя истината с
откъснала от Тази – нашата, която нейните привидности, а ще я заянякога се е хранила от Тази мила вя, защото аз съм тази, която няма
ни България, която някога е деля- какво да губи. Нека съм самоувела една земя с нея и е избрала да се рена, те и предците ми са били
отцепи от нея, защото сама е горди граждани на Тази страна.
достатъчно могъща, за да има Нека медиите мълчат, нека пособствен народ, наречен българи, казват измамната красота и крият
но други, странници, не като нас.
истината, че красота Тук няма, неИ нека не се сърдим на Другата ка са безмълвни за разединението
България, нито на нейната нация. на народа, но да знаят, че винаги е
Все пак живеем в двадесет и имало и ще има герои, не в онзи
първи век и на всички ни е пре- забравен архаичен смисъл, а хора,
делно ясно, че това е време, когато надарени с ум и ясно съзнание,
се изгражда йерархия и по- които ще кажат истината, за да
силният взима надмощие и се бо- обединят отново нашата България
ри за власт.
в единно цяло.
МАРИО МЕТОДИЕВ

КОГА ЩЕ СЪБЕРЕМ ТАЗИ И ДРУГАТА
БЪЛГАРИЯ
крупни фигури продължават да се
Тази България е по-изстрадала
и немощна от Другата, защото е
по-стара, защото е първата, а може би и защото откъснатата от нея
Друга България взе най-ценното,
която тя имаше – младите хора. И
сега това, което виждам пред себе
си, и то без изобщо да преувеличавам, скъпи читателю, е страна с
красива природа, но хора слепи да
я видят, страна грохнала от старост, защото от нея малко по
малко си отива животът - все повече българи бягат от Тук, за да
станат част от Другата България,
която им предлага възможността
да живеят достойно, с права и задължения, с отговорности, където
човешката същност може да се
реализира. Тук това е невъзможно, истина е. Невъзможно
е, защото никой няма да даде на
някого, току що взел дипломата в
ръцете си, да стане част от неговия екип, никой няма и да се замисли колко квалифициран е
младият човек, колко е образован,
защото в Тази България виреят
егоизмът, безочието, алчността и
глупостта. И резултата от тези пороци виждаме по-ясно, отколкото
бихме желали – ето я – Нашата
страна, изпълнена с хора на
средна възраст дори и с преобладаващи старци, които хулят младите, че напускат така скъпото
отечество, но не си дават сметка,
че самите те ги прогониха, когато
избраха да подкрепят грабещите,
вместо да защитят правата на бягащите навън. И ако има все още
останали млади хора, колкото и да
са малко те, повярвайте, изобщо
не са тук от патриотизъм, а защото нямат възможността да се
махнат от страната на абсурда. Те
не са избрали да останат тук, но са
принудени да понесат простотията на всекидневието в Тази България. И тази моя линееща страна
не е слаба или бедна, защото няма
икономически успехи, защото няма износ на петрол или диаманти,
а защото й липсват будните млади
хора, които да я съживят. Защо е
така ли? Защото едни и същи

появяват на политическата сцена.
За тях това е игра, а не държава. За
онези – костюмарите с власт няма
бедност и нерадост, защото те не
живеят в моята страна, която се
разрушава, а в собствения
измислен свят, те са на границата
между Тук и Там – Другата България, защото, когато положението
тук е плачевно и тежко, те бягат и
се крият.
И ако това е „Бъдещето на
страната ми”, то как да не избягат
оттук? Не са проблем само младежите, които основателно и с правото търсят спасение вън. В Тази
България има толкова злоба, че
страната се саморазяжда и сама
подкопава себе си надълбоко. Няма друга такава държава, която да
тича към гибелта си толкова скоростно и самосъзнателно! Много
ще попитат, как е възможно това...
Бих им отговорила, че избирайки
един и същи терор години наред,
то българите са си виновни за положението, от което не само страдат, но имат и наглостта да се
оплакват!
И ето, аз не можах да замълча...
Казах истината и извадих наяве
всички мерзости, които стават
Тук – милата ми страдаща родина!
И след изказаното вместо да почувствам облекчение, усещам само срам. Навярно не съм и
единствената, която го изпитва.
Така изглежда Тази България –
тлееща, загиваща и мъчна. А
колко бляскава е Другата България!
Ах, виждам в нея толкова красота и човечност. Когато дори само помисля за нея, сърцето ми
претрепва и си мечтая тази Друга
страна още да бе част от моята.
Да не бе се откъсвала никога. Но
това е невъзможно, защото другата България не бе се откъснала
доброволно
от
единното
българско цяло, а бе принудена.
С поведението си, с липсата на
справедливост, с беззаконието,
което върлува бясно, всички
българи на „другостта” бяха на-

ЖИВОТЪТпредпочитат
– НАЧИН
НА УПОТРЕБА
да изразходят време- ти, но много често щастието и

„Когато често се срещаме с дадени хора, те стават част от
живота ни, започват да се
опитват да го променят. И се
сърдят, когато не правим това,
което те изискват от нас. Понеже всеки си мисли, че знае как другият трябва да си живее живота,
но всъщност никой не знае как
трябва да живее своя собствен...”
Паулу Коелю

Темата за живота е действително обширна, за това няма нищо чудно, че гледните точки са
много. Истината може и да е една,
но за съжаление все още човечеството не е стигнало до общо
заключение относно каква може
да е тя. Дали имаме нужда от
упътване за това, което всеки един
от нас притежава - живота?
Реално погледнато, оскъден е
броят на хората които истински
оценяват дара на живота.
В XXI век все повече хора

то си дигитално в работа, или тотално захвърлят като слагат край
на живота си - последният стадий
от неправилно „използване” на
живота. Нашето съществуване се
обезсмисля, ако нямаме цел, но и
не бива да позволяваме на целта да
се превърне в наш живот,
постоянно гонейки я. С всеки ден
броят на хората, които знаят как
действително да изживеят своя
живот, намалява модерният човек
има нужда от упътване, от това да
знае как да употреби дара си
пълноценно. Щастието бива
разбирано по много начини и може би животът е отражение на този факт - всеки сам за себе си би
трябвало да открие своята интерпретация за щастливо съществуване
и да я доведе до реалност, само тогава човек би могъл да използва
пълният си потенциал, съобразено
с възможностите и желанията си.
Всички хора сме търсели съве-

свободата вървят ръка за ръка, а
наставленията, умело скрити като
„съвети” и „мнения” винаги ще
стоят като пречка пред същинското благоденствие на човека.
Тук е другата крайност, другата
гледна точка в разбиранията за
битието.
Животът като ценност се е
обезсмислил, превърнал се в тривиална тема, псевдо разбирана от
всеки. В XXI век нашето съществуване е обковано в материалистични вериги, тълкувано и
разбирано като „нещо” , а грешката ни е там, че то е всичко.
Кой живот е пропилян и кой е
изживян пълноценно? Всички се
учим от живота, но всеки един от
нас трябва да намери своето уникално разбиране за щастие, своят
уникален потенциал. А намерим
ли и силата да се осъществим
пълноценно в средата си, нищо не
би могло да ни спре.

Художник
Сирак
Скитник „Петербургск
и прозорец”

силствено заставени да се махнат.
И те го направиха. И ако дотук
споменах, че младите са тези, които напускат потъващия кораб, то
скъпи читателю, извини ме за неточността, заминаха си не само те,
но и всички, които опитаха да станат част от мерзостта, но милостивата им и справедлива душа
не им позволи. Отидоха си и
възрастни хора и умни, и образовани човеци, които предпочетоха
да заменят оскверненото родно с
чиста съвест и спокойствие. И кой
може да ги вини?
Със сигурност не и низките
управляващи или старите мъдри
хора от народа, които си казват:
без тях е по-добре, не ни трябват
сополанковци да ни водят нас –
великите българи.
И какво излиза, че Тази и Другата България нямат допирни
точки? И ако е истина, има ли надежда за Тази скърбяща и загиваща страна? Та кой ще си направи
труда да я спаси, тези, които я
разграбват ли? Не! Със сигурност
няма да са те!
Аз знам, че много ще
възроптаят срещу това,което ще
кажа и ти, драги читателю, може и
да не си съгласен с мен, но повярвай ми, аз съм част от онези –
които ги принуждават да си
тръгнат и да прекрачат стъпка
напред към другостта, но бих се
върнала!
Кога ще съберем Тази и Другата
България? Жалко е, че ще го кажа,
но тогава, когато тези, които сринаха гордостта на страната вече ги
няма и тогава няма да има съдници, нито самоуверени старци, говорещи небивалици за славните
минали години, тогава аз и моите
братя и сестри, които сме били
принудени да напуснем, ще се
върнем горди, защото Другата
България не би могла да просъществува без тази тук. И няма две
нации, не сме свои и чужди, а
всички сме българи.
Аз вярвам, че Тази и Другата
България ще станат едно цяло и
ще затуптят с единен сърдечен
ритъм, повярвай и ти, вярата е сила, а заедно имаме тази сила!

6
МИХО СТОЙЧЕВ

ДВУБОЙ
Не си роден да кривнеш в непочтеност
и хвърлиш камък по кривнал човек,
но в това облачно прикрито време,
не виждаш в примирението лек.
И все си в сблъсък с тайнството на злото,
изправяш го за кой ли път на съд.
Осъждаш го, но то обжалва в срок и
си тържествува по престъпен път...
И те избутва - съхранил доброто –
едва ли топла дума ще го спре
и ти изправен пред житейска пропаст,
разбираш - пътник си за никъде...
И в тази вечно разиграна драма,
не те преспива никакъв покой,
защото знаеш: в приказките само,
доброто побеждава във двубой!

ИЗПУСНАТ ВЛАК
С малко радост и повече мъка,
животът си върти колелото.
И за много хора недостъпно –
често с непосилни обороти...
Като пътник и аз бях забързан,
че не ми е безкрайна поема.
Закъснях ли, или съм избързал
в това срамно на дявола време?
И то точно в средата на пътя,
махна ми, като на непотребен.
И останах сам със самотата
от безвремието й обсебен.
Вече в залез, какво ли да чакам
за да търся във нещо промяна? –
изпуснал на щастието влака,
само на щастливите да махам...

ПРОЛЕТНА ИЗНЕНАДА
Превратен ден - гората тъй е весела
в премяната си нова. Светъл сън –
гугукат гургулици и унесено
прелива нежно хлопатарски звън.
Дати от много обич е избързала,
че живнало е всяко същество?
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До крайност срязан на зимата възела,
напразно търси свръзка, няма шанс.
Като на гега опрян близкият баир,
подкарва бели облачни стада
и с вещина позната на добър пастир,
ги кротва по небето да пасът...
И като лек усещаш ти насладата
поседнал на гостоприемен пън.
Какъв приятен ден е изненадата –
защо ли идва само в светъл сън?!

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ

ВРЪХ БЕЗБОГ
Няма връщане вече назад.
Още малко Перун щe отреже
с трясък божия свят
върху моите надежди.
Няма птици.
Няма трева.
Всичко е скрито под камък.

ЕСЕННА РАЗХОДКА

Бог ли?

Топла като във приказка есен.
Дали е от лятото подарък.
Лек ветрец във жертвеност пренесе
потъмнелите листа от старост.

Аз избрах смелостта,
за да кажа, че той е измама.
Той е илюзия,
той е мечта,
той е болката чужда,
той е страхът от смъртта
и всичко
което е нужно.

Неспокоен спомен пак ме кара
да поседна на нашата пейка.
Той не знае, че не остарява –
допотопно все ще ме размеква...
И ето че отново те прати –
хубав миг на лястовица бяла
и най ярката звезда, която
си избираш, за любов ти свалям.
И ни свети тя - небесна манна –
лек от сляпа неделя останал...
Колко хубаво е да сме двама,
та макар и във спомена само.

БОЛКА
Дали пет века тъмнина ни пречи,
не знам, но вечно е пред мен въпроса.
Орисан може би да е обречен,
смирено всеки съдбата си носи.
И път не търси да й сложи края,
от собствената вяра изоставен...
И непростено робски дух витае
във генно нелечимата му памет.
И както казват „дявол да го вземе” –
май че го взел, дяволът няма срама...
И едно тъжно безизходно време,
го върти в кръг. И излизане няма.
И дали някой ден ще му потрябва
Паисиев вик... да се осъзнае
и освободи от генната слабост –
тъй както казват „един Господ знае”!

НА ЯВОР
Боже мой, как така изведнъж
се превърна момчето във мъж?
Как така не усетих растежа
на последната моя надежда?
Все забързан зад мои проблеми,
след които живота приижда,
аз пропуснах щастливото време
себе си в него да виждам.

РАЗМИСЛИ В ЯЛТА
Късно се родих
и вече
миналото е в музеи.
Болката
е моето отечество,
във което аз живея
и не спирам
да се питам:
мой ли ще е утрешния ден?
Всички тук
са победители...
Само аз съм победен.

КЪМ ИВАН ЕДРЕВ
Трябва да бързаме вече, Иване,
нищо че пътят е кратък.
Чувам далечния звън на камбани.
Бог ни очаква.
Трябва да бързаме вече, Иване,
да изпреварим сланата
и снегът преди да ни хване
и затрупа пътят обратен.
Нямаме право на оправдание.
Греховете - няма да ни спасят.
Трябва да бързаме вече, Иване,
да изпреварим нашата смърт.

НА ВНУКА МИ
Художник
Сирак
Скитник

Вече наистина си голям
щом имаш тайни от мене.
Знам, че човек трябва сам
любовта да превземе.

НОВИТЕ КЪЩИ
НА МЕЛНИК
Като булки пременени на пазара
гледат се усмихнати, красиви.
Гущери опипват новите дувари
и се чудят, че са още живи.
Подновява се градът. Отново
край реката бавно се завръща
и над пясъчни и каменни основи
пак израстват бели къщи.
И расте градът в сърцата.
И ухаят дворчета със дъх на
здравец, мащерка и вятър...
Но реката, старата, пресъхна.

