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АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ

КОСТАДИН КОСТАДИНОВ

ТАЙНСТВОТО
БЪЛГАРСКОТО
КУЛТУРНО
ВЛИЯНИЕ
Признавам, последните събития
Възможен ли е подобен диалог
Братята Кирил и Методий са нента, тя доминира полити- тия, Абхазия и Приднестровие.

в България ме накараха да се чувствам лаик в рамките на “постмодерното” време, в което живея.
Доскоро мислех, че имам ясни етически основания за постъпките си
и действам съобразно с тях. Дори
бях убеден, че вярата в личния ми
Бог ми помага да не се отклоня от
своите морални убеждения. Доскоро! Докато изминалите седмици на
несигурност не ме накараха да се
замисля над междуличностните
взаимоотношения днес, върху
отговорността на всеки един от нас
за неговия ближен, отвъд един писан закон, в сферата на безкористността и на солидарността.
Неспособността на българите да
постигнат консенсус по нито един
въпрос от морален, политически,
етнически и пр. характер ми припомни диалога, по който големите
религии тръгнаха, за да постигнат
по-интензивно сътрудничество утвърждаването на споделяни от
всички етически принципи. По този начин, те помислиха не само за
изкореняването на всяка религиозна вражда между народите, но
и за по-ефикасното служене на човешкия възход. С всички исторически и културни трудности, които
се съдържат в такъв диалог, той
стана възможен поради факта, че
всички религии полагат едно
трансцендентно тайнство като
основание на морално действие.
Така успешно се обособиха серия
всеобщи принципи и норми на поведение, в които всяка религия може да се разпознае и с които може
да си сътрудничи с общо усилие,
без дори да отрича никое от своите
вярвания.

на етически теми днес между
“симпатичната и млада” София и
“застаряващата в соцблатото” провинция, между един митинг и друг,
между чистата раса на Центъра и ...
Положих усилия да доловя в изразите на изминалите петдесетина
дни нещо свръхценно като дълбоко и някак си абсолютно основание за морално действие на двете
враждуващи софийски страни.
Порази ме лаическият им прочит
на борбата и целите – никаква
прошка на враговете, липсата на
етически убеждения, слаби, несигурни и колебливи аргументи за
едно или друго действие. Всички
вкупом забравихме (и Те, и ние –
от два месеца презреният миманс)
седемте жертви на първия протест,
както и абсолютната ценност на
алтруизма, искреността, справедливостта,
солидарността,
прошката. Забравихме какво
всъщност основава човешкото
достойнство, ако не фактът, че всяко живо същество е отворена към
нещо по-високо и по-голямо от самото него личност!
Какво да правим тогава? Да
пристъпим заедно, скромно и смирено, към точките, по които има
съгласие, надявайки се, че няма да
възникнат основания за различие
или противоположност? Или да
потърсим заедно как да задълбочим основанията, което от своя
страна пък ще доведе логично до
предела на противопоставянето?
А защо да не се обърнем отново
към „Тайнството” и да му се поверим, защото от това поверяване се
ражда и възможността да се основе
общо действие за по-човечен свят?

АНТОЛОГИЯ “МАНУСКРИПТ-КИЛ”
ПРОЛЕТ ПОД ВЕЖЕН

НИКОЛАЙ
МИЛЧЕВ
Кошутите затъваха в снега...
Най-нежните графини на планетата
с пантофки от висока тишина
се мъчеха да продължат да светят.
Кошутите не можеха да спрат
ятото вълци, падащо отгоре.
Но вярваха, че няма да умрат,
ако за нещо бяло си говорят.
И те запяха, сякаш еделвайс
звънеше в кадифената прозрачност...
И ако вълците си имат рай,
те го подушиха и литнаха обратно.
Тогава слънцето запали своя врат,
наведе се и топло се прекръсти.
Снегът приличаше на тънък плат,
преметнат на кошутите през кръста.
Пантофките и тънкият кристал
се смееха от облака памучен.
Един елен, от обич побелял,
се завъртя, за да не бъде скучен.

едни от малкото в европейската чески и военно над цяла
история, чието дело е признато Югоизточна Европа, а Балканси почитано както от източната, кият полуостров на практика
така и от западната половина на става Български полуостров.
разделената европейска циви- Културната доминация на
лизация. Православната и като- България обаче е много по-голическата общност ги почитат ляма и обхваща територията на
съвместно като равноапостоли цяла Източна Европа. Днес найи закрилници на Европа, а за важното наследство от времето
българите те са дори нещо мно- на тази доминация, оцеляло и
го повече – основоположници до днес, е кирилицата.
Кирилицата е официална в
на българския културен възход
България,
Беларус, Босна и Херцепрез ранното Средновековие,
говина,
Казахстан,
Киргизстан,
превърнал България в родоначалник, заедно с Византия, на Македония, Монголия, Русия,
славяно-византийската циви- Украйна, Сърбия, Черна гора и Тализация. Във времето, когато джикистан. Официална е също
нашата страна става една от така и в частично признатите
трите основни сили на конти- републики Косово, Южна ОсеКРАСИМИР МАШЕВ

В Узбекистан, Туркменистан,
Азер-байджан, Латвия и Естония кирилицата е широко
употребявана в обществото и
се ползва с официален статут в
някои обществени сфери, като
образованието например. Особен случай представлява
Монголия, където кирилската
азбука е въведена през 1924 г.
от монголските комунисти,
управляващи под изключително съветско влияние. Такива са реалностите днес. В
миналото обаче е имало периоди, когато кирилицата, а и глаголицата са били официални
азбуки и в други държави.
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СТРАНИЦИ ОТ ДНЕВНИК
(90 г. от рождението на Ивайло Петров)

Се Де Се виновно. В Китай, пиИвайло Петров: - Как се мъ- там, има ли Се Де Се? В Русия
чат да се убият тези нации. има ли Се Де Се? В ГДР имаше
Мисля, че нашата система исто- ли Се Де Се? Няма такова нещо.
рията я отрече. Хубава, лоша, тя Така е объркана работата, че
си отиде. Изчезна. Направи който и да дойде – не може да я
каквото направи – зло, добро и оправи.
Норберт Рандов: - У нас
свърши. И повече катастрофи
направи, отколкото добро. Ми- всичко беше пълен банкрут. Сезерия страшна беше. Няма какво га наново всичко трябва да се
да се говори. Това историята го възобновява. Всичко.
Ивайло Петров: - Четох оня
знае вече. И сега пак има хора да
го връщат. Гледам сега какво ден, ваши политици се изказват,
става у нас. Хората, които вече западногерманците горе-долу са
командват на места и културата я докарали на едно дередже с
са направо бившите комунисти. източните...
Ивайло Петров: - По-рано теНе могат ли да разберат тези хора, че няма да стане повече това левизията беше скована съвсем,
нещо, то е отречено от света. пък сега вече... Е, пак ще дават
Слушам ги по радиото, гледам ги стари филми, български, хубаво,
по телевизията; опитват се да това е изкуство, нека, хората са
изкарат, че демокрацията била се трудили да го правят, нека да
съсипала България. Ами петде- имаме и ние още един поглед
сет години кой я съсипа? Айде върху него. Все пак нали това е
АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ

една интелигентска национална
дейност; лошо, хубаво, партийно, непартийно, нека да върви,
да го видим. Както и да е. Да му
мислят младите хора. Нашата
свърши вече. Как ще живеят от
изкуство? Трудно ще бъде. Ще
трябва да станат мениджъри –
да изкарват пари от друго, за да
могат да правят пари от
изкуство. Или някакви служби
да заемат. Няма как. От детска
книжка, от стихове (гледа към
мен), от кино, от роман, не се
живее. То и по-рано не можеше
да се живее...
Норберт Рандов: - Дваматрима живеят. Тези, които на
конвейер произвеждат романи,
могат да живеят. Един Гонзалес, който произвежда един роман след друг, може да живее
от литература.

Стъклото във всичките му
форми - от стенните пана до
свободните скулптурни фигури,
от функционалните осветителни
тела до миниатюрната кристална
бижутерия, сякаш е безгранично
в своето разнообразие. Докосвайки го, едва ли си мислиш
как твърдите частици кристален
пясък се превръщат в послушна
огнена течност. Къде, кога и как
това е станало за първи път?
Науката твърди, че някъде в
четвъртото хилядолетие преди
Христа из долините на Месопотамия и Египет. Художниците
продължават своите търсения в

вас, сама и в чисто драматургичния смисъл на действието, защото не зависи и не може
да разчита на никого за следващите думи, които ще каже - никой няма да ги напише, никой
няма вместо нея да пусне
следващата песен или няма да
разкаже пак вместо нея новините. Това е една от онези ситуации,
в които наистина напрежението
става творческо - толкова сме се
вторачили във външното и повърхностното, че сме забравили,
че не външността определя
истинската ни същност.

Продължение от бр. 3-4
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РЕАЛНА ОТВЕСТНОСТ
областта на стъклото вече и с
помощта на модерните технологии. Все повече ръчните манипулации се изместват от машини,
затова и изискванията стават все
по-големи. Търси се прецизност,
имплантират се форми и цветове, стъклото се интегрира и с
други материали.
Според мъдреците ние
познаваме всекиго навсякъде,
без дори да сме се срещали с него – което не е голямо облекчение, когато се опитваш да
стесниш периметъра на търсенията си. Представете си Ева –
тя стои абсолютно сама срещу

ѝ
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SUPER STAR GALA –
МУЗИКАТА НА XX ВЕК
На 3 и 9 август на сцената на
Летния театър във Варна бе
представен мюзикъла Super Star
Gala.

Първата извънстолична среща
със Super Star Gala – уникално
музикално събитие с хитове от
известните творби на Ендрю
Лойд Уебър „Котките”, „Йосиф”,
„Евита”, „Фантомът от операта” и
„Исус Христос супер стар”; „Мис
Сайгон”
на
Клод-Мишел
Шьонберг, „Моята прекрасна
лейди” на Фредерик Лоу, „Кабаре” на Джон Кандер, се превърна
в изключително събитие за
варненци.
След миналогодишния спектакъл „Hello, Broadway”, събрал рекорден брой зрители в Летния
театър на Варна, мюзикълът
отново възтържествува. Този път
в летните театри на Варна, Бургас
и Русе. Четирите спектакъла на
Super Star Gala на 3, 5, 7 и 9 август
дирижира Юли Дамянов, режисьор е Светозар Донев, а балетмайстор – Анна Донева.
Солистите в този Super Star
Gala концерт бяха Коцето-Калки
и Звезди от група „Ахат”, Марио
Николов, Марчо Апостолов и
Александър Мутафчийски от
ДМБЦ ”Стефан Македонски” –
София, заедно със солистите на
Държавна опера Варна Даниела
Димова, Димитринка Райчева и
Вяра Железова.
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К УЛ Т У Р Е Н К А Л Е Й Д О С КО П
„Възвишение“ среща читателя
с двама бунтовници, приятели на
Димитър Общи – т.е. малко революционери, малко разбойници,
които участват в Арабаконашкия
обир, откъдето започват множеството им перипетии. Постепенно те се включват и в трите
вида тайна дейност – „конспиративна, експедитивна и революционно-разбойнишка“, по израза
на Стоян Заимов. Всичко това е
разказано с жива стилизация на
българския възрожденски език, в
който всичко изглежда по неповторим начин смешно и очарователно. Но не свършва така.
„Най-сетне! Милен Русков написа роман с българска тема. И
то какъв!”, отбелязва проф.
Светлозар Игов. И добавя: „Увлекателно-драматичен сюжет, уникални като художествени образи
герои, майсторско сказово
разказване, трагика и хумор – новият роман на Милен Русков е
ключ към философско-историческите и народопсихологически
проблеми на възходите и провалите на българина и българската
общност в техните исторически
пътища и безпътици.”

Миглена Николчина уточнява:
„Както и в другите си романи,
Милен Русков върви срещу течението на лесното и повърхностно
писане. Като възкресява
яркия, мощен, смешен,
омагьосващ, покъртителен,
първозданно свеж език на
КИЛ възрожденските ни писатели, Русков поднася темите,
които създадоха България
„ОНОВА ЛИТЕРАи българската литература,
ТУРНО СЪБИТИЕ, НА с нова сила и дълбочина, в
диалог с Бога и фатума на
КОЕТО БЯХМЕ
Глътка въздух в
ПРЕСТАНАЛИ ДА СЕ историята.
днешната задуха – онова
НАДЯВАМЕ”
литературно събитие, на
(Миглена Николчина
което бяхме престанали да
се надяваме.”
за „Възвишение”)
Възторжено се изказва
На 2 август от 20.00 ч. в Арт за „Възвишение” и Ани
салона на Радио Варна издателка- Илков: „Книги като тези на
та Божана Апостолова, авторът Милен Русков нито се пиМилен Русков и Виолета Тончева шат лесно, нито се появяват
представиха „Възвишение” – често в България, а сигурно
една от най-ярките книги в и навсякъде.” „Иронична,
съвременната българска литера- плътна, с богат език, въобще
тура, която взривява клишира- истинско постижение на българсните представи за българското ката литература”, обобщава
Възраждане и очарова с неподра- Митко Новков.
жаемия си стил и език. Романът е
Милен Русков е роден в Бургас
отличен с наградата „Златен век“ през 1966 г. , завършва Българска
на Министерство на културата филология през 1995 г. в СУ “Св.
(2012) и Националната награда за Климент Охридски”, пише и прелитература „Христо Г. Данов“ вежда от английски. Автор на три
(2012).
романа, всеки от които е

удостоен с различни литературни
награди. „Джобна енциклопедия
на мистериите“ (София, 2004) награда „Южна пролет“ за литературен дебют; „Захвърлен в
природата“ (София, 2008) Награда „ВИК“ за Роман на годината (2009) и „Възвишение“ (София, 2011) - Награда „Златен век“
на Министерство на културата
(2012) и Национална награда за
литература „Христо Г. Данов“
(2012).
ВИОЛЕТА ТОНЧЕВА

ШЕСТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОТОГРАФСКИ
САЛОН ВАРНА 2013
На 27 юни 2013 г. от 18:30 ч. в
Градската Художествена галерия
“Борис Георгиев” във Варна беше
открит Шестият Mеждународен
Фотографски Салон - Варна 2013,
който е най-значимото фотографско събитие в България,
удостоено с категория **** от
FIAP (Fédération Internationale de
l'Art
Photographique) и
се провежда под
патронажа на Фотографско
Общество Варна.
Международният
Фотографски Салон
Варна има своето
начало през 2003 г.
във Варна като форум за български
любители на фотографското
изкуство и професионалисти
в
областта, а от 2007
г. се превръща в
първият международен фотографски салон в
България
Тази година международното
жури селектира 229 творби на
461 участника от 64 държави.
Международен Фотографски Са-

търсения.
На 5 август на входа на Морска градина пред Слънчевия часовник бе открита фото изложба
10 години Международен Фотографски Салон Варна - подбрана колекция. На нея е
представено най-доброто от десетте издания на Международен
Фотографски Салон - Варна!
Експозицията на открито е организирана с подкрепата на Община Варна и е част от
кандидатурата на град Варна за
Европейска столица на културата
през 2019 г.

възможности в различни области
– театър, музика, пеене и др. Особено
впечатляваща
бе
артистичността на най-малките
деца, които дори и още не
тръгнали на училище, вече са завоювали първи места и награди в
областта на изкуството (например „Зрънцата“ - детска
театрална академия от НЧ „П.Р.
Славейков”).
Голямата награда бе връчена
на юношите от гр. Поморие с
изпълнението им „Любовта е солена“ – детска театрална студия
КИЛ „Светулка“. За допълнителен
акцент към „приказката“ бяха
Радослав
представени невероятни костюСтанимиров
и декори.
член на детското жури миЧленове
на основното жури
ПРИКАЗКА ЗА ТЕБ бяха критици
и специалисти,
които заедно с детското жури, даПрез периода 12-15 юни 2013 ваха оценки и обявяваха отличиг. почитателите на театралното, лите се таланти с индивидуални
танцовото и музикалното или екипни награди.
изкуство имаха възможността да
присъстват на Международния
Международният музикалнодетско-юношески
фестивал театрален фестивал "Приказка за
„Приказка за теб“, който се про- теб" е традиционен за град Варна.

веде в гр. Варна за четиринадесети път. За вълшебната
обстановка, в която бяха потопени публиката, журито и наймалките членове от комисията за
оценяване, допринесоха деца от
най-ранна възраст до младежи и
възрастни участници. Те показаха уникални умения и

Създаден през 1999 г., днес
фестивалът обединява таланта на
деца и младежи от страната и
чужбина в областта на музиката,
театъра и танца. Фестивалът се
организира от: Народно читалище „Възрождение” – Варна със
съдействието на Община Варна и
Сдружение „Приказказатеб”.

ПОЕТИЧЕН КОНКУРС

лон Варна не е тематичен салон.
Изложбата е експонирана в трите
категории на Салона: черно-бяла,
цветна и компютърно-обработена фотография. Крайната селекция показва интригуващо
разнообразие от истински добра
фотография на много автори, в
зависимост от техните творчески

Община Свищов и редакцията на в. “Дунавско дело” обявяват
традиционния поетически конкурс “Свищовски лозници” за
автори от цяла България
Конкурсът е напълно анонимен. Всеки автор може да участвува с по
едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни
екземпляра в печатен вид на машина или в компютърна разпечатка.
Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение се придружава от
малък плик с трите имена, адреса и телефон за връзка на своя автор.
Ще бъдат присъдени:
Наградата за поезия “Николай Искъров” в размер на 250 лева
Първа награда – 150 лева
Втора награда – 100 лева
Трета награда – 70 лева
Две поощрителни награди по 50 лева.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 29 септември 2013 г.
от 10.30 ч. в кафе-галерия „Антиквариат” при ПБНЧ „Еленка и
Кирил Д. Аврамови – 1856”.

Краен срок за получаване на творбите: 15 септември 2013 година на
адрес: 5250 гр. Свищов, област В.Търново, ул. “Д.Г.Анев” № 2а,
редакция на вестник “Дунавско дело”, за конкурса.
Отличените творби ще бъдат публикувани в печатни медии, както
и на интернет страницата на Община Свищов на адрес:
www.svishtov. bg.
Телефони за информация: 0631/4-32-27 - редакция на вестник
“Дунавско дело”, Людмил Симеонов
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НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ЗА ВАРНЕНСКИ ПОЕТИ
те награди:
Първа награда на ежегодния
национален конкурс за поезия
печели Даниела Викторова –
гр. Варна за стихотворенията
„Ако можеше животът да се
репетира”, „Разкажи за
ноемврийската любов”,

На Националния конкурс за
поезия „От заник слънце озарини, алеят морски ширини….”,
организиран в рамките на Яворови дни – Поморие 2013 г., жури в състав: проф. Цветан
Ракьовски, Катя Зографова и
Венда Райкова присъди следни-

ИВАН
ОВЧАРОВ

ДАНИЕЛА ВИКТОРОВА

БОГАТСТВО
Имам още сили за сладки безумия,
сухи устни – за най-младото вино,
вяра корава – за лъжливите думи,
топъл спомен за дните отминали,
немирясала лава във вените – алена,
чифт крила – окъсани, бледи химери,
два жълти въглена – неразпалени,
стих недовършен в смачкан тефтер,
песен имам – тихичка, люлчина,
в пазвата – нежност – кротка и свята,
прозаични дела – цяла купчина,
открехната порта за верен приятел,
къшей хляб за врабци и за врани,
за ближния – риза кенарена, бяла
сол и нож за кървящите рани,
за шамарите – две страни – дясна и лява,
имам любови, раздели, пътеки незрими,
бели кахъри, черни вини, неми прошки –
богата съм, докато, Онзи, който дари ме
не реши, че е време да сложи точката...
но някой ден ще го хвана този търкулнат живот.

ЕВОЛЮЦИЯ
НА ПРЕДСТАВАТА
ЗА ЗАТОЧЕНИЦИ
И някога за път обратен
едва ли ще удари час...
„Заточеници” – Пейо Яворов
С проблясъка на кръв от вена
и взрени в нашите вини –
„от заник-слънце озарени,
алеят морски ширини”.
Уж „корабът се носи леко”
с надежди в „тихи ветрове”,
но все проблясъкът във екот
пронизва ни като рефрен...
Таз българска съдба...

Безсрочно
от пантивека ни държи:
в Подрумкале преди
заточеник,
а днес – изгнаник във Париж
и другаде...
И си свободен
да славиш свободата с плам –
във плен на его или мода –
но все по-сам...
и все по-сам....
Животът здраво ни закука –
и майките редят обет:
на дъщерите – за наслука,
на синовете – за късмет!...
Но прави са!
И не тъгувам.
Тъгата вече е вина
към смисъла недобленуван,
сменен с по-днешни имена:
да оцелееш, да те има
на пук история и грим,
срещу съдба или родина,

ВЛАДИМИР СТОЯНОВ С ПРЕСТИЖНА
НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ПРЕВОД

Известният поет и преводач Владимир Стоянов, член на СБП и Сдружението на писателите – Варна, беше
удостоен с първа награда на традиционния национален конкурс за поетически превод на произведение от
съвременни руски автори, посветен на
1150-годишнината на славянската писменост. Конкурсът се организира от Руския
културно-информационен център в
България, Института за преводи в Москва и Издателска къща “Списание Пламък”. На второ и трето място са
класирани съответно Андрей Андреев и
Красин Химирски. Наградите бяха връчени от г-н Виктор Баженов – директор на
Руския културно-информационен център
в България (София) на 23 май 2013 г. На
читателите на вестник КИЛ предлагаме
превода на Владимир Стоянов.
За автора:
Сергей Владимирович Бачинский е
роден на 29 октомври 1978 г. в Калуга. Сериозни и задълбочени са заниманията и
интересите му, свързани със славянската
култура и славянските езици. Завършил е
литературния институт „А. М. Горкий” в
Москва. Превежда стихове и проза от
полски. Като поет се придържа към класическата стихотворна форма и вкус. Любим негов автор е Арсений Тарковский.
Органичен поет с полифонично стихотворно звучене, пътешественик по дух,
животът му се свързва с Харков и Киев, а
понастоящем живее в Москва. Абсолютно
съзвучни с неговата духовна същност са
стиховете на Владимир Висоцкий: „Для
меня лучших гор только горьi на которьiх
еще не бьiвал!”. Затова и поезията му, и
проектите, с които се захваща, са белязани
с евристичния и вечно търсещ дух на

откривателя, отказал да приеме статиката, обикнал провокацията,
неочакваното, необозримото. Пише песни по свои и чужди стихове,
които изпълнява на авторски
концерти и вечери. Всеки желаещ
може да посети страницата му в
интернет – www.bachinsky.narod.ru.

СЕРГЕЙ БАЧИНСКИ

ПУЩИНАК

Тук, на детството в тъжния северен край,
в този край безпросветен, хиляда години
под дъжда се издигаше мокрият рай
на дървета вековни и тъмни, и силни.
В този край, на гръдта на печалната Рус,
онемяла, прогизнала бдеше гората.
Баджанаците алчни щом дойдоха тук
изгоря и в коприва обрасна земята.
Като семе се вкопчих във тази земя,
дето лете е кално, а зиме виелица вее.
В пущинака растях върху камъка и пепелта.
И до днес във сърцето ми още гората чернее.
Запилях се на юг, да те стопля, сърце.
Тънконоги момичета любех, за миг да те стопля.
Колко пиво кипящо изпих, да те стопля, сърце!
Бях на всичко готов - не успях да те стопля.
А твърдяха: в копривата расна и стана дивак,
непознал любовта, недостигнал света и живота.
Не общуваше с хора, затова ли езикът ти бе непознат?
В него само върхари прогизнали сплитаха вопъл.
Зашуми, загърми, изгори, моя пуста душа ти ще станеш на прах, щом докрай те изпея,
щом полегна на тази студена земя и заспя
в този край тъй унил, неприветен, но роден за мене.