СРЕДИЗЕМНО МОРЕ
Незатихващ
за миг епицентър
в средата
на всички проблеми
и в края
на три континента?
Минало,
сегашно
и бъдеще време.
Това е,
което остана
в моите мисли да свети.
И думите тежки
на капитана:
Страшни са
всички
тихи морета.

ДАЛЕЧ ОТ СВОЯ
КОРЕН
Лятото остави свойта кожа
върху пясъка на моите мисли.
Черни са моретата,
в които може
да потъват истини.
В моя хляб солта е морска
и вкусът добра измама.
А далеч, далеч от своя корен
търся мачтата на свойто знаме.
Търся митинга на своите песни
срещу ветровете побелели.
Знам, че няма да ми бъде лесно,
но защо ми липсва смелост?

ДИМИТРИНА ЯКИМОВА

БЕЗСЪНИЕ
Присъствие във нощите сегашни.
Присъствие във нощите ми бъдни
и сигурно това ще е до края.
Изпращам часовете към безкрая.
След тях потеглям мислено да ида
натам, където времето изприда
невидимите нишки в битието,
където дири смисъла сърцето.
Напразните илюзии ще пратя
в пустинята дълбока на душата,
а ценното в ума ми ще остане,
за да съставя искрено послание...

Януари, 2014. Брой 1
ИЛИЯ ТОПЧИЕВ

МИРАЖИ
То... сън бе, кадър от картина,
незнайно от къде дошъл –
се мерна... и видях пустинен,
керван по пътя си поел.
Засипваше го мракът с пясък,
а ний оставахме сами
във шатрата ...
И лунен блясък,
овал на образа ти мил,
бедро обнажено, отметнат
воал, а празният стакан,
прозвънваше в покоя сетен,
на сън от жажда пожелан...

ОЗДРАВЯВАНЕ

И дълга после бе нощта,
в пространствата от нас незрими...

Жив съм!
Животе мой, здравей!
И бодро
къкри кафето на печката, къкри...

За времето не ми е жал! –
монета с образ патиниран
сега в ръката си държа.

МОНАХИНЯТА
Обвито в тъмна дреха тяло
и с поглед монахинен, детски,
минава Тя
и виждам - бяло
купува си красиво цвете.

... Изгубихме се там любима...
... в съня ли, в жаждата или
във времето необозримо,
в което - знаех ще ни има,
в предели дето
ще вали.
... Не помня само твойто име...

Камбанен звън простора пълни
със дъх упойващ и тамянен,
в покоя покрай мен покълва...
а Тя е само тъмна сянка
във тоя ден слънцато цветен...

ТОГАВА
Тогава... помниш ли? - ний бързахме.
Ти искаше да видиш Рим,
аз - коня на Лициний първи,
насред града непобедим.
Гърмеше нейде Колизеят,
със вива Цезар, а в града –
вглъбено, монотонно пеещо,
фонтанно шушнеше вода.

Към нея ме поведе... после
нощта прииждаше с крила
очернени.
И всички гости
в мистичен, древен ритуал,
подхвърляха монети бронзови,
край тях и твоя полетя,
с надеждата за срещи нови.

Тя - ден и нощ и черно с бяло
в единство свято е събрала...
И в него мойте мисли вплете...
Не знам с какво ме разтревожи,
навярно с туй, че не разбирах,
как дух и плът е примирила!...
Това което ний

не можем.

Деница Дилова-Маркова е родена на 14.07.1973 г. Израснала е в
Червен бряг, но по-късно заминава
за Разград. Учи в специализирана
паралелка по рисуване, по-късно завършва
технологичен колеж,
но никога не работи
нищо, свързано с биотехнологии. Започва
активна дейност в
третия сектор първо в една, а после в
още две неправителствени организации.
От пролетта на 2006
г. участва като
съавтор в списание „Експрес”, а
от края на 2006 г. е директор на
в. „Лудогорски вестник”. С два

свои разказа през 2006 г. печели
гласовете на публиката и
поощрителната награда от
конкурса „Очи за себе си” (ХуЛите), през 2008 г. печели първи места в
литературните
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2010 г. става носител на Първа награда от Осмия конкурс
за кратка проза на
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&
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(2010). Дебютната
книга с разкази на Деница Дилова-Маркова „Тънкости на приготвянето”излиза през 2012 г.

На погребението на Филип
Бардаров имаше точно толкова
хора, колкото и на сватбата му.
Единствена готвачката отчете
наум съвпадението, тъй като още
помнеше осемдесетте порции,
които се наложи да приготвя преди тридесет години с по три
кюфтета, салата „снежанка” и
пухкаво картофено пюре. Сега
работата й се свеждаше да пакетира осемдесет подавки, в които
почти нищо нямаше за ръчно
приготвяне, освен вареното жито
с много лимон, галета, счукани
орехи и пудра захар – задължително объркани с ръка. Всичко бе
купено готово и нареждането бе
дори приятно. Ако комшийката,
Катя Богатска – жената, на която
бе известно всичко за този и онзи
свят - бе узнала за съдбовната
цифра 80, щеше да се съсредоточи върху нея и да има тема за
разговор около седмица. Но днес,

в този печален ден след като
готвачката бе така добра да не занимае никого с разкритието си,
Богатска насочи енергия към едно,
според нея, свръхестествено събитие – един напъхал се във
вестибюла синигер.
Никой не забеляза от къде влезе птичето, но когато синигерът
започна да се блъска в прозорците
внесе всеобщ смут.
- Това е душата на мъртвия –
каза Богатска силно и започна
бързо да се кръсти. – Иска да
отлети, отворете му прозорците,
горкичкият той, бедничкият...
При тези думи някоя от
близките на покойника изхлипа
шумно и всички се втурнаха да
отварят врати и прозорци, а синигерът се подплаши допълнително от разшумялата се тълпа и
започна да се стрелка хаотично
из цялата стая, като се блъскаше
у стените. Няколко перца се

КЪСА ПАМЕТ

Колко е хубаво!... да се събудиш
и никъде да не те наболява;
вслушвам се в своето тяло учуден –
нищо във него не ме притеснява,
нищо не пъпли... бавно... октоподбно
няма и помен от черния пъкъл.

Хей, вие зайченца морски и весели,
как ви полюшва вълната и чезнете,
в плен съм на танца ви къдраво песенен,
нищо че дансинг е черната бездна...
Вслушвам се в себе си... и паля лампата,
слагам на масата чашки...
за двама.
СТАНКА ИВАНОВА

Вали и духа спира, пак вали,
стрелички коси върху мократа ми къща,
студени локви в младите треви…
Усойно, сякаш зимата се връща.
Лалетата напъпили прекърши
луд вятър чупи клонките зелени,
наум си казах: няма ли да свърши?
Април е и е вече прекалено!
Щом слънцето внезапно ме огря,
и от небето разпиля се злато
забравих в миг студеното, дъжда
и с къса памет вече бях във лято.
На плюс и минус сменяйки местата
дваж повече цениме топлината.
Така природата със настроение
на разум учи ни и на смирение.
РАДОСТИНА ДРАГОЕВА

ЕСЕННА ВЕЧЕР
Препечено кравайче - септември позлатен,
търкулна се в октомври с последния си ден.
Ухаеща на круши пристъпва вечерта,
а в сумрака се сгушила на топло есента.
И толкова е тихо, и въздухът - сребрист,
долавям как проплаква един политнал лист.
В миг чуха се щурците под есенни звезди,
сякаш не идва зима, а лято предстои.
Усмихвам се на нещо, но в тайна ще го криядве споменчета срещнах от минала магия.
Ликувам - светъл атом от земното кълбо,
под лунното ковано - от злато колело!
Усещам се избрана, в мен изворче клокочи,
да те празнувам, Вечер, творецът мен посочи!

ДЕНИЦА ДИЛОВА-МАРКОВА

ИЗПРАЩАНЕ

разхвърчаха от телцето му, като
едното ефирно се приземи върху
ковчега. Това нагнети още повече
обстановката и още няколко гласа
се присламчиха към хлипащата
дама.
Само две създания в стаята не
се хвърлиха да гонят малкия неканен гост – съпругата на Филип, Евгения, и внучката им
Женя. Двете следяха тревожно с
очи пернатото, всяка уплашена
за различно нещо. Вдовицата се
притесняваше, че птичето може
да оцапа наскоро варосаните
стени на вестибюла, а малкото
момиченце трепереше, че синигерът може да се блъсне посилно в някоя от стените и дядо
й да умре два пъти и то в едно
денонощие.
В този момент тя влезе. Щом
видяха непознатата жена, осемдесет човека си помислиха едно и
също нещо и то беше „Коя е тази?”, а готвачката си помисли също, че подавките няма да стигнат
и трябваше да направи още една.
Жената беше на видима
възраст около шейсет, но можеше
и да е над тази цифра. Лицето й бе
бледо, но красиво, ако имаше
бръчки, то бяха много фини, не
личеше грим. Жената бе облечена
цялата в черно, черни бяха сакото,
атлазеното шалче на врата й,
копринените чорапи, които се подаваха под черна полата до коляното, и дантелените ръкавици на
ръцете й. Тя не погледна към никого докато влизаше, съответно и
не поздрави никого и се запъти
бавно към ковчега с тялото на Филип. Тълпата без да знае защо й
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Когато сбъднах Твойто Рождество
в душата си, у нея свещ засвети
и фино очерта с лечебен восък
пътека към най-хубавото цвете.
Видях във насълзени облаци,
стремежа да отмият тиня блатна.
Водата във реките се затопли,
а птиците зашепнаха понятно.
Престанах да усещам самотата,
която ме намята с черен креп,
защото тя е само имитатор
на болката от този свят нелеп.
Превърнаха се клони в капиляри,
тревици в стар будилник със звънчета...
И аз признах, че искрено Ти вярвам.
А Ти,
ми върна
поривите взети.

направи път. Пред ковчега жената
спря и пое дълбоко въздух. Фигурата й се олюля леко, сякаш току
що й съобщиха за смъртта му. Във
вестибюла не съществуваха други
– бяха само тя и Филип.
Дъщерята на покойника Мария
гледаше втренчено майка си, сякаш тя можеше да й обясни и
спести неудобството. Евгения
срещна погледа на дъщеря си и
вдигна леко рамене. По лицата им
личеше, че и двете искаха това да
свърши по-скоро. Катя Богатска
бе развълнувана не по-малко от
двете близки на мъртвеца. Интри-

то, после ръката й се спусна по бузата му и докосна устните му. Кожата на ръцете й имаше същия
восъчен цвят, както кожата на
Филип. Няколко от жените, които
стояха наблизо, месеци след
случката твърдяха, че са чули жената да прошепва „Фил”, но това
вероятно беше само за да дразнят
Евгения, която за пред хората
твърдеше, че тази жена се бе
объркала и бе дошла на грешното
погребение.
След като се сбогува с починалия, непознатата се обърна и също както и на влизане не удостои

Художник Сирак Скитник - „Планински пейзаж”

гата хем я радваше, хем очевидно
бе изтървала невероятна клюка,
което си беше срам за сплетница
като нея. Нещо в ситуацията я караше да мълчи, имаше време да
измисля версии, само нека си замине жената.
Непознатата свали бавно ръкавиците си, повдигна дясната си
ръка и помилва мъртвия по чело-

никого с поглед. Излезе бавно, с
леко наведена глава, крехка и
покрусена.
В стаята бе тихо, както се полагаше в стая, в която има поклонение. Всички мълчаха, замислени
за нещо и дори най-наблюдателните не забелязаха, че освен
жената, синигерът също си бе
отишъл.
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НИКОЛА АНКОВ

ОТВЕСНО
ВРЕМЕ
Отвесно бе Времето и исках дъжда
да напълни следите от плахи кошути
От тях бях пил капките жива вода
за да мога сега да вървя неизпратен
От вонящи блата навит на спирала
дебне с водни очи на змията гладът
Грачещи гарвани ме биха с крилете
И аз вървях своят Път от тревоги
И загърбил страсти и чужди неволи
с нямата сила на цвете в ръката
и маски карнавални
превземах Света
А в ума си с Диоген търсех човека
Плисна дъждът с белоснежните рози
И сля ведно Небе и Море във Аязмо
Помолих се попих капките жива вода
Били някога някъде сълзите на Бога

СЪМ
Съм синьото в зародишите
на изгреви с паунови пера
Съм структурен и анионен
Ъгъл съм и сляпа апотема
Време съм Пространство
в помеждучовечност
Рапирата на мрака съм
Звездите падащи
в игрите на децата
Капката вода
глътка въздух
и спасение за двама само
Гилотината съм
за осъдени
от болката души
които
съм призван
да търся вечно

ГРАДИНИТЕ
НА ОЧНИТЕ СЪЗВЕЗДИЯ
Душата ми е пожелала свободата
Тялото й се съпротивлява
Духът ми се е свил
в бутилката си
Не иска да излезе и да се покаже
В сажди от пера на ангели се нося
към Дъното на своят светъл Ад
С греха си непростимо
първороден
Измих ръцете си измих нозете си
И се реших
Подготвих този Ден за другите
За другите след мен
Които идват
И не знаят
Те милите за първи път
ще сеят Семето
В градините на очните съзвездия

***

Висящи само между мен и Бог

НЯКОГА БЯХ
попитах вятъра какво е мисъл
аз съм мисъл
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отговори вятърът
попитах вятъра какво е дума
аз съм дума
отговори вятърът
попитах вятъра какво е смисъл
аз съм смисъл
отговори вятърът
добре му казвам какво си ти тогава
не знам ми отговаря вятърът
сега Съм вятър
някога Бях
Мисъл
Дума
Смисъл

И НЕ ПОЖЕЛАХМЕ
СВОЯТА НИРВАНА
И всичко живо бе трева
а вечността Морето
И нямаше го да дете грехът ни
първороден
Там където
докоснахме си нежно раменете
И правехме Небесната игра
Нежната
на цветовете
В Мистерии от Светлина

СВЕТЛА ГУНЧЕВА

АКВАРИУМ
Чувствам, че ще млъкна някой ден.
Че ще се превърна в риба скоро.
Постепенно замълчава всичко в мен вече и сама не си говоря.
Хората не виждат и не чуват
колко съм разголила душата си.
Всичко съм съблякла и събула хвърлила съм всичко на земята
и въртя върху житейския пилон
тялото си, без илюзии останало,
стиснало последния жетон
в „тука има - тука няма”.
За това, че вече нищо няма ни любов, ни вяра, ни приятелства.
Чувстваш се до костите измамен.
Псуваш за утеха обстоятелствата,
но отсреща ти е гробна тишина
и разбираш, че живееш във аквариум
мърдат обитателите му уста
и в мълчание се надпреварват.
Но в аквариума имаш и храна,
топлина и светлина, себеподобни.
Няма кой да ти вмени вина.
Тук мълчанието просто е удобно.