„Богатство” и др.
Втора награда се присъжда на
Иван Овчаров – гр. Варна за цикъл стихове „Еволюция на
седмичната разписание” и
посветеното на Яворов „Еволюция на представата за Заточеници”

Трета награда е отредена за
Оля Стоянова – гр. София
„Подреждане на багажа за три
минути и половина”, „Минаване
през чужд град рано сутрин”,
”История на облаците”, ”Семейната история” и др.

КИЛ

с народ – все повече незрим...
И прави са!
Какво ги бърка –
от символи и знамена
останала е само мъката
на чужд и в своята страна.
Пристанала била Гергана! –
голямо чудо! –
за сарай...
Пò ме боли онази рана,
с която краят не е Край,
а „през сълзите накипели”
обръщаш все „за сетен път
назад”, към „скъпите
предели”,
до дето стигнеш до Отвъд...
И все по-страшно и красиво
се смесват нужда и вина –
по принцип да останем живи,
дори със истина една.
Че сме следа на кръв от вена
във смисъла непроменим...
„От заник-слънце озарени,
алеят морски ширини”.

КОНКУРС ЗА НРАВСТВЕНОРЕЛИГИОЗНА ПОЕЗИЯ
„ПОД МАНАСТИРСКАТА ЛОЗА“

Конкурсът за нравствено-религиозна поезия „Под манастирската лоза“, организиран
от Лопушанския манастир на 14
април – деня на Преподобния
св. Йоан Лествичник, автор на
„Лествица“ („Стълбица“), едно
от най-великите творения на
Ранното
средновековие,
приключи на 20 юни, деня на
св. Наум Охридски. Изпратените 300 творби от общо 140

автори оценява жури в състав:
проф. Михаил Неделчев, проф.
Румен Стоянов и Константин
Еленков, с консултацията на
епископ Сионий, архимандрит
Поликарп и Йордан Ефтимов.
Първа награда беше присъдена
на младата поетеса от Сдружението на писателите – Варна,
Милена
Белчева.

МИЛЕНА
БЕЛЧЕВА

СМАЛЯВАМ СЕ
ДО СЯНКА НА СЪЛЗА
Под манастирската лоза, потрепваща с изящни листи
от ласката на благ ветрец, присядам в утринта безмълвна.
Безвремие през мен ръми с невинността си да пречисти
душата земна и отвъд в светлинна нежност да покълна.
Препъващите страхове, човешки страсти и неволи
с червивата си слепота, сърцето – ябълка наяли –
обратно нека изпълзят и само в тихо дъхче пролет
да се превърна и спася от този свят така печален.
Какво оттук да отнеса – отломки прашни съдбини ли?
Баласт ненужен са дори и най-достойните победи.
Красивото ще сбръчка цвят. Най-верният – ще измени.
Щастлив е и благословен духът безмерно чист и беден.
Но ненаситни сме, уви... Горим в нелепа надпревара –
блещукащата слюда чест зениците наивно мами.
Но кой Единствен е велик, припомня атомчето вяра.
Молитвата е онзи миг, когато празна е дланта ми...
Подбила пръсти и пети по стръмните житейски писти,
издъхвам в сетния си сън, за да се сбъдна Там отново.
Под манастирската лоза, потрепваща с изящни листи
потъвам в мъдра самота – да чуя Неговото слово.

КИЛ
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“Винаги безкрайно съм уважавал Падингтън. Той е истинска
британска институция.”
(Стивън Фрай)
Из „Мечето Пандингтън”:
„- Мече? На гара „Падингтън”? - госпожа Браун удивено
погледна съпруга си. - Не ставай
смешен, Хенри. Не може да бъде!”
Когато семейство Браун за
пръв път вижда мечето Падингтън на гарата, то току-що е
прекосило половината свят от
далечната си родина - Тъмно Перу. След което животът им никога няма да бъде същият...
защото и най-обикновените неща стават ужасно необикновени, когато наблизо е Мечето
Падингтън!”

Най-известното мече в света
след Мечо Пух откри свой приятелски клуб и в морската столица на 8 август.
Мечето Падингтън от прочутата поредица на Майкъл Бонд
пътува от 1958 г. насам и непрекъснато и навсякъде печели почитатели. Вече съвсем не може
да ги преброи - толкова много са
те по целия свят.
Варненските деца също се
трупат всеки ден край шатра №
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ВИОЛЕТА ТОНЧЕВА

МЕЧЕТО ПАНДИНГТЪН ВЪВ ВАРНА

10 в Алея на книгата, където ги
посреща една голяма, почти
колкото тях, кукла на Мечето
Падингтън, седнало, разбира се,
сред своите книги. Увлекателните истории за найизвестното мече в света
след Мечо Пух, които излизат на български език в
издателство „Агата – А”, станаха междувременно четири: „Мечето Падингтън”,
„Отново за Падингтън”,
„Падингтън идва на помощ”
и „Падингтън в чужбина”.
Заради големия интерес,
екипът на издателството решава да отвори поредния
български Клуб „Приятели
на Мечето Падингтън”, този
път във Варна. Любимият
литературен герой, разказА Таня
Петрова, с радост приел поканата за среща в Детско ателие
„Креа” на ул. „Македония” 4, където лично дойде на 8 август.
Повече за Мечето Пандингтън
Мечето Падингтън (на английски: Paddington Bear) е
детски литературен герой.
Първата му поява е на 18

Шатрите на „Алея на книгата”
и тази година зарадваха жителите и гостите на Варна с най-новите книги на ларгото от хотел
„Черно море” до Фестивален
конгресен център - от 2 до 11
август 2013 г. Проявата се организира от асоциация „Българска
книга” с подкрепата на община
Варна.
Алеята на книгата е значимо
културно събитие за град Варна.
По традиция на нея се представят
издателства от цялата страна,
които предлагат своите най-нови
и най-интересни издания. „Алеята на книгата“ беше официално

Храбър“, „Дамян Яков“, „Емас“,
„Ера“, „Жанет 45“, „Жануа‘98“,
„Жар“, „Златното пате“, „ИзтокЗапад“, „Инфодар“, „Клевър Бук“,
„Книжарници Приятели”, „Коала
прес“, „Кръгозор“, „Милениум“,
„Издателство МС“, „Парадокс“,
„Персей“, „Посоки“, „Просвета“,
„Рива“, „Сиела”, „Славена”, „Стемо”, „Труд”, „Унискорп“, „Фют”,
„Хермес“, „Шамбала“, да представят най-доброто и актуално от
издателската си политика. Общо

открита от новоизбрания кмет на
Варна Иван Портних, под звуците на блус, боса нова и самба, в
изпълнение на акустичното трио
JaZzon. По време на откриването
бяха обявени резултатите от Националния конкурс „Разказ на
младежка тема”, за който тази година в отдел „Младежки дейности” на община Варна са
получени над 280 разказа от цялата страна.
Голямото разнообразие на
щандовете беше продиктувано от
желанието на издателствата:
„Агата-А“, „Алтера“, „Алфеола“,
„АМГ“, „Бард“, „Вакон“, „Варненска и Великопреславска света
Митрополия“, ВСУ „Черноризец

36 издателства, от които 6 от
Варна, въвлякоха любопитните в
неочаквани пътешествия през
различни култури, запознаха ги с
реални и фантастични герои и
сюжети, спомогнаха за много нови неочаквани срещи.
Разнообразието от заглавия и
жанрове тази година бе по-голямо от всякога, а в литературния
кът на Алеята свои книги
представиха част от най-популярните съвременни български
автори: Михаил Вешим („Руският
съсед“), Милен Русков („Възвишение”), Иво Топалов („Полетът
на орела“), Васил Георгиев („Апарат“),
Любомир
Николов
(„Слънчев бряг – код жълто“),

октомври 1958 г. и впоследствие
бива включен в няколко книги,
за последен път през 2008 г., написани от Майкъл Бонд и

илюстрирани от Пеги Фортнъм.
Учтивото пътуващо мече от Перу, със стара широкопола шапка,
изтъркан куфар и дебело палто,
обичащо най-вече сандвичи с
мармалад, е класически герой в
английската детска литература.
Книгите за Падингтън са преведени на над 30 езика, включително и български.

Падингтън е антропоморфизирана мечка. Той е винаги учтив
(назовава хората с учтиви форми
като „г-н”, „г-жо” и „г-жице” и
много рядко по първо име). Той е
член на семейство Браун, като по
този начин пълното му име е Падингтън Браун.
Последната филмова адапция
на книгата се казва „"Приключенията на Мечето Падингтън” детски сериал от 1997 г. със 117
епизода. В България сериалът е
излъчван по телевизия Супер.
На 13 октомври 2008 г. Google
отпразнува 50-годишнината от
първата публикация на Мечето
Падингтън,
като
постави
картинка на пътуващата мечка,
срещнала табела показваща пътя
към Перу и Лондон, като свое
лого.
За автора Майкъл Бонд
Автор на повече от сто книги,
Майкъл Бонд е роден в Нюбъри,
Бъркшир, през 1926 г., отраства в
Рединг. На 14 години завършва
училище, започва работа в адвокатска кантора, след което
постъпва в Би Би Си. През войната служи в Кралските военно-

АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ

въздушни сили и в армията.
Първия си разказ написва през
1947 г., докато частта му е
разквартирувана в Кайро.
Доброто му приемане в списание
„Лондонско мнение” подсказва
стремителна бъдеща кариера, но
преди изцяло да се посвети на
писането, Майкъл Бонд прекарва
дълги и успешни години като телевизионен оператор в Би Би Си.
Вдъхновението за найизвестната му творба го спохожда една зима на Бъдни вечер,
докато търси подслон от снега в
прочутия лондонски магазин
„Селфридж”. Там попада на
забравена играчка на щанда –
малко мече. От него се ражда
„Мечето Падингтън”, чието
първо издание излиза през 1958
г. Мечките нямат нужда от особени увещания и оттогава Падингтън е изпълнил страниците
на 14 повести, различни книжки
с картинки и много други
текстове, написани за младите
духом на всякаква възраст.

Христо Христов („Операция Маратон“), Десислава Шейтанова
(„Диагноза: изгубена“), Калин
Терзийски („13 парчета от счупеното време“), Мария Донева
(„Заекът и неговата мечта”), Мишо Михайлов („Писателят на
Африка“), Стела Даскалова
(„Какво се случва с любовта? Ка-

българския преход, за онова бъдеще, където светът се променя, а
ние не, за кражбата на Паисиевата история от държавна сигурност в „Зограф”, за
проблемите, касаещи съвременната млада жена, за удоволствието от труда и щастието от
почивката, за любовта, свободата

ние на марсохода Кюриосити.
Искам да припомня на нашите
читатели, че статуетката „Рицар
на книгата” в категорията Политик или общественик с най-голяма роля за развитието на бранша
за 2013 г. година беше връчена на
г-жа Калинка Попстефанова,
бивш зам.-кмет по култура и
образование в община Варна, за
личен принос и подкрепа в реализацията на проекта „Алея на
книгата“ – Варна. Наградата се

паните на нашите убеждения“).
Само за една седмица почитателите на книгата успяха да побеседват със своите писателилюбимци за заспалото гражданското общество, консуматорското
битие, за началото на края на
света, който ни очаква, ако продължаваме да живеем по този начин, за осъзнаването на

и близостта, за обичането, смисъла и здравето ни, за промяната
на ценностната ни система като
необходимо условие за личното
ни израстване и пр.
Хит на алеята тази година бяха
триизмерните пъзели, както и
триизмерни книги на различна
тематика. Там можеше да бъде
видяно и триизмерно изображе-

връчва всяка година от Асоциация българска книга на журналистите с най-голям принос при
отразяване на издателския бизнес
в България. Церемонията по
награждаването се състоя традиционно в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” в
Световния ден на книгата и
авторското право - 23 април.