Няма свое място да получиш,
докато веднъж не минеш моста
без ограда, проснат над вълните,
след което вече няма връщане
и след уморителното скитане просто няма да си същият.
Ще кръстосаш пътя си с мъжете,
сблъскали се вече със сулгана.
Твои ще са кръстът и въжетата.
Другото ще е от Бога дадено.

ДЕН НА ПРАГА НА ЗИМАТА
Осъмвам в бялата премяна
на надеждата,
че нещо хубаво в деня ми ще се случи,
че ще изсъхне тази кукувича прежда,
която никне тук край мен и смуче.

ГОСТ

А висналият над дома ми облак
ще пусне дъжд - да напои душата,
да поизглади ръбовете й, да я заобли
от грапавите спомени на лятото,

***

И не пожелахме своята Нирвана

Навън вали от има-няма часове,
а в мен вали от вече сто години.
Ще се препълня някой ден, ще отнесе
пороят прасковените градини,

които се опитвам да удавя
в морето - по средата, на дълбокото.
Опитвам се, но някак не успявам
и търся дом на бурята в окото,

БОХЕМСКА СЛАДОСТ
НА ДУХА ОТ ВЕЧНОСТ

макар че за какво ли са ми те?
Тежаха клоните им до земята,
но никой не дойде да обере
приведения плод с цвета на злато.

където на спокойствие да ближа рани
от чувства до оголен нерв обрулена.
А роклята на любовта съдрана,
нелепо ще се вее между дюните.

От мен сега тече не сладък сок сълзи текат, и те така дъждовни текат обилно, леят се в поток и за Потопа може би ще съм виновна.

Боде усмивката на утрото, но има я,
сред гримове, до четката за зъби.
И аз рисувам с тях лице на зимата усмихнато, с единствен зъб
нащърбен.

Аз пия устни на Богини
Пия капки девствена роса
Пия снежни водопади
Пия топла майчина кърма
Аз пия Кръст от Вяра
Всевечен кръговрат
Белоснежен брод към Тебе
А понякога прости
и руска водка пия
(но с доматен сок)
НО! не пия каффе ерзац
и сляпа графомания

***

В световете на Суета сует
Аз не пия пошлост
конюнктура и халтура
А Мементо Мори пия
То е Есть

***

Животът ми сега е питие
от дълбока древност
казано е
Магия от ракия
И онази непонятна Самота
Но и Любов от божествена Искра
Стихията наречена Живот
От несподеленост
и раздели

И чувствам как загниват вътре в мен
не само младостта и красотата.
Загнива смисълът на бъдещия ден без цвят, потънал в сивотата си.
Дъждът противен, който вън вали,
до кости мокър, тропа на вратата.
Ще му отворя! Без това, нали,
не спира да вали в душата ми…

УСЛОВИЕ
Мислиш, че с морето сте на ти,
разкодирал фините вибрации,
пращащи човешките души
чак отвъд Вселенски граници.
А не чувстваш как прескача старото
сърчице на гларус пред разсъмване.
Как гризе ръждата бавно фара,
докато осъмне утре тъмен.
Няма никога да разчетеш
паметните знаци на морето.
И торба със сол да изядеш
с него - чужд ще си в сърцето му.
Ти за тези порти нямаш ключа,
нямаш и паролата за достъп.

МЕД
Аз се изгубих още някъде в началото
на път, неводещ никъде, към нищо.
А бях, преди да се отправя, цяла
и даже другите със себе си насищах.
Но себе си не можех да заситя
със ничие запълващо присъствие
и сладостта на медените пити
едва докосвах със крадливи пръсти,
а тъй обичам да похапвам сладко...
И тръгнах по следите на пчелите,
ала пчелите никога не търсят гладкото
и всичко им е скрито и покрито...
И тъй, изгубена във търсене на истини
- чии? защо? но явно не и моите и малкото от себе си разплисках,
пиляна безпосочно по завоите.
Пчелите са останали далече,
а може би изчезнал е видът им.
Събирам се за сетен път, но вече
не искам жилото им, ни медът им.
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ПОЕТИЧНИ МЕРИДИАНИ
Габриела Мистрал, „жената с
име на ангел и презиме на вятър”,
е родена на 7 април 1889 г. във Викуня, малко градче в долината на
река Елки. Това е книжовно име на
Лусила Годой. Дете на испанец и
индианка, бъдещата поетеса учи
в местното училище; преодолява
много спънки в живота си, ала
упорито се самообразова и от помощник-учител стига до директор на гимназия. Почва да
пише и публикува от 1904 Г., но за

пръв път през 1913 г.
се подписва с името
Габриела Мистрал.
През 1914 г. получава
първа награда на литературното състезание на младите за
своите „Сонети за
смъртта”. Не могла
лично да ги прочете нямала подходящо
облекло за случая.
През 1921 г. я по-

ЧУЖДЕНКАТА
Говорът й лъха на морета диви,
на незнайни пясъци и водорасли;
моли се на бог без образ и без тежест,
състарена, сякаш скоро ще умира.
Тя градината ни чудновата стори,
като посади трева и кактус в нея.
На пустинята с диханието диша,
побеляла е от много силна обич,
но не я разказва, ако я разкаже,
ще напомня карта на планета друга.
До осемдесет години ще живее
между нас и същата ще си остане,
ще говори същия език задъхан,
който животинките едни разбират.
И така сред нас във тъмна нощ, когато
мъките й дълги своя връх достигнат,
с участта си за единствено възглаве
ще умре от смърт безмълвна, ч у ж д а.
Превод: Атанас Далчев
и Александър Муратов

ГАБРИЕЛА МИСТРАЛ
(1889-1957)

канват като педагог
в Мексико да подпомага образователната реформа. Тогава
знаменитият испанист Фредерико де
Онис изнася беседа
върху нейната лирика. На другата година
Испанският инсти-

Под сплетените плитки на гората,
де вечерта ме свари, както го зовях,
ни в пещерата, екнала от моя вик?
О! Не! Но да го видя, дето и да бъде,
в водите тихи на небето, в кипнал луд
въртоп,
под мирната луна или във модър страх.

тут в Ню Йорк издава първата й
стихосбирка „Скръб”. Книгата
имала небивал успех - в латиноамериканската лирика се появява
голяма поетеса. После издава
„Нежност” (1924). Пътува в Щатите и Европа; посещава Испания. Завръща се в Чили (1925),
посрещната много радушно.
Назначават я представителка на

Във нощта, в студа, в смъртта жестока
трябва Огънят да се обича
и блаженство е да го последваш
и Архангел, сине мой, да бъдеш!
Превод: Атанас Далчев
и Александър Муратов

ЗЕМЯТА

Чили в Обществото на народите,
а по-късно заема консулска
длъжност почти до края на живота си. Наред с това тя подготвя
книгите „Езикът на Марти”
(1934), „Възхвала на Пабло Неруда” (1936) и „Тала” (1938). Тя е вече
прочута поетеса, а през 1945 г. й
присъждат Нобеловата награда
за литература. „Преса за грозде”
(1954) е последната нейна книга.
Умира на 10 януари 1957 година.
КИЛ

ОВОШКА
Върху ливадата от слънце бяла
овошка разточително разсипвам.

И с него да съм винаги през всяка пролет,
през всяка зима, със мъчителната примка, Уморено, индианско чедо,
пристегнала окървавената му шия!
ти си лягаш кротко на земята;
Превод: Георги Мицков а когато весело ти стане,
скачаш и играеш с нея...
Чуват се неща чудесни
ОГЪНЯТ
в барабана индиански на земята:
огънят ту слиза, ту възлиза,
Тъй както нощта приижда вече
той небето търси, не заспива.
и ще те изтрие скоро с мрака,
И при водопадите реките
да се върнем у дома по пътя
колело до колело клокотят.
на Архангела и на стадата.
Огъня запалиха във къщи
Чува се мучене на животни;
и пламти той в струпаните тръне.
чува се секирата в гората;
чува се дузена индиански,
ОТНОВО ДА ГО ВИДЯ
Може Огънят да умъртвява,
делникът и празникът се чуват.
ала и да утешава знае.
И никога ли, никога ли вече във но
Дето индианецът го викне
щите, пълни Скача - птици алени и сини;
барабанът индиански му отвръща
с потрепващи звезди, ни в чистите зори, тръгва да си ходи и остава.
и бумти наблизо, и бумти далече,
ни в жертвените вечери не ще го видя?
Имаш го, където и да идеш;
възвестява оня, който бяга,
възвестява оня, що се връща.
Край никоя ли бледа и утъпкана пътека, в мойта гръд е, без да те изгаря,
опасала полето, край никой ли студен в песента, която съм ти пяла;
Превод: Атанас Далчев
ромонещ извор, от луната посребрен? обикни го, дето го намериш!
и Александър Муратов

Опипвай ги, целувай ги и ги обръщай,
и ще узнаеш всичките им форми;
ти в тях ще видиш, сине, свойта майка,
че има образ ален на жарава
и че нощта е чер панер огромен
и пътят Млечен е дърво овощно.
Превод: Георги Мицков

От стр. 1
И ето защо съвсем лекомислено (и
съзнателно!) те отричат и миналото, и
ценното, което ни е завещало то, отминават
го нехайно - само защото не го познават и
не го чувствуват. Българският писател днес
няма развити социални инстинкти - и това
му поведение се чувства в негова затвореност, в това странение и отбягване от задължения, които носят чисто обществен,
социален характер. Това, което става на повърхността и характеризира днешния ден и
което за неангажирания наблюдател се
ражда днес и изчезва заедно с днешния ден
- в действителност то има по-дълбоки причини, произлиза от нещо вчерашно, от нещо предишно и никога не изчезва
безследно. Пророците на новото време, за
жалост, нямат нито ума, нито волята, нито
морала на предишните поколения. Те искат
да играят със съдбата на цял един народ, за
да изпитат силата не на своето пророчество
- а на своето престъпно лекомислие и безумие. Те мислят, че е достатъчно някой невеж драскач (по образование!) - или
тяхното самовнушение - да ги провъзгласи
за „писатели”, присвояват си с глупава
гордост тая титла, обичат да се изразяват:
„Ние, българските писатели...” - и се държат
като избраници, на които българският народ трябва да бъде вечно признателен и да
ги зачита като божества. Колко от тези “наши видни книжовници и литературни оракули” оставят в своите многомъдри книги
вест за себе си и за своите съвременници,

ковски или злощастните поетически
творби на П. Р. Славейков - една бъдеща
жива история на нашето страдалческо
настояще, незаменима характеристика на
епохата и нейните представители. Защото
колкото един писател познава по-добре
своя народ, познава по-добре и себе си като
част от тоя народ.
Днес все по-малко започват да се ценят
или се премълчават ъгловатите и неудобните, чиито творчески път е почти винаги неравен, изранен. Понякога техните грешки
струват повече от посредствения успех, те
могат да оплодотворят мисълта, да
разкрият тайната на скрития живот, на невидимото вътрешно сродяване на писателя
с неговото време. Дори и тези, които в
твърде редки случаи са се решавали да
разкажат нещо за себе си – го правят някак
боязливо, плахо.
Общата, дълбоката основа на нашия духовен живот, е зависимостта на новото от
старото и тяхната неразчленимост. Но как
ще я долови този, който е лишен от историческа мисъл? Какво ще види и какво ще почувствува той? За него съществува само
настоящето, само неговият случаен и
нетраен духовен интерес.
Колко още десетилетия са ни нужни, за
да напише отново някой в своя дневник:
„Ще имат ли право да ни съдят някога онези, която не са имали нашата воля, които не
са ни превъзмогнали с волята си?” (Б. Пенев, Дневник, 28 ноември 1912 г.)

ДРАГА ДЮЛГЕРОВА В АМЕРИКАНСКОТО СПИСАНИЕ “ЕКЛЕКТИКА”

Стихотворението на Драга Дюлгерова
„Кентавърът” е публикувано в американското списание „Еклектика” („Eclectica”), броя за
януари/февруари 2014 г.
Английският превод на стихотворението „Centaur”, публикувано в лиричната книга „Библейският остров Любов” на Драга

Дюлгерова, изд. „Елка
Няголова - Кавалет”,
2004 г., е дело на американския поет Яша
Кеслер.

КЕНТАВЪРЪТ

by Draga Djulgerova
Translated from the Bulgarian

Направо от небето връхлетя.
Необуздан, тревата изпотъпка,
градината с копита изора.
Луната за оградата завърза –
това бе таен знак, че е дошъл.
О, Боже, глух да бе светът,
пак би го в тая нощ усетил.
Не помня всичко:
като демон луд,
а след това умислен като ангел.
Да бях му дала, щеше да обрули
и двете златни ябълки, които
със блясъка си стреснаха луната.
Но аз не дадох.
Знаех отпреди –
в градината щом ябълките крия,
кентавърът ще идва всяка нощ,
направо от небето ще връхлита,
ще връзва за оградата луната –
завистницата нека след това
мълвата с ветровете да разнася.

CENTAUR
He galloped down straight from the skies.
He trampled the grass, unbridled,
tore up the garden with his hooves,
and tied the Moon to the fence the secret sign that he was here.
Oh Lord, I'd have sensed him that night
though the whole world was deaf.
I remember nothing:
he was wild as a demon,
and then wistful like an angel.
I knew from the beginning
he'd shake off the two golden apples
that startled the Moon with their glow,
if I let him-but I wouldn't.
If I hide the apples in the garden
the centaur will come every night,
galloping down straight from the skies,
tying the Moon to the fence,
and she, envious thing that she is let her rumor it to the winds!

Туй злато от овощия узрели,
което в гъстия ракитов кошник пее,
Бразилия ни го изпраща, сине,
с пладнето от чепки натежало.
Разтварям пратката великолепна;
цвета на благовонието се търкаля.
Като пълзиш, овощията гониш
досущ като деца, които се разбягват;
това са мушмули съвсем угнили
и шарени корави ананаси.
А всичко на Бразилия мирише,
град на вселената, която кърми,
и ако Океана тук го нямаше,
тя щеше да прелее от брега си.

ПРОРОЦИ
като изповедите на Софроний, Паисий, Ра-
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Един от най-сигурните показатели на процесите от началото на
XXI век на съпротива и отблъскване от общественото и духовното
статукво, за деформациите на
обществената и културната
действителност е настоятелното
връщане на поета към себе си,
идеята за реабилитация на човешката личност и устояването на
духовната свобода на личността.
Устремът към духовно разкрепостяване, манифестациите на духовна дързост, на разрушаване на
духовните и естетически граници в
поезията на Илиян Троянски говори за ново творческо обособяване
на личността. Преоткриването на
първичната радост от битието и
радостното духовно разкрепостяване на личността, издигането на
виталните сили на живота до
съзнанието за художествена трансформация на личността чрез
формите на природата и самия
живот са белезите на тази нова виталност. Усвояването и преценките
на неговата поезия минават през
духовния и художествен опит - от
сатирата и гротесковата образност
до тихите съзерцания на времето и
неговите жизнени форми. Единственият начин да се приближим до
някои общи закономерности на тази поезия е може би по-плътното
приближаване до индивидуалните
виждания на твореца, които тя
обединява. Това би попречило на
лесните определения от нехудожествен, неестетически характер,
би ни помогнало да видим дълбокото и същностното през конкретното и индивидуалното.
Поезията му изважда на бял
свят езика в неговото битие: но не
такова, каквото е изглеждало в
края на века. Защото днес вече не
съществува този начален говор,
абсолютно първичен, чрез който се
е пораждало и „ограничавало
безкрайното движение на живота”.
Неговият език расте без начало, без
край и без обещание. Със своите
завои и криволичения поезията на
Илиян Троянски очертава самата
граница: в нея приключват
древните игри на приликата и на
знаците; там вече се зараждат нови
взаимоотношения. Илиян Троянски не е човек на екстравагантното,
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ВЕЧНИЯТ МРАК, ВСЕЛЕНАТА, ВИЕЩАТА
ЛИНЕЙКА,
БЕЗСМИСЛИЕТО
НА
СЪНЯ...
си
път.
а по-скоро един добросъвестен

поклонник, който се спира пред
всички знаци на подобието. Той е
героят на Същото. Той не успява да
се отдалечи от добре познатата му
плоскост, която се простира около
Аналогичното, както не успява да
излезе извън тесните граници на
своите световни тревоги.
Лирическото пътуване през света на Илиян Троянски е съзерцателно, но не мълчаливо и
безучастно пътуване. Това е утопия на разговора, утопия на
безкрайния хоризонт, желание за
разбиране. Тук липсват нелепият
комизъм и разминаването, традиционно съпътстващи идеята за пътуване във времето. Целта му е да
види тяхното развитие и претърпените отклонения, да предложи
схема
за
тяхното
интерпретиране като конфликт на
интерпретации. В стиховете си той
излага на показ растежа на съществуващото, почвата, дървото,
от което се раждат живото и мъртвото; той се спира на преходите на
този растеж, но също и на атавизмите на живота, на неговото
загниване и умиране, а накрая и на
наследството, което оставя. Сякаш
иска поне за един следобед да
разсее суетата, да заглуши уличния
трафик, да замени хаоса от хора,
коли, бездомни кучета и прах с
„хаоса из мрачните гърди” – там,
откъдето според някои извират
поезията и музиката.
Като във всяка дълбоко лична,
интимна поезия, реалността брутално разбива илюзорния свят на
един лирически спектакъл.
Откроеният в поезията му
абсурдизъм лишава твореца от
всякакъв механизъм, който да
отмени сводимостта на ходовете,
да отложи затвореността на човешкото (и междучовешкото!)
живеене. Поезията му може да
бъде четена като силно иронична, защото ни изтръгва от линейното време, за да ни въвлече в
един различен модус на съществуване, един, в известен
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На този свят във бедност и страдание
родих се гол, за да работя като кърт,
дошъл от мрака на самото безсъзнание,
а с други думи, от самата смърт.
И той ме взе, изпълни сетивата
с лъчите си, гърдите с въздух свеж,
с цветя очите ми, косите с лъх на вятър,
сърцето с порива на горестен копнеж.
Слуха изпълни с ясна птича песен
сред сенки шарени и рукнала вода,
пустинята обсипа с дъжд небесен,
огъна грейнала под слънцето дъга,
камбана би, от тежък бронз отлята,
ковачът меч от плуга изкова,
на хоризонта се подпалиха нивята
и плъзна дим по цялата земя.
А после дълго вятърът от север
сред пясъка човешки кости вя,
и сред руините Адам не срещна Ева,
а плисна дъжд и бързо отшумя.
Но да покълне хвърленото семе
природата на естеството нареди –
ковачът изкова от меча лемеж,
и всичко тръгна както бе преди.

Илиян Троянски е роден на
27.05.1955 г. Завършил е химия
в Софийския университет.
Поезия пише от 20-годишна
възраст, но започва да публикува сравнително късно.
Първото публично признание
на творчеството му е постановката на Светлозар Гагов в
Сливенския куклен театър
по неговата „Приказка за
трамвайчето”, поставена
и в Добрич, а през 2000 г. и в
родния му град Варна. През
същата година режисьорът Бойко Илиев поставя в
Театър „Диалог” пиесата
му „Игра на пространство”
под псевдонима Андрей Вая.
Автор е на шест пиеси и
две стихосбирки – „Стихове именни и безименни”
(2006) и „Клетвата на вторите стрелци” (2009).

смисъл, а-времеви модус, където
– в оголено състояние – ни се
разкрива истината за нещата.
Голямото достойнство на тази
поезия е, че се опитва да постави
мост между действителността на
битието и действителността на литературата, както и между литературните факти на миналото и тези
от днес, и най-главното - да подири
трайността на едно литературно
творение по-дълбоко в измеренията на една бърза промяна на емпиричното време и действителност.
Вместо „парадоксите” и „двойствеността” на Новото чувстване,
Илиян
Троянски
предлага
„двусмислиците” - вместо целостта, той предлага многопосочното, където в съвършения
полюс на мрака загадъчно надничат тъмните сънища и „спряло
времето своите спомени пише”. Това словесно „разравяне на тъмните
пластове”, характерно за книгите
на Илиян Троянски, извиква на
живот цялата странност и
изменчивост на човешката съдба,
метаморфозите на живота, сред
които трябва да изминем земния

Това особено реагиране спрямо
драматичната национална и
обществена ситуация, когато кризата на духовността и постепенната загуба на националната
идентичност създаде тенденции на
завръщане към - автентичния глас
на човешкото всекидневие, Илиян
Троянски отказа мелодраматично
да
навлезе в душевните чудеса,
в романтичната
перспектива на
фантазното духовно
пространство,
на въображението в рамките на реално
съществуващото. Поезията на
Илиян Троянски посегна едновременно към тукашното и към
отвъдното, към всекидневното и
към свръхестественото, към идиличното и утопичното. В тъмното
море на „вечното роптаене” („Щом
вървиш по брега, си оставаш на
същия бряг...”), когато „друг достига заветната шамандура и доживява,/ разглезен от трохите на славата
в тихо кръчмарско забвение”, а за
странника е отредена съдбата катадневно да „пресича дори хоризонта,/ но да се връща и пада без
дъх на крайбрежния пясък”, „мъничкото” щастие да ословесява
своите копнежи подхранва все още
надеждите на поета, че все някога
някой ще успее. Точно в битките
лирическият му дух остойности
своята божествена същина да
избира пътя на високо стремление
към затаените в мрака „щастие, зло
или грях; може би - нещо ново, може би - една любов, може би - древен страх”.
Борбата на противоположни
позиции, характерна за класическата поезия, при него се замества от играта като аналог на
живота. Разбира се, играта при
Илиян Троянски не е приключение, процес на търсене на себе си,

Удари гръм, разтърси небесата,
и вълчия ми дял не беше лек,
за да напомни, що е писано, гласът:
но и с последния си дъх бих произнесъл:
че има време да се сее на земята
и има време да се събере плодът,
Благодаря ти, Боже, че не се родих човек –
в гърдите глътка дъх да не остане,
да мразя своите с такава дива радост,
да усмири криле у нас духът.
да гоня плячката си с безпощадна стръв
Да се завърнем във самото безсъзнание, за да убия – без да бъда гладен,
а с други думи, във самата смърт.
преследван цял живот от жаждата за кръв.

ВЪЛК
Окапа ябълката стара на поляната,
и Ева няма как да прелъсти Адам.
Кръвта си ближа, тя пулсира в раната –
нали съм вълк, и ябълки не ям.
На пресекулки, учестено пулсът тупка,
и мрак обзема вълчия ми ум.
В сърцето хлад, във кожата ми – дупка,
в тревитекърваваследа, в гръдта– куршум.
Капани слагаха по пътя ми, но ето –
не стъпих в тях до днес, и оживях.
Нали съм вълк, и ходя по небето
и по неволя само влизам в грях.
Животът ми съвсем не беше песен

проява на човешкото креативно
съзнание. Тя има подчертано морализаторска роля – човек може да
бъде унищожен, но не и победен.
Без да се възправя срещу вековни цивилизационни принципи, лириката на Илиян Троянски
интуитивно, и по културен път се
опита да изгради автобиографичен мит за съвременника, живеещ в свят, в която се вихрят
безграничните човешки чувства,
на икономическите ограничения и
идеологически заблуди. Копнеещ
за хармонизираните линии на духа, в подножието на убийствения
ритъм от проклятия и отчаяния, и
отново от отчаяние и проклятия,
той и до днес помни, „че Бог е любов”, но преди всичко слово, чрез
което да разказва в бавния ритъм
на пътуването.
Има нещо по-силно от самата
власт и многоповтаряната вечност
– вярата, че човекът ще изрине леда от позабравената си човечност и
ще устрели отново духа си напред.
Поезията е диханието и по-възвишеният дух на цялото познание, тя
е изразът на възторга, който Илиян
Троянски открива във всяка дума.
Дори и тогава, когато тайният знак
на миналото ни преследва, след като отдавна сме поставили върху
него клеймото „Живях!”!
Струва ми се, че лирическият
човек на Илиян Троянски, върху
когото е легнала голямата тежест
на Всеобщото, продължава да
търси за себе си такава лична сфера, която да е достойна за него, да е
ограничена от това Всеобщо, но
върху която все пак Всеобщото да
се отразява цялостно и точно. За да
продължим да живеем с онова
особено чувство, че не сме сами и в
нас е будна съвестта на „верните
майки и бащи”, че сме готови да
понесем дълга си в този живот„удивително чудо”, погледнато през
очите на скиталеца, носещ в себе
си предвечния зов на любовта...
Но първо трябва да извървим
пътя си в тайните на мрака, през
щастие, зло и грях, за да достигнем
Къщата „без ключ”, откъдето сме
тръгнали... По пътя „към градините на лятото”, когато някой ден без
жал и страст времето ще ни превърне в Слово, което само Дяволът
ще може да чете.

и не болят зарастващите рани…
И има Бог. И ми растат пера.

ЗА КОГО ВИЕ
ЛИНЕЙКАТА

На Джон Дън, Уилям Окам
и останалите…

Вън е жега и зной. Вън е вятър и студ.
Светофарите светят за всички червено
и линейката тръгва с онзи неистов звук,
с който Бог е създал Вселената.
И се будиш внезапно от своя случаен
сън,
Живях във рая и не ме е страх от ада.
Не съм последен, нито ще съм пръв – от дъха на самата световна стихия,
от безценния дар на живота – навън
ще легна мълком във земята си
и у теб.
изстрадана,
до капка върнал в нея вълчата си кръв. А линейката вие.
И в главата се мярка внезапно: Какво
А после тишина и мрак. И аз пропадам, безсмислие е – да живееш, спейки!
А в главата внезапно проблясва: Защо?
ала пред входа на самия вълчи ад
проглеждам – и не мога да повярвам! За кого вие линейката?
Но едва ли светът ще се сети за мен,
Но знам, че няма връщане назад.
а и аз ще съм твърде далеч в този час,
Разцъфва ябълката стара на поляната благославяйки вечния мрак на Вселената,
и пак съм в своята, но пролетна гора – че линейката вече не вие за вас.
Стриже до кожа пастирът овцете –
мърцина струва от живота им курбан –
а аз съм вълк, и ходя по небето,
заспивам гладен, ала ябълки не ям.