“АЛЕЯ НА КНИГАТА” – ВАРНА 2013
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Изминаха почти два месеца АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ
от откриването в Дома на архитекта на изложбата „Гендони модна графика и костюм” на както и да направят своя избор
художника, сценичен и моден за откупка на творба със спедизайнер Генадий Иванов- циална финисаж – отстъпка.
Гендони. Големият интерес,
Генадий Иванов-Гендони е

„ГЕНДОНИ – МОДНА ГРАФИКА И КОСТЮМ”

Калуди Калудов и Генади Иванов-Гендони
Снимката е изтеглена от InfoVarna.com

който предизвика вернисажът
в Дома на архитекта, даде повод кураторът на изложбата,
доц. д-р арх. Станчо Веков,
както и на автора Генадий Иванов-Гендони, да поканят
творци и ценители и на фини-

възпитаник на Художествената
гимназия в Трявна и Моde
Institut в Мюнхен, със специалностите моден дизайн и
костюмография. Той е познат
на варненци като автор на сценичния дизаин и костюмите на

саж на експозицията. Той се
състоя на 15 юли от 19.00 ч. в
Дома на архитекта. Посетителите имаха възможност да присъстват на елегантен коктейл,
да се срещнат в личен разговор
с автора и неговите гости,

балета “Лешникотрошачката”,
който след успешната си премиера в края на 2011 г. (поставен от Желка Табакова) се
превърна в най-харесваната балетна постановка на Държавна
опера Варна. Работи по
проекти
за
театрите в Триест
и Любляна, за Балето ди Милано,
за шоупрограми
на германската телевизия ARD, като
дизайнер
на
модни колекции,
костюмограф на
филмови
продукции, автор на
сценични решения за Старозагорската опера. С
негови облекла
могат да се похвалят кралски особи
от Испания и
Балканския полуостров, оперни
прими, филмови и
поп
звезди.
Прекланя се пред
Коко Шанел и Ив

Сен Лоран, които
освен висша мода са
работили и за постановки в балета на Дягилев, в спектакли на
Кокто и т.н. „На мен
модата никога не ми е
била
достатъчна“,
казва художникът.
Изложбата „Гендони - модна графика и
костюм” съдържаше
30 модни и костюмни
графики - проекти и
илюстративни композиции от различни
периоди
в
творчеството на автора. По-голямата част
от
творбите
са
изпълнени с темпера
върху
картон.
Представени бяха също костюмни ескизи
и проекти за колекции „Висока мода”
(Out Couture), които
се отличават със специфичен графичен
стил, с релефен и изящен детайл. Те прите-

жават ансамблово единство и
стилистична
завършеност.
Тяхната графична естетика
надхвърля дизайнерската им
стойност като проекти.
Изкуството на модната

ил
юстрация в днешно време е
рядко срещан феномен, защото
повечето дизайнери - от
следвоенното поколение до
днес, предпочитат да правят
бързи
силуетни
скици

(наброски) или да използват за
проектите си графични компютърни програми. Рисуваната
модна илюстрация става все
по-голяма рядкост и това
откроява, наред с авторския
почерк, значимостта на първата самостоятелна изложба на
Гендони във Варна.
„Аз съм привърженик на тезата, че цялата история на
изкуството е пример за
надграждане, което в днешно
време размива очертанията
между стилове, епохи и
географски ширини, следвайки
общата тенденция на заличаване на границите в глобален
план. Творчеството ми и в трите си аспекта е доминирано от
реверанс към стилистичните
характеристики на барока, сецесиона и ар деко”, казва
Гендони за изкуството си. Пред
Детелина Славова споделя още,
че годините на работа, в които
негови проекти за били реализирани под чуждо име за големи бутици, отдавна са
отминали и вече иска да работи само за себе си. Без да е болезнено амбициозен за види
името си във „Вог“ или по Фешън канала, Генади Иванов

смята, че всеки трябва да има
качествата и смелостта да
извърви пътя си в изкуството.
„Имал съм и трудни, и хубави
моменти, но не съм правил
драми от това.“

“Лешникотрошачката” – Държавна опера – Варна (201 1 )
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МИХО СТОЙЧЕВ

ИЗПРАЩАНЕ
Кратки са добрите нощи
без театър изигран.
Исках да останеш още.
Уверявах, че съм сам.

НОЩНА
ИМПРЕСИЯ

ВЕНЦЕСЛАВ
ВАСИЛЕВ

ДИМА
ДИМИТРОВА

Вярващ, ала и невярвящ –
дано да бъда простен –
и аз, вечно суеверен,
чакам тъжно раздвоен.

ЗАРАЗЕН
СЪС СЕБЕ СИ

В ТИШИНАТА

Чакам и непримиримо,
съмнения в мен разстат,
но кой не е пренапрегнат
в тоя несъвършен свят?

Но ти бързаш. Няма време,
казваш. Мой е тоя свят.
Чувствата, като прегрени,
сляпо следват своя път.

И не броя някои мисли –
те са плод на лош съвет,
а разчитам, но не сляпо
поне малко на късмет.

Радостта се сменя с болка –
плод на рухнала мечта.
И кого да питам –
колко скъпо струва любовта...

И ето че бавни стъпки
приближават. Чувам глас.
Дали твой е? И дали е
най-щастливият ми час?..

Свирна влака. Той не чака –
верен на пътния зов.
Сякаш нещо в мен изплака.
И може би...от любов...

ПИСМО

ЖЕЛАНИЕ
Каква утрин - с цвят на изгрев,
като чакана мечта.
Къдри вълнение бриза,
чак до края на света.
Вик на подранила птица –
нотен знак на пролетта.
Като в на художник скица
се преражда вечността.
И до приказ хоризонта
палва своята черта.
Как е лековит живота
в тоя миг на красота.
Клони листнала наблизо,
маха дъхава липа
и във скутите на бриза
рой цветчета - цял калпак.
Едно от тях - дар от нея,
като чакана мечта –
вземам, та дано да сгрее
вярата ми в любовта.

Сив е тук деня. А нощта
е безкраен леден мрак.
Сякаш още в мене трака
оня незабравим влак...
Виждам, да бъдеш простена,
как ми се усмихна ти.
И пое в неизвестното –
нали светът се върти...
И далеч съм от чакане –
смисъл на един живот.
Дали любовта е райски,
забранен за мене плод?
И усетил, че е вече
необратим твоя път,
днес разбирам, колко чужд е
без усмивка тоя свят!

Като пламък на восъчна свещ,
осветил най-познатото място,
ти си мислиш, че бавно растеш,
а в действителност бързо угасваш.
От стремежа си хищен проклет,
ти забиваш във себе си нокти
и решаваш, че тръгваш напред,
а загърбваш сто верни посоки.
И напредваш по пътя си къс,
а пресечките правят те нервен –
кръстопътят е път, но и кръст,
който иска съзнателни жертви.
С всеки избор прибавяш товар,
ставаш установен и фиксиран,
задушаван от избори - стар,
и от липса на въздух умираш.
Да избираш е вътрешен спор,
удвоено изплащаш залога.
А свещта беше само декор –
ти не вкуси от живия огън.

ДЕТО ГОРЧАЛО
ОТ СЛАДКОТО
Неясно и несигурно,
в гърдите ми е празно.
Останаха ли мигове,
които да запазвам,

останаха ли радости,
останаха ли рани...
(От стихосбирката Разпръсквам времената си
“Гълъби на прозореца”) усърдно насъбрани
в останките от минало,
в разкопки от годините.
Навярно ме е имало,
но днес, дали ме има?
Оглеждам се в очите ти
и тръпна от уплаха.
Сълзите ти - наситени
с боязън - проболяха.
В безбрежности от нощи
си пазим страховете
и можем ли изобщо
през тях да се усетим...
Подобно древни статуи
стоим на твърдостта си,
а вътре - светлината
ни посърва и угасва.
В последния си опит
да бъдем настоящи
превръщаме се в допир.
А после пак е страшно.

Художник Ева Пенева

Прибирам се във себе си
и в тъмното проглеждам,
че най-свирепи белези
остават ни от нежност.

Когато в тиха звездна нощ
в душата въглени засветят,
мигът ми става
светлина и шепот.
И в странна мекота,
като от лист оронен тихо,
нещо мило, нещо нежно
засвируква в мен.
Във гръдта ми е зашавал
стих
като светулка,
като гълъбово сияние,
като мълчание
на семенце, напиращо
от цветна плът.
Тогава аз,
най-несъзнателно,
тревожно-бързо,
думите изписвам
в този мой
объркан словоред.

ПЪТЯТ
В поезията
хлъзгава гола вода –
газя.
А в душата ми сушаво,
търся простори.
Памет съм
задушена от спомени.
Ограбена, поломена –
прекършено стебло на цвете.
Тежа от ръжда есенна.
Дишам тежко –
цялата скръб земна
на гръб нося.
И помня,
с изгрева дойдох,
в залез си отивам.

ЧЕРГА
Изтъках живота си –
черга шарена
Ред бели рози,
ред червени,
ред вишневи карамфили.
Тук-таме точици –
сребристи сълзици.
Ден и нощ тъках.
Очите си дадох.
Ръцете намъчих.
Накрая въздъхнах –
готово! Като смокиня
усладих душата си.
Черга за чудо и приказ !
Извезах в нея
цяло сърцето си.
...
Проснах я.
По нея другите ще ходят...
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Милена Белчева е родена в гр. Варна.
Творческият ѝ път минава през поетична школа „Прибой“- Варна, с ръководител Венета Мандева и периодични
участия в радио предавания и училищни мероприятия. Милена Белчева
публикува в електронни сайтове за
изкуство и култура, както и във
вестниците „КИЛ“, „Поглед“, „Всичко

СЛЕД СПРИНТА

“Пътят е това, което имаш,
докато се луташ в намерения.”
(Виолета Христова)

за жената”, „Ретро“, „Вестник за жената“, „Женски свят“, „Уикенд“, „Аз, жената“, сп. “Знаци“, сп. „Антимовски
хан“, сп. “Понеделник”, сп.„Простори“ и
др. Има една издадена поетична книга,
озаглавена „Ванилено небе“ (2007). През
201 3 г. E удостоена с I награда от Националния конкурс за нравствено-религиозна поезия „Под манастирската
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лоза“, I награда от Националния
конкурс за поезия на вестник „Литературен глас“, ІІІ награда - от втори
Международен конкурс за поезия „Лирични гласове“, ІІІ награда - от Х-ти
юбилеен Национален конкурс за поезия
„Пролет моя“, поощрение - от поетичните конкурси: “Искри над Бяла“,
„Магията любов“. През 2009 г. създава

свой блог (http://ladydream.blog.bg), където публикува предимно свои авторски
материали. Член е на Сдружението на
Варненските писатели и клуб Юнеско Варна. Има интереси в областта на
изобразителните
и
приложни
изкуства, моден и производствен дизайн, фотография, приложна психология, научна фантастика и други.

ДОСТАТЪЧНОСТ

Изменчиви сме - на лица и статуси
и днес за вечността не чакам виза...
Приемам те - светулковост,
каквато си примигваш и изчезваш... но си близо.

“... грешен път...”
(В. Василев) Посветено

Ситният чакъл те спъва трезво,
хукнеш ли несдържано към рая си.
И нощта надменно се изплезва
да разбяга страховете - паяци.

Животът сам по себе си е плен,
но ние го държим като награда.
В стремежа си е тъй несъвършен
и затова логично се разпада.

Не ме примамват чувствените патоси,
ни онзи зов - нелепо предрешения.
Приемам те за истинност, каквато си,
без мантия на смислопотвърждения.

Търсиш за душата ненаситна
по-благоприятни психоклимати.
Но крилете, ако не политнат
питаш ли простори, всъщност, имат ли?

Приели шепа улов за късмет,
привикваме с известната ни схема една мечта ще сбъднем, или пет,
а после празнотата ни превзема.

Не ме влекат глюкозени мечтания,
не са ми здравословни за годините.
Дори и пътя там, предначертания
да сътвори оазиси в пустините.