11

Януари, 2014. Брой 1
ВАНЯ КОЛЕВА

СТАНКА БОНЕВА

СВЕТЛА ПО ЗВЕЗДНИЯ ПЪТ „ОТВЕСНО ВРЕМЕ“ НА НИКОЛА АНКОВ
„Отвесно време“ (Варна, „Фру- размисля над съдбините на чове- проблем, който Никола Анков

(За книгата на Светла Гунчева „Да извървиш Камино”)

аквариума...; на човешките
състояния, на „личните” демони и
страхове, пристрастеност и желания. Читателят ще се удиви от калейдоскопа на всеки нов прочит:
опорите са същите, а изображенията сякаш сменят нюансите си.
В този смисъл ти се иска да четеш
една и съща творба пак и пак.
„Бяло сладко” - според мен този
цикъл е най-философският, защото
тук са изведени категориите – за
смисленото и безсмисленото в живота, за времето в нас и извън нас,
за необходимото и случайното, за
възможното и желаното, за думите
и делата, за самотата и пълноценните мигове, за отчуждението и
близостта, за празниците и делниците, за избора и равносметката:
Душата си накрая да измием.
Очите си накрая да измием.
И да открием основание да кажем:
„Имаше ме!”
„Синьо” е заглавието на третия
цикъл. Според „Речник на символите” от Джек Тресидер „безкрайността, завършеността, вечността,
истината, предаността, вярата,
чистотата, целомъдрието, духовният и интелектуалният живот
са асоциации, които са възникнали в много древни култури и
изразяват общата мисъл, че синият цвят на небето е най-спокойният и най-малко „материалният”
от всички цветове. Дева Мария и
Христос често се изобразяват
облечени в синьо. То се явява
атрибут на много небесни богове...
Синият цвят е свързан с милосърдието в юдаизма и с мъдростта
в будизма. Според народната традиция в Европа той означава
вярност, в Китай - образованост и
щастлив брак.” Благородството се
обозначава като „синя кръв”. Затова заглавието е изключително
сполучливо за последната част –
обобщенията на душата.

вег – ПЗП“, 2013) е втората книга с
поезия на Никола Анков, след
„Епистоларно с капчици от роза“
(от същото издателство, 2012).
Тя е продължение и домисляне
на предходната книга – общи или
близки образи и символи пронизват тъканта на двете стихосбирки.
Текстове
от
„Епистоларно с капчици от роза“
са пренесени в „Отвесно време“,
но след сериозна редакция и
обнова. Става дума за: „Точно в
девет и пет“, „Фустанелата на
влажната мъгла“, посветено на
Атанас Липчев, „Апокалипсис“ (в
„Епистоларно…“ със заглавие
„Сизиф и Апокалипсисът“), „И
полягам мълком люшната от вятъра трева“ (в „Епистоларно…“
със заглавие „И полягам
мълком“).
Текстологичното
сравнение между двете книги
изисква специално внимание, но
важно в случая е желанието на
автора да провокира читателското
внимание и като изведе и
акцентира проблемните страни и
доуплътни значимите детайли, да
постигне по-наситена динамика и
изразителност на внушението.
Героинята на Светла Гунчева е
„Отвесно време“ е нов етап във
своеобразна бродница; по пътя
вътрешното време на автора.
към Камино има много спирки,
Книгата носи съзнанието за осъзавои, възвишения и слизания.
ществени или не дотам мечти, за
Слизанията не се идентифициизживени победи и провали.
рат с принизяване или снижаваИзраз е на равносметки, които нене: такъв е „бродът“
на
минуемо идват с годините; на
човешкия живот; пътуването не
преоценки за себе си и за света. И
е еднопосочно. То е към себе си
ако в „Епистоларно с капчици от
и извън себе си, към миналото и
роза“ се чете стихотворението
бъдещото, през сетивата и през
„Някой ден ще поискам да съм“,
виталната кръв, през думите и
то в „Отвесно време“ знаковата
чрез тях.
първа позиция е отредена за
Пледирам смъртно наказание
текста „Съм“. Идеята за неопредеза думите, които ни убиват.
леност и бъдеще, за мечтание, е
...Отровата
трансформирана в реалност и
на думите е бързотечна,
неотменимо настояще.
смъртоносна
В „Отвесно време“, както и в
и поразява и сърцето, и душата,
„Епистоларно с капчици от роза“,
досущ като пчелите медоносни,
говори интелектуалецът, оценякоито лекуват и убиват чрез
С много любопитна характе- ващ и анализиращ случващото се;
жилата.
И трите цикъла в стихосбирка- ристика са опозициите в „Да търсещ зародиша и причините за
та вплитат откровенията си с извървиш Камино”. Сякаш полю- дадено явление; обглеждащ пропосланията на неустоимата женс- сите са размити – не защото няма тиворечията в протичането му, но
мислещ и за възможен изход, път,
твеност, разбирана капо който да се продължи. Гласът
то сила да промени
на природонаучното знание
света и да го приобщи
прозвучава в стиховете – на
към онези пространсточността и логиката, на които е
тва, в които ценно,
съдено да основополагат и градят
добро и красиво са сиконтурите, да структурират
ноними. Без излишна
рамките на света, които рамки се
екстатичност, без панадграждат после от художествотос. С оръжията на
то и емоционално-индивидуалноспокойната мъдрост,
то присъствие на твореца.
дори когато въздухът
Говори в творбите на автора и
не достига или човек е
индивидът с изострена чувствина ръба на крясъка.
телност, болеещ за личните си, но
Мисля си, че ако тази
повече за обществените съмнения
поезия беше музика,
и тревоги: „Време съм Пространсщеше да е отбелязана с
Художник Сирак Скитник - Портрет
тво/ в помеждучовечност“
темпо
„модерато”
(умерено), но в никакъв случай разграниченост, а защото се поя- („Съм“). Цветан Марангозов казва
„состенуто” (сдържано). Защото вява усещането, че негативните в едно свое интервю, че: „Интемайсторството на твореца се образи всеки момент ще се лектуалецът невинаги е и просъстои и в това - да намери мярка- приобщят към позитивите, към зорлив политик“, но той
та в средствата на внушение. Да светлината. Само стъпка, само „аргументира морално, без да поене бъде нито натрапчив, нито не- протягане на ръка, само още един ма конкретната отговорност за
дъх.
последствията“. През призмата на
доизказан.
Не знам дали поезията на морала е и визията за света, зада„Така чука съдбата” - цикълът е
един бал без маски на многоликия Светла Гунчева може да бъде на- дена от Никола Анков („Съм“).
Тръгвайки от изначалието на
живот, неговите изяви, съ- речена поезия на оптимизма, запътстващи ни през годишните и щото това ще прозвучи гръмко и нещата – структурните елементи,
човешките сезони. Интересно е не би й подхождало. За себе си я от които е сътворен светът, или
присъствието на стихиите, напр. наричам „Поезия на Надеждата”. природните феномени, създаващи
Стихове от Светла Гунчева и променящи Вселената, лириметафорите, изразени с образа на
ческият аз на Никола Анков
водата – откъм айсберга, бездната, четете на стр. 8
Сложих това заглавие не само
защото авторката се нарича
Светла. Просто лирическата говорителка в нейната книга си
подхожда със светлите неща и
звездите й отиват. Те приличат
на пулсари, но не като онези неутронните - звезди в края на
своята еволюция. Не
предизвикват звездотресение, а са
меки и ласкави.

чеството. Цитирайки познати от
недалечното минало лозунги, чрез
стилистиката на популярния език
авторът внушава преживяваната
от аза „от векове за векове“
напластявана скръб. Лирическият
аз се измъчва от живота под
маска, от фалша и неискреността,
поради които дори „светците ще
заплачат с кървави сълзи“. Алюзията към светото Евангелие и

молитвата на Господ Иисус
Христос в Гетсимания, когато Той
„се намираше във вътрешна
борба, молеше се по-усърдно, а
потта Му беше като кървави
капки, падащи на земята“ (Лука
22:44), не е случайна. В Гетсимания Господ се моли „да не
оскъднее вярата“ (Лука 22:32) на
Симон-Петър, и на човека в поширок аспект. На свой ред и светите люде, пролели кръвта си за
Христа, са небесни застъпници на
човечеството, молещи за опрощаване греховете на смъртните. Към
тях отправя своя взор лирическият аз на Никола Анков, страдайки „до горчиво в болка/ от
солените сълзи“ на „едно дете“.
Сам покрусен – „Ръцете ми тогава ще се разтреперят“, азът се моли за прошка и спасение на този
греховен свят („В църквата за
бедни“).
В съзнанието за своята и
чуждата греховност, в покаяние –
със спомена за Симон-Петър,
който на три пъти се отрича от
Господ (Мат. 26:75), но въпреки
това е камъкът, върху който Той
съгражда Своята църква (Мат.
16:18), лирическият аз търси път
за спасение:
…………………
И тогава ръснал бистра водица
От себе си триж се отказах
Свих се в три пръста
О Боже
Милост помолих
И разпнах се
Сам
На Кръста
За да няма никога
Юди
(„Сълза по скулата на мъж“)
Потънал „в най страшната и
нечовешка самота“ („Към Светове от Доброта“), лирическият аз
търси основите на „велзевулските
очи на злото“, за да се оттласне от
тях, да ги преодолее и надмогне, и
да се преподреди Светът, та ако не
наяве, то поне в Съня ни да
изглежда той истински („Стрели в
гърба“) и по-красив.
Подмяната на нещата и истинския живот с техните подобия е

поетизира в различни свои
творби. Интересува го като вид
колективно зло, в мащабността и
абстракцията на обществото, но и
в конкретиката на отношенията
между единичните и единствени
Мъж и Жена – „В играта стара/
на змията с аналога/ край дървото криво на греха“ („Край дървото криво на Греха“). Проблем и
образ, който по сходен начин се
чете и в „Епистоларно с капчици
от роза“ (в „Мислено докосвах ти
лицето“ – стр. 25). Защото е вечен
и необозрим този проблем – стар
и всякога нов, всякога актуален. И
защото лирическият аз на Никола
Анков неистово се стреми да
разкрие тайната на това: „как се
преподреждат / пи-мезони в човешките закони“; затова той
отказва да рисува „просто схеми“,
а мечтае в нетрайното и изменчиво настояще да залага „своите канони“, своята представа за света; и
много повече от това – волно и леко да броди „по вълните/ ех на
звездните простори“ („С маската
на клоун“).
Пътят за избавление от
ежедневно-потискащото и за проникване в света на съвършеното е
изкуството – от Омир и приказките на Братя Грим или Ханс
Кристиян Андерсен („Оловният
войник на моето детство“) до поезията на Жак Превер и съвременните автори. Но най-вече –
чрез лечебната сила на музиката.
От музикалната полифонична
форма фуга и виртуозната музикална пиеса токата, познати чрез
творчеството на композиторите
класици, до оформения около началото на XIX век жанр в традиционната португалска градска
музика – фадо. Музиката проправя брод към неочаквани светове и
нови хоризонти, чрез нея се прониква в необозримото и непознаваемото: „От Фуга и Токата на
Съдба/ Отворил съм Небесният
Портал/ към Светове от Доброта“ („Към Светове от Доброта“).
Сърдечна молитва или химн,
разказ или размисъл, откровение
или провидение, музиката изразява и съизживява, осъществява
Живота. И отново тя скъсява пътя
до близката и сродна Душа, до
Другия човек, без когото животът
би бил немислим: „Денсирам
мислено танго/ А то за двамата е
ти го знаеш… “. И обратно – ужасяващо, погубващо за човеците би
било отсъствието на музика: „А
маестро Паганини мълчеше“
(„Епистоларно“). Ако това се случи, светът би се разпаднал и
разпилял, а индивидът би се изгубил всред космичния хаос.
Музиката, изкуството имат силата да пресътворят света, да го
подредят и възвисят. Да дарят
свобода и опора на индивида, но и
на другите, които идват след него.
Да озарят и прояснят нишката,
свързваща човека и Бога („Градините на очните съзвездия“). И да
разгадаят необяснимото – връзката между вятъра и неговите
мистични хипостази – „Мисъл/
Дума/ Смисъл“ („Някога Бях“). За
да може чрез тях човекът да види
и познае себе си – необикновено
въплъщение на „Морето/ Небето/ и Бог“ („Не по Жак Превер“).
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СЕЗОНЪТ ПА ТЕХНИКАТА
“Ако не беше белотата
ужасът нямаше да бъде
толкова силен.”
Хърман Мелвил
Така мълчаха цяла зима и облаците,
и тревата, че някак невъобразимо
сред нас навлезе тишината.
Валяха снегове, но кротко от сол и пушек
се топиха; понякога врабци и котки
се дебнеха, но също кротко...
Додето тихата обсада на целия квартал
омръзна. И както тихо си обядвахме,
дочухме песен на премръзнала
вода... Подир това, с капчука, запяха кофата,
легена... Моторен снегорин припука
със ревматичните колене...
И стихна – изведнъж – сконфузен, но всички –
отведнъж – го чуха! И ето – хлътналите бузи
на тишината се издуха!
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Ходих пи малките – и се ширих, бях при големите –
беше ми тясно, мое търсене, мое взиране,
мое вслушване във неясното.

Дано да ме прощаваш мене, грешника.
Пропадналия, дето го зоват
изкусения.

И през зимата или през лятото (беше сезонът на
нещо в разгара си),
ние усетихме със телата си, че нищо не се повтаря.

РАЗДЯЛА С ОГЪНЯ

А покрай мене, а покрай нас, край стоте ни
различни еднаквости, летеше със сто
любови в час животът, когото очаквахме...

КЛЮЧЪТ

Оставаше един живот зад твоя гръб.
Висеше ризата ти като напомняне
за скръб, като излизане от стаята,

Ако идвам при теб в най-самотния
промеждутък, с моите делнични страхове,
с дългите си минути

в която си живял и си обичал:
дните, мебелите й... лъжите, даже мръснобялото
на скучното събуждане при себе си.

и съм купил цветя с тихи, делнични
аромати; твоят празничен смях
ако в мене се стапя;

А този мирис на трева вървеше с теб.
И като валяк тежеше върху онова,
което някой бе подпалил.

ако някой ме зърне с най-доброто
момиче само вечер прегърнати,
а на светло – прилично;

НОЩНА СТРАЖА

тишината понякога ако дните
залива, ако знам, че си плакала,
щом изглеждаш щастлива,
ако погледи гаснат – неразпознати,
ако с делнична страст ти ще сееш мушкато;
ако толкова скучни
и тъжни са ролите,
по-добре не отключвай!
Моля те! Моля те.

Несръчно, но кормуваха из мене и най-непотвърдените
жени. Аз имах свое, вътрешно горене.
А те изтляха някъде встрани.

АВТОБИОГРАФИЯ

Човечеството спи. Градът ухае
на сънища, любов
и малки бебета.
На дрехите, разхвърляни
из стаята. На някаква жена –
далеч от тебе.
Завърта се светът.. Една среднощна
неонова лампада те подсеща,
че някъде

БЛУДЕН СИН

във звездната му кошница
са скътани мечти.
И още нещо.

Опитах се да кажа за това на близките си,
ала нямах време. Бях тръгнал да гриза света
и газех нещо мокро до колене.

И сам, със топлината на патроните,
със този студ на бузите
по четината,

А те ме викаха (за близките говоря). Разпитваха ме
и дори ме бутаха. Но мойта приказка не беше
за пред хората; не можех да ударя пак подутото.

с юмрука си усещаш, че огромното
не е във теб.
А ти си в него вплетен.

Там нямаше къде да се извръщам – бях започнал. Бях
извървял, бях зашлевил и бях обичал. Тогава изредих
еднакво точно: пътуване, пристигане, стоене ничком.

СПУСКАНЕ
НА ТРАНСПАРАНТИТЕ

ПОХВАЛА ЗА ЧОВЕКА

Някой дърпа конеца. Върти се кълбото, бие
... То беше хвърляне на дрехите!; то беше
о пода челото си меко – и не знаеш какъв е
пролетно събличане!; ревеше снегочистещата техника, цвета на живота, та е толкова пъстро облечен човека:
убодено от връхче на кокиче.
ще затръшне вратата след себе си грубо, ще размаха
юмрук под носа на слугата, господаря ще хване
ТЕХНИКУМ ПО МЕХЛНОТЕХППКА,
за меката шуба, ще изхарчи парите за днес
СПЕЦИАЛНОСТ ДВИГАТЕЛИ С
без остатък...

ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ

Миришеше на огън, на трева, на някаква
покълнала измама. Миришеше на онова,
което никъде го няма.

или ще го друса самара от грижи нагоре по пътя,
с брадица набола – вместо капелата с дупка,
ще виждаме да свети далече напред ореола му...
И кълбото бръмчи: за добрата старица – за да може
своя чорап да наплита. За човечеца,
който полекичка срича някоя писана снощи молитва.

Към двайсет реда – другото е скитане, заръки
А пък той се люлее на дългата люлка – от деня
да обличам нещо вълнено... Стареят тихо моите
родители до нощта, покрай обеда... и – завързан о края
на земния пумпал – тегли конеца, подобен на бога.
и моята учителка по български.

Аз ги проспивам тези дни. Защото
сънищата ми са по-широки. Защото след
очакването си потъвам страшно във дълбокото.
Където има някаква следа. Където чакат
другите очаквания. Където
си събличаме това, което вече ни е стопляло.

ЕТЮД С КОТКА
Подмяната е с четири страни. Прилича ми
на нещо като куб самотен. Или като на четири
стени, между които аз седя. Със котката
във скута: хем сме двама, хем четири
стени, хем куб самотен
хем котето. А онова го няма.

ПИСМО
ДО НЕПОЗНАТИ ДРУГАРЧЕТА

КРАЙПЪТНА ЛЮБОВ

ОБЯСНЕНИЕ

Не идвайте при тялото ми
после. Аз предпочитам ласките сега. С уханията,
с грубите докосвания, със най-непредвидимата тъга.

Като кръчмичка, като гаричка, като някой,
който си има, те отминах, мое похарчено,
мое несрещнато, неразминато.

Усещам те дори когато влизаш
в къщата. Усещам те дори когато
се озърташ – под роклята си,

Защото тя е истински красивото. Тя няма гръб,
лице и тяло. Тъгата не е поза; тя е нещо сиво. Тя е
обратното на разцъфтялото.

И от ходене или от чакане (което е сякаш едно и също)
свикнах със всякого,
мое невземано, мое невръщано.

винаги, навсякъде. В душата си
усещам те понякога...
Това е моето усещане. За нещо вкус/е/но.

Където има някакви лъчи. Но с леко потъмнели
ивици. Ала за тялото: това не е измислено.
Държа на ласките. Сега. И тук. На живо!
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За какъв дявол му е трябвало да
слага за заглавие на книгата си
името на легендарната хардрок/прогресив група? Защо „Пинк
Флойд“, а не „Ролинг Стоунс“ или
„Бийтълс“, „Блек Сабат“?!
Това се питах, докато
разлиствах сборника „Pink Floyd“
(2013) на моя приятел Владо Шумелов.
А на корицата, дело на Ясен
Цонев, естествено се е изправила
електроцентралата „Батърсий“ в
Лондон и летящото розово прасенце, за да ни напомнят, че живеем сред животни, ограничени от
Стената на нашата несвобода и
липса на перспектива...
Трябва ли да се чете подобна
интелектуална приумица?
Да, струва си!
„Pink Floyd“ е наистина Final cut
на Владо Шумелов. Книга-изповед
и равносметка на изминалия път
и постигнатото в прозата,
есеистиката и критиката. Тя е
едновременно „Обърни се с гняв
назад“, използвайки безкомпромисното радикално писане в духа
на контракултурата, а след това
продължило „По магистралата
смело напред!“, пък било и в модерната постабсолютистка държава. „Pink Floyd“ е дневник и албум
едновременно, съставен от
елипси.
Питах Владо – откъде е това негово увлечение по фрагмента?
Отговори ми, че така е в съзвучие с духа на времето.
Прав е.
Уж се познаваме от 22 години, а
се оказва, че сега го преоткривам.
Много е добър в изповедноносталгичната елиптична есеистика.
Понякога е ненужно бъбрив, но
като цяло е в кондиция. Не бих
ВЛАДИМИР ШУМЕЛОВ

БОРИСЛАВ ГЪРДЕВ

СЛЕД
СТЕНАТА
–
ЛИТЕРАТУРА
И
ЕЛИПСИ
во.
казал, че е в плен на нарцисизма,

въпреки че на моменти е толкова
разголващо откровен и интимно
коректен, че чак ме хваща страх.
Аз не бих писал и то с такава пареща болка за смъртта на майка
си, нито пък за заболяванията ми

Владимир Шумелов, „Pink Floyd“
(елипси), ред. Владимир Сабоурин,
изд. „Фабер“, В. Търново, 2013.
в детството. Може би защото
Стената очертава лимита на допуск в личния ми (ни) свят...
Металитературните фрагменти
на Владо Шумелов са привидно
хаотично вкарани в дискурса, но
иначе са подчинени на строга,
вътрешно-обусловена логика. Шумелов умело и проницателно
обхваща литературни явления и
факти от провинцията и столицата, размишлява за значими постижения във френската, руската,
немско и англоезичната литерату-

ра, неусетно и уверено обхващайки големите явления и създавайки
СВОЯТА кратка енциклопедия на
водещите автори и заглавия.
Не крие пристрастията си към
Кафка, Бекет, Хемингуей, Керуак,
Реймънд Карвър, Вим Вендерс, а
като смислов маркер след всеки
фрагмент следва откъс от класическо парче на „Пинк Флойд“ или
на Роджър Уотърс.
Постарал се е да изгради прецизен монтаж и да осигури чрез
текст на прочутата група онзи нужен му акцент, без който не би
преминал адекватно към следващата част на книгата си.
Откъсите от старите му разкази
направо ме разбиха – независимо
дали са финали, или извадени от
контекста разкази в разказа.
Върнах се двайсет години назад, когато четях с упоение полулегитимното издание на „Двойно“
и отново почувствах силата на неговия прозаичен талант. Тези негови
текстове
навремето
стъписваха и шашваха, а днес, дори и във фрагментарен вид, звучат
като модерна класика.
Надявах се, че ще надскочи
достигнатото след „Между Бекет и
аз“ (1998) и си мисля, че фокусът
се получи с новелата „И така нататък“ (2007) – грабваща и разтърсваща интимна драма, в която през
призмата на личните преживелици, се отразява съдбата на нашето
поколение.
Искрено се радвам, че чудото
продължава с „Каквото дойде“
(2014). Прочетох с удоволствие тези четири писма за любовта и
разбрах, че в новелата Владо продължава да е на много високо ни-

Вярно, „Каквото дойде“ е
припряно кратък и с неочакван
финал, но той подготвя „Любовна
е-пистола“, който формално напомня популярния хит „Love.net“
(2011) на Илия Джевелеков, но е
стегната, прочувствена и стойностна проза, която се възприема
с удоволствие и наслада.
Шумелов разсъждава трезво
както за парадоксите на унилото
ни настояще (страхотни са наблюденията му за живота в нищета!),
така и за смисъла от творческите
усилия.
Той знае, че малко се чете днес,
че ерудицията му по-скоро пречи
да бъде атрактивен и търсен
автор, но вярва в младите. Смята,
че един ден ще го преоткрият, когато подредят живота си и след
протестите формулират точно
дневния ред на обществото. Тук
мненията ни се разминават, тъй
като мисля, че продължаваме да се
въртим в омагьосания кръг на
матрицата „1968 – 1990“, но той е
оптимист.
Наистина! Непрекъснато твори, откривайки смисъл в писателския труд и в мисията на
интелектуалеца.
Боже, имало и такива образи у
нас!
Владо Шумелов се измъчва и от
проблема за професионалния
успех.
Без да е създал бестселъри, се
вълнува искрено от цената на славата.
Провокирал съм го на тази тема, но ми се струва, че парите и
известността няма да променят
нито вкусовете и начина му на пи-

сане, нито пък неговия характер.
Просто той следва своя път –
разкази и новели, рецензии, есета,
фрагменти – сочни и вкусни –
„като препечени курабийки“ (да
цитирам и аз любимия си Уди
Алън). Подрежда събраното в поредния том, правейки рекапитулация на достигнатото и отново
сяда пред компютъра...
Сега си давам сметка, че освен
подготвен меломан, е и посветен до
гроб почитател на „Пинк Флойд“.
Британската група му е ориентир и
мярка за класа и качество, за естетически нонконформизъм и за критично осмисляне на заобикалящия
го живот.
В епилога на своята „Окончателна версия“ цитира Ник Мейсън, който съжалява и се срамува,
че „Пинк Флойд“ не са били в
България.
Ник, и на мен ми е гадно за този пропуск, но нали ти беше тук, а
Роджър Уотърс все пак гостува в
София на 30 август 2013 г. и сам
написа на Стената „Оставка“ по
време на своя прочут едноименен
мегаспектакъл? Това не беше ли
закъснелият реванш на запазената
марка в музиката? А и честно казано, не си представям как бих
слушал Final cut през 1983 година
на стадион „Васил Левски“ –
открито, свободно и легално. Нали веднага щяха да ме арестуват
ченгетата на Димитър Стоянов
Куров!
Остават DVD-тата и CD-тата с
класическите песни на „Пинк
Флойд“…
А също и носталгията по отминалото време, в което имаше илюзии, копнежи и надежди и
натрупан житейски и творчески
опит, след който закономерно се
ражда книга като „Pink Floyd“.

АНДЖЕЙ СТАШУК: РОМАНЪТ КАТО ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКО
РОУДМУВИ
ман
– не се наемам да определя,
ветте страни от Източна, Цент-

Едно от големите ми притеснения, от притесненията на много
пишещи хора, е малкото ми пътувания. Разбира се, можеш да пишеш добре и като стоиш на едно
място, но тогава бързо изчерпваш
инструмента
въображение.
Изчерпваш се бързо.
Това едва ли може да се каже за
полския писател Анджей Сташук.
За него пишат, че е един от найпопулярните съвременни полски
автори – белетрист, поет, есеист,
публицист, драматург, автор на
над 20 книги и носител на
престижни литературни награди
(за книгата „По пътя за Бабадаг“,
за която ще стане дума в този
текст, той получава най-авторитетната полска литературна
награда „Нике“ през 2005 г.). На
български е издадена още една негова книга – „Галицийски истории“ през 2010 г., отново в изд.
„Парадокс“. Онова, което се
натрапва от пръв поглед в презентациите на неговите книги (говоря за тези на български), е
красотата на неговото писане и
проникновението, с което разкрива живота в редица страни от
бившия Източен блок през 90-те
години. Освен това той си е
извоювал така необходимата свобода, самота и независимост, като
живее и ръководи собственото си
издателство „Чарне“ в усамотен
район в планините Ниски Бискиди до границата със Словакия

(иначе е родом от Варшава и не
завършва дори средното си образование, но за сметка на това
практикува различни професии,
лежи в затвора като дезертьор от
армията, сътрудничи на различни
опозиционни издания; понякога
си мислех – какъв ли в действителност е авторът – „безделник“,
„тунедядец“ като Бродски от съветския му период, или просто
добър писател).
За разлика от сборника „Галицийски истории“ романът „По пътя за Бабадаг“ е малко по-особена
белетристична книга, странна, но
не непонятна – тя събира спомени, размисли и случки от пътуванията на Сташук в Словакия,
Унгария, Словения, Хърватия,
Албания, Украйна, Румъния,
Молдавия и Приднепровието.
Придвижва се с автомобил, с влак,
на стоп, с ферибот и пр., „без
разписание, без описание, без
план, оставен на случая, опитвам
се нещо да установя на своя глава
и все трябва да започвам всичко
отначало...“
Структурно книгата е сборник
от 14 глави, текстове, които полуесеистично разказват/анализират
видяното от наратора в различни
държави от Източна и Централна
Европа (и частично Балканите)
през 90-те години на миналия век.
Ролята на интро играе встъпителната глава „Този страх“. Началото на тази травелогия е в

първата половина на 80-те, когато
авторът просто кръстосва Полша.
И за него тя е terra incognita; това
не е Полша, която знаем всички, а
наниз от картини, „претекст“ –
повод да изтръгнеш нещата от
пейзажа, историята, реалността и
да ги подредиш върху собствената
си карта, да изградиш собствена
„фантастична география“. Един
въпрос витае обаче над читателя
от началото до края на тази книга:
защо авторът пътува по тези
маршрути, по тези земи, изоставени от Бога, неизвестни никому;
защо не избира заклинателните за
пътешественици Париж, Лондон,
Берлин, Ню Йорк, Сидни...? Отговорът не е еднозначен. Епидермалният е: „За мен това бяха
обекти на картата [Париж,
Лондон...], червени или черни
точки, изгубени сред зелен и лазурен безкрай. Чистите звуци не ме
привличаха. Историите, които се
свързваха с тях, бяха фикция. Запълваха времето и убиваха скуката. В онези далечни времена всяко
пътуване надалеч приличаше на
бягство. Миришеше на истерия и
отчаяние.“
В отделните глави като в добър
пътешественически роман ще намерим многобройни и интересни
етнографски
особености,
географски реалии, общественополитически подробности, малко
народопсихология, лични приятелства и неочаквани срещи в де-

рална и Югоизточна Европа, които Сташук посещава.
Досещам се колко трудно се пишат подобни книги. Не искат само
пътища и шляене, но и много четене и систематизиране на информа-

Анджей Сташук. „По пътя за Бабадаг” (пр. от полски Диляна
Денчева). С., „Парадокс“, 2010.