И нали нещата ти по план са –
пърхаш до без дъх самоуверено.
В този миг – да не изпуснеш шанса
и откриеш нещо ненамерено...

И чувствата са само камуфлаж,
натрапващ на света значимостта ни.
Разсипем ли бурканчето мираж какво от личността ни ще остане?

Приех в живота мъдри назидатели
в завои да превръщат даже преките.
Не мога... наврагувах се с приятели,
които припознах в пинакотеките.

Искаш да добавиш уникати
в стаята на празни притежания.
Трупаш свидни спомени и дати,
трупове на сбъднати желания...

Трагедия ли? Просто грешен път.
Подвеждащият глас на сетивата.
Тревожен хрип от слабата ни гръд,
между началната и крайна дата.

Сега преуморена съм от взиране,
синеят ми от невъзможност склерите.
Финалният спектакъл е умиране,
каквито и да са ни били верите.

Оплеви от гордостта си нивите,
виж какво след всяка смърт остава.
Често след завоите, най-кривите
скрита е финалната ти права.

Пред вечността е волята без власт,
човешкото величие къде е?
Корава пръст и за нелеп контраст два бели карамфила върху нея.

Ще паднем пак в студените обятия,
на сетния си земен дом - бетонния.
Не ме вини за жалката апатия,
не ми изземвай сладката ирония!

ДАНИЕЛА ВИКТОРОВА

ДА ЗАВЪРЖЕШ ВЯТЪРА ЗА КОРЕН
Все обяздвам вятъра, Боже, няма ли кой да ме спре? –
да изтръгне от мене стихиите, да забие пети във скалите
и да викне: – Дойдох, аз съм твоето земно момче,
две звезди ти донесох, за да няма тъга във очите ти!
Да изпие с целувки солта от сълзите на хиляди роли,
да разпусне косите ми – водопади от огън и жупел,
и да шепне по-тихо от пяна: – Аз съм твой, ти си моя,
всеки миг е единствен сега, няма минало, няма и утре...
И да бъде простичко, Боже, като пръст от твойта градина,
като в първия ден, като капчица кръв от реброто оголено.
И да бъде Любов! – и да няма ни пролет, ни есен, ни зима,
за да кротне вятърът в мен – да замлъкне, завързан за корен.

Аз ли някога стъпвах по тези издайни пътеки,
обрамчили с тънка есенна плитка очите?
Аз ли съм тази, която до капка изпи дъждовете
и жадна остана? По пустините аз ли се скитах?
И сега – уловила в юмрук ветровете на хаоса –
няма как да разтворя ръце към проклетия плод.
Господи! От малка въобще не обичам ябълки,
но някой ден ще го хвана този търкулнат живот.

РАЗКАЖИ ЗА НОЕМВРИЙСКАТА ЛЮБОВ
Кажи ми, моля те, какво е да си влюбен,
когато си на петдесет и пет,
копринени ли сещаш под нозете дюните
и силно ли е, както първи скоч без лед?

НЯКОЙ ДЕН

Чувстваш ли, че можеш да летиш отново,
преди да си успял да се съвземеш след тайфуни?
И изход ли е Жулиетината стъкленичка със отрова,
или е слабост, не любов, а слабоумие.

Господи! Как за миг се търкулна животът –
сочна ябълка, изтървана от тичащ хлапак.
И преглъщам тъга, и броя невървени посоки,
и протягам ръце да го вкуся отново. Но как?

Кажи ми, много ли е страшна „сляпата неделя”,
когато от живота си научил две и двеста,
сърцето лудо бие ли, сълзите знаят ли предели,
от щастие щом пластовете земни се разместят.

До върха как се връща отвързана бяла лавина,
как се язди жребец, дишал изгреви, пил брегове,
как се трие от ирис кръвта на залез карминен,
мълния как се ражда в съдраното вече небе?

Разкажи ми за постелята със кок от нишки посребрени,
за мълчанието, петù забило във последното обичане,
за ласките ù – по-страстни ли са, или са меки, кадифени,
и може ли мъжът момче да стане, а жената пък момиче?

Часове и минути, години деня ми изписваха
с думи на радост и скръб – клиширан роман.
Колко тайни изплаках без свян пред кулисите...
Колко любов разпилях? Не пожалих и грам...

Преди да акостира любовта на рейд последен,
тя знаци дава ли, звъни ли ти, че идва да те вземе?...
И знаеш ли, от днес за него ще забравя,
ще го обичам пак, по-силно – през ноември.

ВИКТИМИЗАЦИЯ
Не мога да се правя на обидена –
за мен е непознато състояние,
но укора на нощните мълчания
натиква ме в черупката ми мидена.
Не мога да се гмурна в океаните
и да достигна смело дълбините ти –
сред кроткостта на пясъци бисвитени
издебват ме на всеки страх пираните.
Не мога да изплувам над представите
и да прогледна слънчевите ириси.
Спасителят и антихриста ти ли си,
защо в подобна двойнственост ме давите?
Не мога да поемам съпротивите
на айсбергите, с було на оазиси.
Аз просто имам нужна от онази си
безгрижност, миг от дните ми, щастливите.
Не мога да притихна след бъртвежите,
превръщащи очите в колебания...
Но мога днес на нежността ти в мрежите,
(да) се самоуловя за три желания.

БЕЗЛЮБОВНА
СТАТИСТИКА
Юлски горещник – три и двайсет
следобед,
двеста трийсет и шест дни, откакто
мълчиш.
Снегът ме затрупа – онзи, който
започна в десет, на Коледа,
и оттогава вали, и вали, и... вали.
Под дебелите преспи, в сърцето на
тихото,
отчаяно зъзнат двайсет забравени
дни,
пет нощи безсънни, една обич,
в дланта ти притихнала,
два бързи коняка, шепа сълзи –
и незнайно колко лъжи.
Вчера изхвърлих часовника – ръчния,
в една кофа метална, до старата къща –
номер двайсет и седем,
да не гледам стрелките, да не чакам от
тях милосърдие,
да не вярвам, че всяка минута, която
дели ме от теб, е последна.
И я гледам сега тази двукилометрова,
прегърбена улица,
моята двайсет минутна присъда –
асфалтирана, пъстра гарота.
Вън е трийсет и седем,
а студът в мен се вихри като ялова
блудница,
тръгвам напред – ще сънувам
смъртта
или случайно ще се спъна –
в живота си.
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Май - юни, 2013. Брой 5 - 6
време за потвърждение от страна
на ,,уважаемия млад колега д-р
Николов”. Не помня даже чувството на радост, което трябва да
ме е завладяло, защото откъм
отворената врата ме обви познатото фамилиарно обръщение:
- Ей, докторче! Оня пак е
лапнал слушалката. Защо сте го
сложили сам в преходната стая?
Да не би някой да се е оплакал от
дрънкането му по телефона? Нищо, добре сте направили, ама ако
може и да му вземете телефона,
че не мога да го хвана да му говоря. Ох, ако знае колко добра цена
мога да му дам, сега за Приселци
никой не дава толкова...

циента от Приселци обаче я беше
накарала да се навре в стаята на
лекарите и да пробва нови тактики.
Не счетох за нужно да й
обяснявам, че и аз удрям на камък, като се опитам да му обясня
належащата нужда от ампутация
на крака му поради некротични
поражения от диабета. Всеки път
пациентът бързаше да ме прекъсне, че първо искал да се посъветва със сина си, който бил от 10
години лекар в Германия, и заравяше пак мобилния си в посивелите и отдавна неподстригвани
букли около ушите. Явно синът
му веднага вдигаше, защото пре-

колко всеотдайни са лекарите в
България и ще се погрижат за
мен.
- Боя се, че несъгласието ви да
се оперирате ни лишава от
възможността да се погрижим за
вас всеотдайно, – не разбрах дали
долови иронията ми, а и не исках
да ставам по-хаплив. – В кой град
работи синът ви?
- В Мюнхен е, в много
известна болница е хирург, вече
10 години все по телефона си говорим, защото е затрупан от работа и не може да се върне.Старецът отново извърна към
мен обезцветените си от
постоянно сълзене очи и

фрау Иванова би могла да се
гордее с мен, ако можеше да види
моето безгрешно начало на
писмото до шефа на клиниката в
Мюнхен. Гларусът вдигна глава и
насочи немигащите си очи към
вратата.
- Докторе, 2-ра, спешно!
Докато се обърна, сестрата бе
затворила вратата. Бързо я
последвах, светкавично припомняйки си алгоритъма за реанимиране.
Пациентът
от
Приселци беше вперил още
влажните си очи в тавана, ръката
му меко се отпусна, когато
допрях пръсти до сбръчканата му
шия с отдавна изчезнал пулс. На
пода с пластмасово издрънчаване
се претърколи телефонът му,
който повече инстинктивно, а не
Продължи вероятно с уточне- жълтялото от напрежението на изфъфли:
поради нечия необходимост се
Дъждът чертаеше къси хао- нията на параметрите по въобра- болката лице сменяше посоката
- Толкова ми приличате на не- наведох да вдигна. Ръката ми с
тични есенни послания върху жаемата сделка. Сигурно си на многобройните бръчки, го, преди да замине за Мюнхен изненада усети неговата необипрашните прозорци. На перваза мислеше, че по време на визита- изтеглени от широката му беззъ- беше също като вас.
чайна лекота и с невярващи очи
беше застинал в хронично гладно ция ще повторя дословно думите ба усмивка. На няколко пъти поЕдва се сдържах да не му го огледах. Беше бутафорен –
на пациента. Опитвах се да нечих да взема телефона му, за да разкажа, че сигурно от същата детски телефон-играчка. През
очакване гларусът, който болните
подредя
радостния хаос на говоря с колегата, но старецът клиника, в която е синът му, ме цялото време старецът беше гохранеха и почти бяха дресирали.
Птицата беше вторачила поглед мислите си и за да прикрия чевръсто се извръщаше, при- канят да специализирам хи- ворил с...
върху плика на бюрото ми, липсата на интерес към нейните тискайки го между главата си и рургия, но предпочетох да подхо- А-а, докторе, изтървали сте
мислейки го вероятно за опако- бизнес планове, заковах немигащ възглавницата, като не спираше с дя делово и да пробвам пак да го го. - Грозноватата брокерка
въчна хартия на вкусни залъци за като на гларуса вън поглед върху глух фъфлещ глас да разказва на убедя да се оперира. Старецът вдигна погледа ми. - Добре че аз
лъскавата си човка. След всяко лъскавите миши очи, обградени сина си какво е болничното ме- отново се хвана за телефона и аз, не го изтървах. Кметът на Присвиждане от подобни пакети към от тъмнокафяви сгърчени кръго- ню, колко му било кръвното и т.н. издразнен и нетърпелив вече да селци всичко ми каза. Синът му
нея летяха кюфтета, резени ве кожа, напръскана с лунички Дори преглеждайки болните в остана насаме с мислите си, пре- преди години катастрофирал в
шунка, комати от домашно при- или старчески петна. Въпреки съседната стая, чувах многообра- минах през съседната болнична Германия, бил в дълбока кома и
готвени погачи. Постъпвайки в симетричните си черти лицето на зието от теми, с които занимава- стая и коридора, без да откъсвам след време починал. От тогава
болница,
пациентите
май брокерката беше грозновато. ше сина си: политика, вицове, съсредоточен поглед от мо- старият все говорел по телефона,
изведнъж решаваха, че яденето Неприятното усещане от вида му цени, телевизионна цифровиза- билния си. Трябваше да се обадя оказа се, че и ниви вече нямал,
само на ябълки и лимони бързо се подсилваше от изкуствения ция...
на родителите си за поканата от всичко продал и пратил в Гермаще ги отърве от болестта, и зато- кръшен висок смях, който
Знаех, че никой не идва при Германия.
ния да го поддържат. Само дето
ва щедро изхвърляха на крилатия оголваше избелени ситни зъби него на свеждане, пък и исках да
Гларусът отново чакаше не- си губих времето, каква
просяк донесените от грижовни- под тънките устни и придаваше разкарам мишите очи от очите търпеливо времето за пир на атрактивна цена му бях
те близки радости за лакомия вид на озъбено зверче. Беше се си, затова мълчаливо отпратих перваза. Студената мъгла го отде- подготвила...
специализирала в изпълняване грозноватата брокерка към ча- ляше от събратята му, накацали
стомах.
Времето за свиждане днес бе- на последни желания и мечти, калнята на отделението и преми- по покривите на съседните отдеОставих я да обяснява на друше време, очаквано и от мен – както самата Александра обича- нах през една от болничните ления и неподозиращи колко ле- гите болни в съседната стая и се
най-после щях да отворя получе- ше да представя изкупуването на стаи, изпълнена със суетенето на сен е животът на този тук.
прибрах в лекарската стая да
ното сутринта писмо от ,,Дойче ниви и имоти. Във всеки ден за кратките срещи между болни и
Днес вече трябваше да напиша оформя документите на починаМедик Асосиейшън”. Вече ня- свиждане дебнеше кога ще си роднини. В настъпилата въпро- отговора си, нямаше за кога да лия. Гларусът ме изгледа изпитаколко часа гадаех техния отговор. тръгнат роднините на болните и сителна тишина от моето появя- отлагам. Опитвах се да не мисля телно и после разочаровано
Докато отварях плика, забелязах обикаляше от легло на легло, ване с досада долових фъфленето за неочакваната реакция на май- извърна глава към съседните
как гларусът напрегнато повдига предлагайки ,,не сделка, а истинс- от съседната преходна стая на па- ка ми – дали съм имал намерение прозорци. Наближаваше краят на
крила и изпъва шия, сякаш да ка финансова защита за мъжа”, циента от Приселци. Когато вля- да се върна след време, самотни времето за свиждане. Погледът
провери проходимостта на хра- защото името означавало ,,за- зох при него, той бързо се щели да се чувстват без мен, по- ми се върна към отворения
нопровода си. В първия миг щитник на мъжете” и като се извини, че щели да се чуят по- добре било да изтеглят заем, за да лаптоп на бюрото с наполовина
буквите се разсипаха в пъстър имало предвид съчетанието с фа- късно, и прибра телефона под специализирам тук, на пенсионе- готовото писмо. Без повече да се
букет от любезни обръщения и милията Великова, всички възглавницата си.
рите лесно давали заеми... Двата замислям върху перфектността
пояснения, после по немски дело- трябваше да се сещаме за анало- Благодаря, че дойдохте, часа за свиждане щяха да ми на немските си фрази бързо го
во се подредиха в покана за гията с Александър Велики и да докторе! Тъкмо обяснявах на си- стигнат да оформя учтивия си довърших и го изпратих. После се
безплатна специализация в подпомагаме победния поход на ми, че няма нужда да си отлага отговор на отличен немски, за обадих по мобилния си:
престижна клиника в Мюнхен и из хирургичното отделение. служебните ангажименти, за да който така и не получих отличен
- Майко, писах им, че не мога
в края суховато рамкираха късо Липсата на отзивчивост у па- идва да ме наглежда. Той знае в Първа езикова гимназия. Сега да замина...
На националния конкурс
,,Разказ на младежка тема” 2013,
организиран от Дирекция ,,Младежки дейности и спорт” към
Община Варна, тричленното жури в състав Димитър Калев, Мариан Желев и Драга Дюлгерова
класира на първо място разказа
на Панайот Николов ,,Мечта за
Германия”.
Панайот Николов е от Варна,
на 23 г., студент 4. курс специалност „Медицина” в Медицински университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов” - Варна.
Разказът „Мечта за Германия” е
първата му публикувана творба.
Вълнуват го проблемите на младите хора в България и
възможността за реализация в
родината.