ция после. Доста от текстовете в
тази книги са предварително
публикувани в „Жечпосполита“,
„Тигодник повшехни“, „Красногруд“, „Пшекруй“, „Газета виборча“,
но обединени и систематизирани
в книжно тяло, те наистина звучат
в романово единство. Какъв ро-

може би някаква онтология на пътуването, на географията (или
обратното), някакъв вид дневник
(като този „Х-тимен дневник“ на
„философския
контрабандист
Мишел Турние), роман за толерантността и преодолените граници, пространства и времена,
роман за историята, философията, религията и нравите...
„Описвам миналото и пространството, защото нищо друго няма.
Вечна Задушница.“ Донякъде напомня „Професия фоторепортер“
на Антониони. Но повече на есетата на Збигнев Херберт в „Натюрморт с юзда“, на текстове на Е.
М. Чоран. И първоначалният
подтик е някаква дреболия, която
авторът пази и събира през годините на своите пътешествия – билет, снимка..., застинали късчета
живот, които можем да
доизмисляме и оформяме в истории. Тогава можеш да кажеш:
„майната му на всичко и тръгвам
за Абони, за онази дупка в центъра на Унгарската низина край
Солнок, от един кучи гъз в друг.“
Като Джак Керуак. Като роудмувитата на Вим Вендерс...

P.S. В края на есента (2013 г.)
полските „литературни бунтари“
Анджей Сташук и Кшищоф Варга
посетиха София и Пловдив по покана на българският им издател
тук – изд. „Парадокс“.
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От стр. 1
„Българска реч”, „Съвременник”,
„Везни”, „Хиперион”, „Златорог”,
„Художествена култура” и др.
Естетически и творчески се противопоставя на миметичния
принцип в изкуството и в разбирането си за модерен стил се
ориентира към експресионизма
(статиите „Старо и ново
изкуство”, 1919, „Тайната на примитива”, 1923).
През 1907, 1908-1912 г. следва в
Санкт Петербург в школата на
Званцева, където негови учители
са Леон Бакст, Кузма ПетровВодкин и Мстислав Добужински.
Състудент е с Марк Шагал и Василий Кандински. Този негов
престой в руската столица има

СИРАК СКИТНИК – ЕДНО
ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ИМЕНА
В ЕВРОПЕЙСКИЯСиракМОДЕРНИЗЪМ
(1883-1943)
цветове, че зрителят чувства изтоизоставянето
на деСкитник е един от най-

щение от скитането заедно с такъв
неуморим търсач. В началото на
кариерата си рисува под силното
влияние на Петербургската декоративна школа – Рьорих, Билибин
и Кузма Петров-Водкин, който дори му е преподавал. През 1912 г.
младият художник участва в
изложбата на „Съюза на младите”
в Петербург. За картините си в
изложбата получава насърчително писмо от Александър Беноа
и Николай Рьорих.
През 1912 г. се завръща в Бълга-

известните ни художници между
двете световни войни, за когото
знаем най-малко. Завещава на поколенията над 400 свои картини и

скици. Значителна част от тях
остават в неизвестност, а други са
пръснати по частни колекции.
Онези, които се съхраняват в депата на галериите, също рядко
срещат публика.
До края на живота си Сирак
Скитник не престава да рисува. За
първи път излага през 1919 г.

коративните и пейзажни влечения.
Той се насочва
главно към натюрморта, цветята
и интериора, не само като интимнодомашно, но и като
психично съсредоточаване. До края
на творческия си
път художникът се
вглъбява в природата, която крие
безкрайната тайна
на съществуването.
Пак някъде през това десетилетие той
напълно се отказва
от портретите на
човешки
лица.
Последните образи
на хора се мяркат
само в картините от
втората му саХудожник Сирак Скитник
мостоятелна
изложба. Мъдростта, зрелостта дом в журналистическия квартал
или болестта му от войната го на ул. „Борова гора”. Това е една
правят медитативен и худо- доста странна двуетажна къща
жествено-метафоричен. През 1933 със синьо антре, синя дървена
г. е първата му самостоятелна стълба, извиваща се между при„Но винаги когато изкуството е излизало на улицата, е било
ограбвано, връщало се е със спукана глава и му е било нужно
продължително лекуване, за да
придобие здрав и нормален вид…
По едни или други причини съвременното изкуство допусна вмешателство на улицата повече,
отколкото позволяват 10-те заповеди за прилично държане и
стил.“ (1933-1943)
„Догматиката е смърт за
изкуството… В изкуството няма
шкаф с готови формули – формулата ни прави слепи за много неща, най-вече за разнообразни
превъплъщения на творческото
начало.“ („Изкуството не е
формула“, 1936г.)

Художник Сирак Скитник

особено значение за мирогледа му
и за цялостното му оформяне като творец. Духовната връзка с
учителя му Александър Николаев
Беноа (архитект, историк на
изкуството художник, критик,
илюстратор, сценограф), неговата
ерудиция и талант, стават идеал и
модел за Панайот Тодоров. Заедно
с Беноа учители на младия художник са Леон Бакст и Мстислав
Добожински. Големият художник
Михаил Врубел е впечатлен от
доброто образование по философия и класически езици на младия българин. Той го въвежда в
трудно достъпните петербургски
кръгове. Заради ненаситния му
глад за знание му дават прякора
„Гълтачът на пространства”.
За да се издържа, рисува
театрални декори и плакати. Младият българин впечатлява с
доброто си образование по философия и класически езици.
Публикува стихове в знаменитото
списание „Аполон”, където печатат своите произведения Чехов,
Горки и Блок, изпраща литературно-художествени писма до сп.
„Демократически преглед”. Приет
е в най-авторитетния кръжец
„Мир исскуства”, който в края на
ХIХ и началото на ХХ в. се
оформя като център на руския художествен авангард. Запознава се
с модерните течения в европейското изкуство. Излага свои
картини заедно с художницитеавангардисти, сред които е и Макс
Шагал. Платната му от този период са изпълнени с призрачните
видения от „белите нощи”. Неназовимата антиматерия на художествения му порив се вмества в
толкова различни линии, форми и

рия и взема участие в Балканската
война. През 1913–1917 г. е учител в
Асеновград. По време на Първата
световна война през 1917 г. парче
от шрапнел попада в гърдите му и
остава там завинаги. Тежката рана
ще стане по-късно и причина за
ранната му смърт.
Сирак Скитник е съредактор
на сп. „Златорог“ - от 1922 г., драматург и артистичен секретар на
Народния театър в София
(1923–1924), където поставя
(1923) пиесата на Морис Метерлинк „Мона Вана“ и изработва
проектите на декори към нея.
През 1924–1925 е библиотекар в
Министерството на просвещението, от 1935 до смъртта си - главен ръководител на Радио София.
Председател (1927) на дружество
„Родно изкуство“, пръв председател (1931) на Съюза на дружествата на художниците (дн. СБХ).

го поставя заедно с Владимир Димитров-Майстора, Никола Маринов и Никола Петров над
останалите по отношение на модерността.
И до днес се помни неговият

Художник Сирак Скитник

Участва в изложби през 1920, 1921
и 1927 г. Талантът на живописеца
Сирак Скитник стига до кулминация през 30-те години, след

Художник Сирак Скитник

изложба в София. През 1934 г. с
група интелектуалци гостува в
Гърция... и в наследство – нов цикъл от картини.
Живописта на Сирак Скитник
се отличава с експресивна и драматична интерпретация, крайна
сгъстеност на чувствата. Художественият мащаб на неговите
картини е световен. С ерудиция и
темперамент работи за приобщаване на българската култура към
модерните европейски явления.
Живописното му творчество се
отличава с новаторски търсения и
високи постижения в пейзажа и
натюрморта. Негово е оформлението и на „Поемите” на Едгар
Алън По „Марионетки” на Чавдар
Мутафов „Рицарски замък” на
Христо Ясенов „Български балади” на Теодор Траянов, „Неродена
мома” на Ран Босилек. У нас само
един художник може да се нарече
модерен и това е Сирак Скитник“,
пише Гео Милев през 1921 г., като

земния етаж и тавана, и прозорци
с формата на стилизирани сини
лалета. Тя е построена по проект
на големия архитект Георги Овчаров, а парцелът е отпуснат от
общината на Сирак Скитник като
обезщетение и награда за героичното му участие в Първата
световна война. На ул. „Борова гора” често се е събирал цветът на
българската интелигенция - Елин
Пелин, Константин Константинов, Ангел Каралийчев, Елисавета
Багряна и Дора Габе, художниците
Владимир Димитров-Майстора,
Златю Бояджиев, Цанко Лавренов
и Борис Денев и други известни
софийски бохеми.
Когато през март 1943 г. Сирак
Скитник умира, сп. „Златорог“
организира мемориален брой. В
увода му за покойния вече творец
се говори като за човек на литературата, театъра, като художник,
„но и като обществен човек, който
схвана огромното значение на радиото и широтата на неговите задачи, като го направи наистина
родно и го свърза с духовната ни
традиция“.
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Първо за автора искам да отбележа (за тези, които не го познават), че той не е варненец по
рождение и постоянен адрес, но
обича града ни повече от много
варненци, не само защото е завършил гимназия и икономическо
образование във Варна и журналистическата си дейност започва в
Радио Варна, а най-вече, защото
обича всичко българско като
родно, с каквото чувство са пропити всички страници на романа, и
на каквато основа са изградени
основните му персонажи.
Във „Варненският часовник”
Любен Петков осъществява
превращение на един материален
символ на града в духовен символ
на родовата памет. И това превращение е постигнато съвсем непринудено, с лекота, почти неусетно за
читателя като преход, като
концептуално внушение от автора.
Друго достойнство на романа, което искам да отбележа още в началото като насока на прочита, е
взаимното остойностяване на регионалното и националното чрез
един конкретно-исторически и художествено обобщен образ, какъвто е Отон Иванов, с принос
както в националноосвободителната борба на българите, така и
в приоритетното утвърждаване на
българщината в един сложно
устроен мултиетнически полис като Варна. Часовникът на Отон
Иванов отчита и регистрира пулса
на времето през всичките следосвобожденски години до сега,
включително и в наши дни.
В хронологичното проследяване
на събитията и етапите на
изграждане на образите в романа
са вплетени и много сцени на социокултурни изяви на етносите в
тяхното съвместно битуване – на
децата от различните махали, на
възрастните по време на народните празници и тържества или в кафенетата; по градските площади и
Предизвикателното заглавие,
което Пламен Шуликов е избрал
за книгата си – „Quintaptich“
(София, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“,
2013), „Пет поеми“, задава определена рецептивна нагласа, като
предизвестява и интелектуалноемоционалната напрегнатост,
свързана с особеностите на даден лиро-епичен текст. Срещата
на субективно-емоционалното в

лириката със сюжетиката и
обективно-информативното в
епоса са неизбежно и провокиращо изпитание както за твореца адресант, така и за читателя
адресат.
Петте поеми, включении в

Д-р МАРКО ИЛИЕВ

РОМАНЪТ „ВАРНЕНСКИЯТ ЧАСОВНИК” НА
ЛЮБЕН ПЕТКОВхрасти
– УЧЕБНИК
ПО РОДОЛЮБИЕ
и цветя; даже изковаха своите съграждани национално са-

улици, с което Любен Петков
постига не само пластика на
изображението, но внушава и духа
на омиротворяване
между
отделните етнически групи, заслуга за което имат личности като
Отон Иванов, кметовете Михаил
Колони и Кръстьо Мирски, будните младежи от гимназиите и родознателните деца като Добри,
малкият приятел на Отон Иванов.
Духът на омиротворяването, за
който вече стана дума, не е
постигнат само с благопожелания,
препоръки и примамливи обещания от първенците на града, не е
постигнат от раз, а с голяма разяснителна работа, с убедителни
действия, с реални придобивки за
сравнително кратко историческо
време. На този обновителен процес на градоустройство и хомогенизиране на етнокултурите на
пришълци
и
потомствени
варненци е посветена главата
„Нови времена – нов живот” в романа. В потвърждение на казаното
за процеса на омиротворяването
и всестранното обновление ще
цитирам следното: „Но във Варна
подир Освобождението бяха надошли много нови хора. Оплакваха се от непрекъснатото бумтене на
тъпана и протяжното виене на
зурните в центъра на града”. А понадолу: „Затова младият кмет
Кръстьо Мирски се възпротиви на
дунанмите. Той подкрепи в общината идеята на Михаил Колони да
направят европейски център с
градска градина на мястото на
турското гробище, макар старите
турци да казваха колко ще са ощетени...” и „Младият кмет не се колеба. Измъкна и щръкналите студени
камъни от турското гробище и на
тяхно място посадиха дръвчета,
ВАНЯ КОЛЕВА

естрада и там след време засвири
полковият духов оркестър. Нови
времена – нов живот ...”
И още решителни стъпки:
„ – Градът расте, господа –
обясняваше им Кръстьо Мирски. –
И морската градина ще разширим
за сметка на бахчите.
– Вай – вай! – дигаха глави към
небето засегнатите.
– И улиците ще настелем с
камък, ще направим Варна найхубавия град на света...”
ака е било осъществено омиротворяването и обновлението,
материално и духовно.
И после всички са доволни от
стореното.
На другата основна линия в романа, родолюбивата, са посветени
повечето от страниците на книгата, с акценти най-вече в главите
„Горо ле, горо зелена, знаеш ли, горо, помниш ли?, „Сутрините тук са
тихи”, „Защо Пловдив не изгоря по
време на Априлското въстание”, но
и в други глави на романа тази линия продължава. Родолюбието в
романа на Любен Петков е
осмислено по особен начин чрез
основните персонажи Отон Иванов, Никола Корчев и капитан
Петко Войвода. Особеното,
различното в сравнение с преобладаващата част от българите е, че
местният патриотизъм у тях е напълно преодолян в името на националното духовно строителство.
След едно петвековно асимилиране, у българите в голяма степен е
закърняло чувството за национално единство, за териториална
цялост, за общностна принадлежност. В този исторически
период мисията на местните духовни първенци е да формират у

мосъзнание и стремеж за обединение на разделението на две
Отечества – Княжество България и
Източна Румелия. В потвърждение
на тази теза на автора е фактът, че
двама от основните персонажи –

Отон Иванов и капитан Петко
Войвода са дошли във Варна от региони със силно изразен местен
патриотизъм, но не са останали в
родните си селища за тяхното
изграждане и утвърждаване. Нещо
повече. Чувството за национална
принадлежност, за национален
приоритет у Отон Иванов е доведено до крайност. По повеля на
главния ръководител на Априлското въстание Георги Бенковски,
Отон Иванов приема безрезервно
задачата да подготви опожаряването на родния си град Пловдив,
включително и на родната си къща, едновременно с градовете
Одрин и Пазарджик в името на националната кауза пред света. В
който и край на Родината да са би-

„QUINTAPTICH“ ИЛИ СВЕТЪТ АМАЛГАМА
НА ПЛАМЕН ШУЛИКОВ

„Quintaptich“, впечатляват с мозаичността при структуриране
на текстовете, с многообразието
и разнопосочността на темите и
маркираните проблеми. Спомени и миналост се преплитат с
непосредственото настояще. Да-

лечност и непознатост, загадъчност и мистика – с близост и
познатост, със съкровеното и
обичайно-реалистичното. Фриволните сцепления, характерни
за съня, организират и
подреждат, съграждат един нео-

бичаен и странен, чудноват свят,
в който действат различни закони и мерки. В този свят на многогласието, при невероятното и
удивително смешение на езици,
представи, идеологии, културни
пластове, в разнопосочността на
знаци и символика се пресътворява и организира синтез от
мисли и откровения, разграничени в отделни части, пасажи.
Експериментирането в „Quintaptich“
засяга всички равнища. И както
казва проф. Яни Милчаков: „Никъде в съвременната българска
лирика няма да откриете толкова
неочаквани съчетания на стилове, фразеологии, образи, семантични ореоли на стихотворни
размери – в такава концентрация
и в такава квазибарокова
напрегнатост, както тук“.
За да се препотвърди тезата
на самия Пламен Шуликов: „и
малко пише, / а много казва“ –
изречена уж за Вазов, „която песен все / ще се чете“ („Отдолу
идат Еринии“) и която събира в
себе си мъдростта и прозренията на човечеството. Песен,
търсеща – деликатно, с финес,
но и достатъчно ясно и открито,
„причината къде е скрита“ за
„скръбния му (на човека – доп. –

ли изпратени родолюбци като
Отон Иванов, капитан Петко Войвода, Никола Корчев, те биха работили за взаимното допълване и
остойностяване на националното и
регионалното.
В потока на провокираните спомени от настоятелните въпроси на
децата, Отон Иванов се разкрива
пред Добри и другарчетата му като
един от ключовите фигури в националноосвободителната борба по
време на Априлското въстание.
Близък съратник на Васил Левски,
по-късно той ръководи тайната полиция на Бенковски, съхранява
всички секретни материали и
послания; поддържа връзка с
апостолите и местните ръководители на шестте революционни окръга
в Родопите и Средногорието. Отон
Иванов е най-информирана
личност по време на въстанието.
Той знае истини, които никой друг
не знае. Главните хронисти на
Априлската епопея Захари Стоянов
и Стоян Заимов години наред
черпят всестранна информация от
Отон Иванов, но съзнателно или не,
той е премълчаван, държан в
плътна сянка. Предполагам, че повечето от читателите на романа
„Варненският часовник” от неговите страници ще научат за първи път
от каква величина революционер е
бил кроткият и тих създател и
поддръжник на Варненския часовник Отон Иванов, поборник и
духовен строител във възродена
България.
Ще се върна към първите редове на този прочит, в които отбелязах, че Любен Петков обича
всичко българско като родно и затова основните образи в романа
му са толкова близки, изградени с
любов и преданост. В това органично единство на автор и персонажи в романа е може би магията
на тази родолюбива творба, на покоряващото й въздействие върху
читателя.
ма. Не се обърква в залутаността
на сътворената от Пламен Шуликов Вавилония. Водят го през
нея гласовете на Ботев и Вазов,
на Пенчо Славейков и Гео Милев, на Радичков, а по-нататък –
на руските и световните поети и
художници. И най-вече – самият
автор, размесил и разместил не
само културни събития, но и
емоционални нагласи. Сериозното примесил с ирония, а
на смешното прибавил и мъничко тъга.

В. К.) дял“, и „изобщо – има ли
причина“ за съдбините на
„тъжния човешки син“; за
наслагваната във времето
„трудно обяснима“ тъга на човека, бил той и Господинов
(„Morbidezza“). Песен, оценяваща
и назоваваща проблеми и болки,
изричаща – „без деляща / морална / дистанция“
(„Пространно простряна история“), явления с
различен характер и
специфика:
от
„майския плаж рибарски“ на „моята детска /
Варна“, та до „стария
стратовулкан“ Попокатепетъл в Мексико, от
историята и „сянката
на Ягело“ до продаваните от полякините в
70-те и 80-те години на
ХХ век „Pomadka do
ust“ и „Być może“, но и
от мечтанията „по невъзможното щастие /
на блажения Сецесион“
до „гнева на Писарó“
(„Иначе казано“).
И може да е
странно, но човек не
се изгубва всред тази
Художник Сирак Скитник
необикновена амалга-
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ИВАН ПЕТРОВ-СОКОЛОВ

АФОРИЗМИ

други да ги постигат.
*
Няма добро правителство,
както и лоши приятели.
*
Натежа от носенето на отговорност.
ПАВЛИНА ЦИГАНЧЕВА

*
Импровизациите са противници на темата.
*
Нашият капитализъм? Мутация
АФОРИЗМИ
на жанра вследствие колективните
усилия на дебютантите да се
*
разминат със сюжета.
Животът е като филм *
Бог не е бил особено щедър и просто трябва да си избереш какъм мен, но като поразмисля, Го къв жанр ще е...
*
разбирам.
В промяната човек намира
*
Сменят се боговете, но не и предназначението си.
*
жертвоприношенията.
Рядко се намират доброволци за
*
Почти повярвахме, че бедността слизане от върховете на властта.
*
не е бедност, ако е разделена поПобедителят не се интересува
равно.
дали всички овации за него са
*
Чистотата на истината не за- искрени.
*
виси от честотата, с която се
По-добре е да си гладен, но да
кълнем в нея.
не ядеш какво да е, и по-добре е
*
Животът ни минава в очаква- да си сам, отколкото с кого да е.
не да срещнем онези, към които
ВАСИЛ КАРАКАШЕВ
принадлежим.
*
*
Участта на големите бунтари
Ако никой не ти отговаря на
е да възненавидят съмишлени- въпросите – възникват нови
ците си.
въпроси.
*
*
Цикълът на безвремието заКогато се смееш на това, коевиси от характера на спомените. то не е смешно – тогава ти ста*
ваш смешен.
За проявите на глупостта ня*
ма точна география, а само общи
Който няма мечти, проваля
параметри.
мечтите на другите.
*
ГЕОРГИ БЕРБЕНКОВ
Хитростта се демонстрира,
честността – доказва!
*
МИСЛИ
Свалят ли ти всички шапка,
значи не си между живите.
*
*
За някои политици научаваме,
Ако продължаваш да спориш
когато се преселват в отвъдното.
с глупака, смятай, че сте станали
*
Застреляха го с празни при- двама.
*
казки.
Остарял мъж е този, който
*
Простият народ избира за спи отделно от жена си и от зъбите си.
управници прости политици.
*
*
У нас корупция има..., но коХора, не лъжете! Политиците
румпирани... няма.
ни са достатъчно.
*
*
Не приемайте хитрия за умен!
В името на народа политициТой само умело използва глуте ни стават престъпници.
постта на другите.
*
*
Колко много кал. И съвсем
Историята е доказала, че хляб
малко лечебна.
може да няма, но фурнаджийски
*
Поставяше си цели, които лопати винаги ще има.
ВЕСТНИК „КИЛ“ С МЕДИЙНОТО СЪДЕЙСТВИЕ
НА ТЕЛЕВИЗИЯ
„ЧЕРНО МОРЕ”

Д А Г И П О М Н И М С УС М И В К А

Д-Р ПЕТЪР КОСТОВ

От стр. 1
По едно време започна да участва и в
(8.02.1927 - 2.01.2014)
конкурсизакарикатури.
работата като рентгенолог. Докато
Негови творби бяха включени в като лекар той проникваше в анаалманаха на Дома за хумор и сати- томията на човека, като автор на
ра Габрово „Европа мечтае за афоризми той вникна в душата на
България”. През 2000 година издаде своите герои. Фактът, че в афои свой албум „1001 каризмите си той е остро
рикатури”.
язвителен, ме кара да
Но повече ме изнемисля че „заслуга” за
нада, когато веднъж ми
това има и гордият муи
призна че пише епигранеподкупен характер.
ми и лирични стихове.
Аз особено ценя негоИ започна да издава
вите самоиронии. Като
книги, без да се моли на
лекарите,
които
Община Варна и на бопробват първо върху
гати бизнесмени за
себе си новите лекарсспонсорство. Така от
тва, той първо на
2001 до 2009 г. на бял
собствения си гръб засвят се появиха седем
биваше ножа на сатинегови книги: лиричните „Листо- рата, който е с две остриета.
пад”, „Кратка илюзия - живот”,
Въпреки че се познаваме повече
„Нежност до поискване”; сати- от 30 г., като прочетох тези афоричните „144 епиграми”, „Двоен ризми от първо лице (без маска), аз
човек”; есеистичните „Конници от разкрих много черти от неговия
камък и бронз” и „Човекът между непреклонен характер. В тях д-р П.
Аполон и Квазимодо, Афродита и Костов най-добре разкрива своята
Баба Яга”. И за отбелязване - и на житейска философия, безкомпроседемте си книги сам нарисува ко- мисното си отношение към своите
риците и илюстрациите.
близки и познати, естетика и
Наред с това д-р Петър Костов е ценностна система.
илюстрирал над петдесет книги на
Накрая си позволявам да цитиварненски поети и писатели. Само рам няколко негови афоризми за
на мои десетина книги той е ху- афоризмите от книгата му „Обрадожник! Забележителното бе, че зи, мисли и инакомислия”, която
това го правеше съвсем безплатно посмъртно ще издаде изд. „Зограф”
и не даваше дума да се издума дори до края на м. януари:
и за почерпка. Само една книжка
със автограф му бе достатъчна...
АФОРИЗМИ ЗА...
Струва ми се, след като му подаАФОРИЗМИТЕ
рих моята книга с афоризми „Врели - некипели”, д-р Петър Костов се
Афоризмът е мисъл, изчистеамбицира да пробва перо си и в тона
от всичко излишно и шлфози труден жанр. И опитите му бяха
много успешни. Натрупаният вана до блясък.
*
дългогодишен житейски опит като
Афоризмът - мисъл с максилекар и завидните познания в много области на културата му по- мална яснота, при максимум
могнаха бързо да се наложи и като краткост.
*
добър афористик. Върху бюрото
Афоризмът не понася никаква
му започнаха да се появяват все
повече книги на класици от све- добавка и никакво съкращение.
*
товната афористика.
Афоризмът е достигнал собствеОсвен високо качество той показваше и висока производителност. ните си идеални граници без насиЗа десетина години той написа над лие и с артистизъм.
*
800 страници мъдри и саркастични
Афористично мислене може
изречения на най-различни теми:
мъжът и жената, любовта и вярата, да си позволи само претоварелекарят и пациентът, литературата и ният с обща култура мозък!
изкуството, човекът и природата,
САМОИРОНИИ
пошлостта и старостта, живота и
смъртта. И още за какво ли не. В пиНе го харесвам като автор по
сането на афоризми му помогна и

Пътувайте с вестник

Той ще ви отведе в страната на прекрасното. Ще ви достави
духовна наслада със своите стихове, разкази, есета, с историческите
и публицистични материали, които публикува на страниците си.

две причини: едната е в него, а
другата - в мен.
*
Все по-малко са тия, на които
завиждам, а още по-малко са тези, дето ми завиждат.
*
При толкова много таланти,
никак не е чудно, че нито един
не е развит в мен.
*
Ако знаеш мнението ми за тебе, от усмивката ти и следа няма
да остане!
*
Уж бях информиран с какъв
мошеник си имам работа, обаче
той надмина себе си.
*
Хвърлих си камъните в неговата градина, а той подлецът,
виж каква пътечка си направи с
тях!
*
Правя грешка след грешка и
просто нямам време да се замисля за последствията.
*
Давам си сметка за всички допуснати грешки и откривам нова
партида за следващите.

Карикатура – д-р Петър Костов

ЛИТЕРАТУРНИ
РАЗМИШЛЕНИЯ
Краткописите имат наймалко едно достойнство: пестеливостта.
*
Той изобщо не може да
мисли, а те очакват от него
мъдрости!
*
Четеше романи, в които героите повече страдаха, отколкото се радваха, и това правеше
неговите несгоди по-поносими.
*
Добрият художник ме подведе с хубавата корица, но авторът
със своите писания бързо ме
прогони - надалеч и завинаги.
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