МЕЧТА ЗА ГЕРМАНИЯ

ѝ

ѝ

ѝ

ѝ

СИНЕ

РАДОСТИНА
ДРАГОЕВА
ПИС ЪК
КОГАТО

Когато вярата е ненамерена
различията крякат като жаби.
И сякаш мракът с длани е почернил
душите примирени, че са слаби.
И няма ги лъчите искрометни,
които да съединят идеи.
Тревогата се слива във куплети.
А искам други ноти да се леят!
Как да намеря брод във тази полюсност?!...
Как да стопя стени и растояния?!...
При толкова разнопосочни полети...
При толкова раздиращи признания...
Когато болката се умножи по сто
и драска с нокти рани през съдбата ми
оставаш, Ти - четвъртото листо
на детелина, вътре във сълзата ми.

Нима бих написала нещо различно?!...
Не спират комини да бълват гъст пушек...
Защо през стените им мрачни се стича
горчилка от време безлично, бездушно?...
Дали във буриите тъмни на печките
ще светне метала отново не зная...
Все още се борим не с мрака, а с Вечното.
И все не напомня животът тук Рая...
И мирисът лют на запалени гуми
задръства с дъха си докрай сетивата.
Но без да потърсим най-мъдрите думи,
с които да влезем в света на децата...
И те ни напускат инертни, забързани...
А ние отнякъде щастие чакаме.
Едва двата края решим, че сме свързали.
Едва се усмихнем и пак сме заплакали...
Димът се разраства и става огромен...
Променя цвета си от него простора.
А ние за по-лесно в себе си жомаме,
отчасти запомнили свойта история.

На моят син Адри
“Бях човек, но от друга планета
със безсмъртното име Любов.”
Валери Станков

ПО МОТИВИ
НА ПРИКАЗКАТА
„СПЯЩАТА КРАСАВИЦА”
На съпруга ми

Сега чертаеш звездната си карта, сине…
Мечтите ти напомнят на ракети,
Една ранима, малка пеперуда
които всъщност търсят главната причина се рее нависоко като птица...
„Любов” да бъде име на планета.
От сто годишен сън ли ме събуди,
облякъл се във дрехата на принца?
С надежда търсиш новите галактики
Щом не заемаш времево
в безкрайното космическо пространство пространство,
за да се случи твоята очаквана
а ме даряваш с нежно съвършенство
още от детството, любима страница.
и с теб е пълна всяка моя страница...
До болка чувствам онова блаженство,
Сега в живота ти валят метеорити.
което само влюбен разпознава
И всяко сбъдване не е случайно.
в очите, заблестели със сълзата...
Ти, все така във необятното политай
Едно море, стаило незабрава,
и преоткрий най-истинните тайнства!
не спира да вълнува в бяг душата ми,
защото осъзнавам твойта близост –
И нека облаци погълнат всяка болка,
ухание на светлоцветна пролет.
която ненадейно те притисне...
Защото те обичам, сине, колкото
Обличам се със бялата ти риза.
са светлите звезди. Безчислено.
А ти прекръстваш днешния ми полет.
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Донякъде това е „морската“
стихосбирка на Ружа Велчева. А
допирните й точки с морето са
биографични и други – тези,
които формират вълшебството
на морето в съзнанието ни като
метафора на безкрая, магия на
щастието и блян по свободата.
Биографичните топоси ще
откриете в художествено-мемоарната й книга „Любовни досиета“ (2003) – една притча за
приятелството, любовта и
съдбата на твореца в съвременния свят. Варна между 1964та и 1967-а е нейното първо житейско пристанище, където Ружа
следва (във ВМЕИ) и откъдето
тръгва към широкия свят, към
поезията и любовта. Наистина
невероятен е късметът да попадне сред такива творци и да
пише и да се учи редом с тях:
Никола Радев, Кольо Севов, Тодор Ризников, Богомил Тодоров,
Турхан Расиев, Димитър Атанасов, Боян Върбанов, Трифон
Игнатов, Атанас Стоев, Иван Бориславов, Панчо Недев, Христо
Германов, Михаил Михайлов,
Михо Стойчев, Симеон Илиев,
Михаил Михайловски, Цвятко
Дечев, Дора Николова, Христо
Боранов, Живодар Душков… Но
животът е неумолим – следват
покруси, житейски неволи, любовни разлъки и стъпване на
„сушата“ – първо в Габрово. „Мъчех се да свикна да живея без морето, да лекувам раните и да
пиша стихове — в тях вграждах
чувствата си, отглеждах любовта
си, пазех я жива…“
Морето е тема, която при-

ЙОНКО
ЙОНКОВ

МЕЖДУ
НЕБЕТО
И ЗЕМЯТА
Отеква в мене всеки стон,
отронен от съдбата.
На теб, живот, дълбок поклон,
за всичко сътворено свято.
През ехото на векове
с проблясъци във необята,
тук истината пак снове
между небето и земята.

ПОКАЯНИЕ
Ще остана
в спомените скрит,
с раните
от всяка свада,
че в живота властен и сърдит
истината, истината страда.
И ще тръгна
от света смълчан.
Кой ли може днес да ме познае?
За причастие
ще вдигна аз стакан,
че след мен
и друг да се покае.

ВЛАДИМИР ШУМЕЛОВ

ОСЪДЕНИ НА ЖИВОТ ВЪН ОТ РАЯ*

съства неизменно в книгата. Дори чрез отсъствието си. Първият
цикъл „Морска сага“ определено
е най-фокусираният в темата –
като (авто)рефреклексия, антропоморфия, романтика, любовно
чувство, бит и екзистенция, пречупени през решетката на спомена и моментната снимка върху
детайлите и пейзажа. Резултатът
е цял един морски свят – метафоричен и конкретен, изпълнен
с вълшебни видения, мелодии и
цветове, но също така и много
страдания, средоточие на които
е ежедневният и рискован труд
на обикновените морски хора –
рибарите и моряците; и както и
в останалите цикли, и тук червената нишка на любовта пронизва всеки стих, вплетен е в
цялостната поетична тъкан на
книгата. А Варна? Чрез
носталгията по отминалото време и любовта във всичките
форми можем лесно да разчетем
името на града в много от стихотворенията от този цикъл. Това е Варна от епохата на соца, за
която с толкова обич и разбиране ни разказваше в диахрония
Атанас Липчев в предпоследния
си роман „Пътят към зимата“
(тихите романтични улички, рибарите и колоритните й обитатели..., но и за извращенията на
тоталитаризма, провалите и
успехите, грешките и нашите падения). И както Липчев, Ружа се
връща в годините, за да попита
кой?
ѝ

ВИК

Кой ми открадна старата Варна?
Кой прокуди моите спомени?
Бродя по улиците покрусена,
а в душата ми – тъмно и пусто...

Следващият цикъл с хайку не
стои изкуствено в композиционно отношение. Той е
естествен преход към вкарването на нови теми, идеи и внушения в поетическото съдържание
на книгата, между които основна
и водеща остава отново любовта
– като страдание и щастие, магия и карма, молитва и път към
Рая. Хайку-цикълът отразява
красотата на битието в мигновени кадри, подредени в строг стихотворен канон. Те естетизират
природата чрез своята искреност, простота, недоизказаност,
сугестия, спонтанност и непосредственост. Те не са рожба
на разума, а са пълни с емоция,
предназначени са за хора с други
духовни сетива, които проникват зад видимата и банална
същност на нещата. Ето как:

УТРО

В цикъла „Очи на юг“ елегичното настроение в началото
неусетно прелива в радост от
живота, която ни донася
първият повял южняк след края
на продължителната зима. В
стиховете надделява копнеж по
Юга и топлите морета, към споделената нежност и любов. Те са
едно бягство: „Бягам от зимата,/
бягам от себе си,/ пазя с шепа/
сърцето си търсещо“ („Бягство
от зимата“), но и очи вперени на
юг, очакващи стъпките на любимия да прогонят зимата. Този
блян по Юга и слънцето е
неприкрит израз и апотеоз на
любовта – тази, която подобно
на южняка гони съня от очите
ни, връща усмивката върху
устните ни и ни кара да мечтаем.
Защото за какво друго живеем?
Ние сме хора и сме грешни.
Белязани сме от първородния
грях. Осъдени сме да живеем
вън от Рая. Веднъж, водени от
любопитството си („Вън от
Рая“), и втори път – предпочели
Ада – обсебени от безпределна
любов („Орфей и Евридика“).
(стихове). Изд. РНБ „П. Р. Славейков“. Велико Търново, 2013.

Или:

* Слово, четено на представянето на стихосбирката във
варненската галерия „Арт Маркони“на 12.07.2013 г.
Текстът е предоставен специално за в. КИЛ от автора.

Трева над камък
езеро над облаци
пътят към Рая

Утрото сънливо щом изплува,
ще помоля идващия ден –
пак да ме остави да сънувам
онзи миг, във който съм роден.
С вик и плач животът се показва.
В мен вграден е всеки техен ек.
И дано след време други казват:
- Стана и остана си човек.

ИЗПОВЕД
На времето през дните сиви минах.
Вървях по път неясно очертан.
И много истини измамни сринах
да не остана неразбран.
Вървях със другите. До мен уж бяха...
Мълчеше все безкрайното поле.
Над мене само птиците летяха
и вярвах в техните криле.

Едно колибри
толкова непредпазливо
във ноздрите на вятъра
се вмъкна любопитно
тази сутрин
той
вятърът
от дързостта му
разгневен
и кихащ
обезумял се мята
сред чаените рози в парка
фeеричните им рокли
сега лежат обрулени
в нозете им
Ах
тези голи рози
покрусени
от тази детска безразсъдност

КАКТУС

Остри шипове
крехки цветове
болезнено изящна
красота
стаена болка
и заплаха
във тяло
от зелена светлина
страхувам се
да го докосна
с любов
ще нараня и себе си
Ружа Велчева. „Вън от Рая” и него

Слънцето гали
белите пазви на крема
ухае на мир

РИЛА

***

СЛЪНЧЕВА ЛЮБОВ
От медената пита
на слънцето
капки
се стичат
по устните
на момичето.
И влюбеният вятър
въздиша
в косите му...

В миг искряща небесна сълза
се отронва в простора на мрака.
Там, до тихата бяла бреза,
кой отново звезда ще дочака?...

ХАРМОНИЯ
“Когато си на дъното на пъкъла...”
Дамян Дамянов
Когато си на дъното на ада,
в огромната житейска пещ,
излез навън.
Погледай листопада.
Или във църква запали си свещ.
И музика, и цветове, и слово
в хармония се посят във всемира.
И винаги все нещо ново,
човек за себе си намира.

ДЪГА

Художник Ева Пенева

Когато почне да ръми
и да се къпят вън полята,
когато с тътен загърми –
светкавици небето мята.
Два облака на юг летят –
дъха ли времето ни спира,
че пак зениците искрят
с дъгата пъстра на всемира.

ДЪЖД

ПРИ САМОТАТА

НОЩ

Продъни се сърдитото небе
от гръм на облаци лилавосиви.
Сълзите вятърът поде
и ги разнесе в жадни ниви.

Ти казваше, че пак ще бъда твой.
Предрече го и тъй излезе.
На верните си стражи каза: - Свой,
и чух: - Пуснете го да влезе!

Гасне вечер денят уморен
от суетните хорски проблеми.
А нощта пак ще вкопчи във плен
тези сенки потайни и неми.

Валя, валя, наплака се и спря.
Изскочи слънцето от мрачината.
Надеждите в простора свеж огря
и продължи да движи кръговрата.

- Светът, човеко, май не те прие
и ти от него се отрече.
В играта на живота, крупие,
не слагат никога обречен.

Те носеха мечтите ми високо –
над бури, дъждове, скали.
А в себе си тъгувах аз дълбоко,
че хората не са орли.
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Бойко Панов Ламбовски е роден
е в София през 1960 г. Завършил е
Литературния
институт
„Максим Горки" в Москва (1987).
Работил е в Съюза на българските
писатели, в Централния студентски дом на културата, Министерство на културата като
директор на Националния център
за книгата. А понастощем, от тази
година, е председател на българския
П.Е.Н. - център, като наследява на
този пост поета
Георги Константинов. В момента работи във в. „Сега”.
Стихосбирки:
„Вестоносец“ (1986),
„Ален
декаданс“
(1991), „Едварда“ (1992), „Критика
на поезията“ (1995), „Господ е началник на караула“ (1999), „Тежка
картечница преди сън“ (2004),
„Бране на думи“ (Избрани стихове
- 2004), „5 цикъла с пояснения“
(2010). Есета: „Глупак в подлеза на
света. Статии, есета, фейлетони“ (2007). Проза: „Деян Енев Стихотворения/ Бойко Ламбовски
– Разкази” (2012).
Лауреат е на много награди за
поезия, между които: „Владимир
Башев“ - за дебютна книга, „Гео
Милев“ - за принос в съвременното изкуство, „Дървената роза“ за книгата му „Ален декаданс“ и
др. Книгата му „Тежка картечница преди сън“ е номинирана от
България за Международната
награда „Балканика“ 2003.
Негови стихове са превеждани
на сръбски, немски, английски,
руски, чешки, полски, италиански
и др. езици.
Пише още публицистика и
есеистика, превежда от френски и
руски.
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Б Ъ Л ГА Р С К И П О Е Т И Н А X X I В Е К

и отварят широко вратите пред
„безброй невидими паразити миниатюрни динозавърчета, питекантропчета, кроманьончета,
неандерталчета и проч. кариеристи на еволюцията...” Изобщо
време, в което „Ницше би полудял отново”. „Вестоносец“ е забележителна
стихосбирка и поради
свободното движение
от интимни, привидно
незначителни спомени
към големите събития
на века – алиенацията,
загубата на етическите
посоки,
моралната
деградация.
Стихосбирката ни изправя пред проблема за
писането като усилие,
като прокарване на
път през селвата, като
търсене на другост отвъд
конвенциите на езика:
Като щедри туземци сме бързи.
За шепа мъниста
подскачаме дружно,
продаваме старите идоли.
(„Страната на ситите кучета”)

вижда своите надежди в пожара
на един залез, повалени в праха
на исторически и лични грехове.
Мисълта му свърза чисто моралните и интелектуални
проблеми на онзи грандиозен
преход с историята, вижда драмата в нейното живо развитие и
разрешение.
Дали не се заблуждаваме, че
когато вървим, вървим напред?
Дали не е житейска илюзия вярата, че създаденото от нас притежава някаква стойност, че
вървенето е действително
напредване? Демиургична или
експериментаторска е тази свобода? И кой кого владее в нея:
... о бедни бедни бедни бедни хора
не ми е за жал за вас а за Окото
прискърбно то зад погледа ви
свети
като опустошително мънисто
така се изпаряваме така се
възземаме пропадаме стареем
не огън не трагедия не болка
а все по-малко ропот все
по-малко...
(„Окото”)

Изумява откритието (“„поУморена, бездомната душа
ревниво е прегърнала своите безутешно от белия свят”), че
скрижали-„вехти надеждици”, последното, най-високото стъбез да вижда „стената, иззидана пало се е превърнало в химера.
от гърбове” („Вестоно- АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ
сец”). Парадоксът в
поезията на Бойко
Ламбовски често се
ражда в природата на
любопитство
Бойко
неговото прикриване – той, кой- От
то не живее в произвола на Ламбовски е готов да наруши и
обстоятелствата и моментните други ритуали. Под обвивката на
решения, а чието поведение се думите се чувства мисията на
осланя на познанието, трябва поетична му душа („Поезията не
първо да „сътвори” познание за е да пишеш стихове, не е да смусамия себе си, да премине през чеш молива, не е да си самотник,
дълбочината на сякаш спираща- глупак или графоман...” ) В
та времето, уловила вечната жи- „Едварда“ (1992) той все още има
тейска нега. „Ален декаданс“ да „стяга още багажи” - през пу(1991) доразвива тези пара- кането на пода и скърцането на
доксални визи в локуси на рето- материка, през бъбрежа на телеВ схемата на важните неща и ричното. В нашето интересно фона и през писъка на тревата
приоритетите в живота на Бойко време става все по-ясно, че сво- все по-често чува: някой го вика.
Ламбовски да пишеш лирика бодата не е дълготрайно състоя- Не закъсняват и въпросите: Кой
означава да вървиш срещу ние, че не подлежи на точно съм, защо стоя на пътя, на
предварително установената по- определение и не е географски кръстопътя, между сушата и восока, обратно на обичайния закована, че много често е дата, между огъня и смъртта?
синтаксис. Агресивен към езика, хладна и дори ледена, че може да Понякога читателят може да
жесток към логиката неговият е най-самотното чувство на све- потръпне от студ при признания
стих е идеалният медиум за осво- та. И затова често не е желана. като следното:
бождаващо творчество. Книгите Вместо върху образи на една но- Няма покой за дръзкия,
няма любов за безстрашния,
му вече три десетилетия до- воизграждаща се история стихоказват, че нищо не зараства, ма- вете на поета с болка акцентират няма спасение за праведника!
кар върху разкъсаната вода да върху катастрофата, случила се в Няма дързост за смирения,
няма страх за влюбения,
има шевове от светлина. Кое бо- човешкото съзнание, което вече
няма
правда
за спасяващите се!
ли толкова много? Желанието да не разграничава живота от
(„Хилиастична поема”)
избягаш от историята? Или не- смъртта, предателството от
Капан е плачът на „тия двувъзможността да го направиш? верността. Градиво на интелични
сирачета” – думите, те „...
и
моралната
Но едва ли историята е панацея- лектуалната
никого
нямат, те просят закрила,
та, разрешаваща проблемите на същност на културата, поезията
съвременността. Писател на бъ- вече е започнала да се маргина- обаче/ не дават утеха, а своя недещето може да бъде само оня, лизира, отказала е да бъде со- видим саван/ изплитат край текойто вече е в него. Който има циално видима, да бъде бе, сноват с неизменно
силата и таланта да бъде вътре в публичен фактор, както между усърдие...” („Упрек към думите”)
впрочем и съдбата на „пърия и Самотата и немотата заплашват
живота и над него.
с плен човешкото усилие за
Още първата книга на Бойко последния”:
екзистенция („... защото живоЛамбовски „Вестоносец“ (1986) Ако му вземат Системата,
тът/ се върти като колело с две
съдържа творчески дискурси, ще си пререже вените.
спици - любов и смърт. Окамедостигащи
прагови
нява/ прегазеният веднъж екзистенциални ситуации – като Ако не му я вземат,
творчество,
водещо
до сигурно ще я оглави.
достойна съдба на паметник и
(„Първият и последният”) тотем, защото/ голямата любов и
екзистенциална санкция за суПоезията на Бойко Ламбовс- голямото умиране продължабекта си. Поетът не се задоволява да провокира улегналите ки постепенно придобива ват...” - „Великден за истукани”)
рецепции на своя съвременник, формата на „някакво загадъчно Нагласите, които възникнаха
в авторовия „превод” на битието ядро, в което се таи неразгадае- около фокуса на промененото
има решения, които радикално мостта на човешкото съществу- съзнание за време, превърнаха
скъсват с установената традиция ване” (Ани Илков). Поетът твореца в скитник, потънал в

мистичност, следващ думите
нахвърляни, с които бележи нощем пътя си в незнайна посока;
ловец на мигове, отказал да носи
тоягата, съборил оградата и
забравил барута.
Прегърнал смисъла да вложиш себе си в бъдещето, Бойко
Ламбовски не спира да прозира
зад сенките раждащото горене
на скритите си мисли,
възможността надеждата все някога да ни пречисти. Ориентирането напред, предусещането на
едно неопределено, неналично
бъдеще, култът към новото налагат в поезията му новото
съзнание за време - на една акселерирала история, на разпокъсано всекидневие - с повишаване
стойността на преходното, на
мимолетното, на ефимерното, в
тържеството на динамизма. Самото му живеене се превръща в
„копнеж по истинско присъствие"
В „Критика на поезията“
(1995) - дълбоко лична и изстрадана книга, поетическият глас
отчетливо
демонстрира
автоагресия, прекарана универсално през житейски опит,
ярко, смазващо конкретна (поне
на пръв поглед инспирирана от
тази безсмъртна способност на българина да не мирясва да
преглъща
голия
въздух, да позволява
безропотно да го тътрят към
гроба уж „по линията на живота”). Включените стихотворения
откриват нови сводове помежду
си – и сякаш говорят помежду си
на нов език и по нов начин.
Обезсмислянето на всяко градивно действие означава легитимиране на живот, лишен от
човешко съдържание, от право
на съществуване в приватна радост от успеха и постигнатото.
Редуцирайки своите попадения и впечатления до критически фокус върху най-важните
заглавия на обществото, Бойко
Ламбовски носи съзнанието за
граничност и онази непосилна
отговорност, която съпровожда
неизменно завръщането в света
на миналото. Това е може би
причината Ницше да нарече
идеята за вечното завръщане
най-тежкото бреме:

ОБРАТЕН АДРЕС

Страната ми е тъжна страна прилича на дете, построило
крепост от зурлоподобни
формички за крем-карамел.
Страх го е в крепостта му,
но кошмарите му са мили,
а наивността и жестокостта
му нямат предел.
(„Страната ми подтичва...”)

Съумял да обеме в едно живот и смърт, живо и мъртво, миг
и вечност, битие и небитие, жената и мъжа, кръговрата на живота, времето и любовта, поетът
изгражда монументалния образ
на една вечно въртяща се лудост,
която ни обладава, щом земята
под краката ни се разтресе или
животът се окаже по-труден от
смъртта.
Същностните прозрения за
Живота и Съдбата, за Смисъла и
Мисията на Поетите и Поезията
се превръщат в отговорност, в
етичен смисъл, вяра и упование,

продиктувани от дълг и ангажимент към заедността с миналите
поколения, един от нравствените аспекти на земното битие.
Кой съм, защо стоя на пътя,
на кръстопътя,
между сушата и водата, между
огъня и смъртта?
(„Огън за саламандъра”)

Въпреки
изтъняващите
нишки, лъжата, вярата, раждането и умирането, идолопоклонството...
Разминаването, анахрониите,
ретроспективни кадри и осезанието за тяхната непълнота пораждат безпокойство, но и
стават фундамент за по-тясното
обвързване на трансцедентното
със злободневното. „Господ е началник на караула“ (1999) с много страст и емоционална
ангажираност открива найстрашната степен на общественото заболяване - пошлия ирационализъм, който самодоволно
се плиска в тъмните и топли води на инстинктите.
Аксиологизмите на всекидневния език стилизират
възприемането на житейските
феномени; този „лек“ начин има
свои познавателни пътища, понякога по-кратки, отколкото
„тежките“ теоретични вербализации. Езикът в „Господ е началник на караула“ си играе ту
иронично, ту почтително със
смислите, като думите му
обхождат
действителността,
обглеждат и назовават „насън и
наяве” едновременно, съсредоточават погледа в градове и събития, разсейват се в митологии,
извисяват се в памет:
... Къде си се разбързал, черен свят
един хлапак с палто на серафим
талижката си бута по небето
и рови в опикания му ъгъл
и би заритал златната му топка

с такава остра, трънеста любов
е мазната спокойната картинка
че няма няма няма как да минеш
без да зараснеш в нея като белег...
(„Гара България”)

Стоицизмът в поетическото
усилие да намери своите отговори неизменно достига до въпроса за избора. Впечатляващ в
„Тежка картечница преди сън“
(2004) остава образът на „чорлавият и премръзнал бог, щастлив
като олигофрен”. Чрез неговите
тъмните очи Бойко Ламбовски
доловя значещите трансформации в образа на субекта на човешката самота. А за това е
нужно огромно знание, трупано
и осмисляно с усилия и духовна
енергия. Падането на телата и
монументите от миналото парадоксално е съпроводено с рушене градежите на гордостта и
славните арки в пепелта. Неконвенционалните, неудобни за
мнозинството истини обаче в
сборника са съпътствани със съобщуването със съвременника многосмислено, дълбоко, в съчетание със спонтанност и чести
хедонистични прозрения за природата на националната съдба:
А сърцата им - хиляди бомбици,
цъкат сиротно в душния здрач,
като в стар магазин за часовници,
с полудял отведнъж продавач...
(„Зима на прага”)
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Поетическата книга „5 цикъла с пояснения“ (2010) остава
вярна на общото пристрастие на
Бойко Ламбовки към проблемите
на нашето време. В трудни моменти на социални и културни метаморфози
естествено
е
неспокойствието в диалога, честите диспозиции в представянето,
моралните опозиции, особено що
се отнася до тъжната равносметка,
че произволът се е слял със свободата. В битката за тялото и духа на
съвременника се включва и
есеистичната книга „Глупак в
подлеза на света. Статии, есета,
фейлетони“ (2007). Тя представлява добър повод да поговорим за
изгубената традиция на сатирично-фейлетонното начало, а с
това – и умението да се заема
гражданска позиция в моменти
на криза. Сборникът е и прекрасен пример за това, как от подобни текстове съвременният
читател може да се зарежда
силно и се амбицира в своето
практическо живеене. Лаконично, изчистено точно, текстовете в „Глупак в подлеза на
света. Статии, есета, фейлетони“
коментират нравствените девиации на статуквото, в които днес
за жалост е изпаднало българското общество. „Вътре в себе си
е навсякъде, няма нищо вън-отсебе си“ – пише дон Инигьо Лопес де Лойола, и като че ли в тези
думи е заключено и посланието
на автора – спасението е в нас и
от всеки един от нас зависи спасението на другите. Идея, която
в много отношения преминава и
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в последната книга на Бойко поезия – рима, ритъм...” Но в съЛамбовски - „Деян Енев - Сти- щото време поезията му нерядко
хотворения/ Бойко Ламбовски – е своенравна и често арогантна,
Разкази” (2012) Тя е неочаквана влече карнавалната енергия, от
във всичко, което прави, а в този която се ражда онази хипноза от
случай е прецизна, смела, осво- играта с думите, и смисъла. По
бодена, точна, динамична и мнението на Надя Попова без да
робува на конвенции, прекосява
безпощадна.
„Деян Енев - Стихотворения/ жанрови, езикови и формални
Бойко Ламбовски – Разкази” до- граници, словесни спектакли: “...
каза, че културата на книжното в разгръщането на поетическата
изобилие не е все още в залеза си. си дарба, той мина през различни
В нея авторът демонстрира много стилистики - стихотворенията,
повече плътност, отколкото написани в класическа форма,
ефирност в образността. С про- хулигански вариации с градски
никновен, спокоен и земен тон, жаргон и пародийна смесица на
внимателно подбиращ АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ
думите си, Бойко
Ламбовски говори и
пише своите разкази
от позицията на много
видял и преживял, но съвсем не високо и низко, иронично и трасе прехласва от себе си. Пребива- гично, декадентски, сюрреава в света скромно и с боязън. листичен, шамански.”
„Майстор на превъзмогнатоРазмислите му оставят тръпчив
вкус в устата, но въздействат то отчаяние” (Ч. Милош), Бойко
пречистващо, защото са изрече- Ламбовски взе своето от авторитета на една отминала епоха, за
ни директно и с лекота.
Казват, книгите са като море- да го превърне в съвременна
то – изпитание на вярата. Вече поетическа актуалност. И днес
повече от три десетилетия (дано много го боли, като гледа как
не ми се обиди за споменаването истината се превръща в лъжа.
на времето!) Бойко Ламбовски Тъкмо заради това не иска да бяводи своя диалог между минало- га в друга действителност, а стои
то и настоящето и виртуозно тук и сега.
вгражда в творчеството си политическо и лично, литературна и
ВАСИЛ, ВОИН
обществена памет, всекидневни
НА МИСИЯ ДРУГАДЕ
случвания, превъръща ги в духовен летеж. Сам споделя, че „не
Тия не са като нас, мислеше
се чувства старомоден поет, Васил, докато стоеше в пълно
въпреки че харесва (и употребя- бойно снаряжение пред Обекта.
ва!) похватите на класическата Желязна ограда го делеше от

ВЕСТОНОСЕЦ В ЪГЪЛА
На Деян Енев

Аз не харесвам кръчми: то ги няма.
Харесвам закусвални, шкембеджийници
и прочее места за бързо хранене
в най-пролетарските кьошета на родината
край складове, пристанища, пазари,
или по гарите – особено по гарите!
Харесва ми и тази дивна двойнственост,
че хем не съм на място тук, натрапник съм,
хем някак тъкмо тука ми е мястото,
с чорбата и шишето, пред панера
с две-три порязаници; няма другаде
така дебело рязани филии…
(Тук се ценят коматите – от всички.
Народът тук не хапва ритуално,
да не говорим колко уважава
бутилката дори възтопла бира.)
Защо съм тук, защо почти щастлив съм
и си заръчвам още питиета,
напълно сам, отникъде, заникъде?
Другари са ми мръсната покривка,
дебелата женица зад тезгяха,
жужащия слънчасал телевизор
над тихи работяги, май че турци,
и онзи там, крадец ли е, какъв ли но гледа гузно, като невестулка;
и двамата с огромните вързопи,
тътрузени подобно тежка болест…
Дали очаквам точно тука, някога,
внезапно да го зърна, седнал в ъгъла,
как гледа пронизително, изправя се,
и виква необятна вест в ушите ни,
и стреснат, ореолът от мухи
разпада се като калейдоскоп?
Дали очаквам, и ще го позная ли?

трийсетина мургави деца, които
се кривяха и викаха: „Ей, Америкия, гив сигарет!”
Васил отпървом само гледаше
страшно, но когато полугол
момчурляк го замери с костилка
от фурма, направи жест, като че
сваля предпазителя на автомата...
После се успокои.
Децата продължиха да се кривят и дърдорят потяхному; от
време на време Васил долавяше
нещо познато: „Ей, Америкия,
гоу хоум!”
От една страна, му беше криво, че никой не го познава в тая
задушна и песъчлива
страна. От друга, му
ставаше гордо, че го
мислят за американец. Вуйчо му Цецо
от години кандидатстваше за зелена карта, разправяше, че в
България още 100 години ще е
мизерия.
Че не е лесно да станеш американец, Васил знаеше; добре
поне, че тука го смятат за такъв
и му се плашат...
У дома какво - никой не те
бръсне. Ни работа като работа,
ни вуйчо владика. На изпита за
университета го скъсаха, а
Данчо Кривото искаше да му
плаща само по 170 лева, за да му
върти по цял ден миризливите
кебапчета на пазара...
Пък Албена му каза, че било
рано 3а женитба... И след дбе
седмици замина. От майка
разбра, че била вече в Италия
„намерила си място”. „Дали не е
станала курва?” - за пореден път

ОБРАТЕН АДРЕС

Със сигурност очаквам, но за другото
не знам, не знам, не знам дори ще чуем ли
глас от устата зинала и крива.
Или пък – все едно във нямо кино,
за миг ще изиграем изненада,
а после ще потънем пак в гълчава
и ще се заиграем въобще
като деца, изгубили родител,
но твърде малки, за да им е тъжно.

ДЪЖД НАД РЕКАТА

ѝ

ѝ

мина гадна мисъл през главата
на Васил. Тя не му отговаряше, и
адрес не прати, обидно.
„Нищо, като прибера по 60
гущера на ден, ще стане друго –
помисли Васил. И пак запресмята - поне 90 дни по 60 USD - 5400
долара!
Васил не беше виждал толкова пари през живота си. Той
отново намятка в главата си списъка на нещата, които ще купи
най-напред.
1. Едно опелче на старо, за
1500 долара братчедът Найчо ще
му докара от Германия направо
бижу! Има кого да качи, да не е
само Албена на тоя свят, я!
2. Ще се изтупа като баровец чепик, яке, риза, очила, джиесем,
ама нов, не като тая кутия сега.
3. Лаптоп, поне за 1000 долара. Няма да кисне като вряскащите пикльовци в интернет
клуба, да им слуша тъпите
стрелби по чудовища...
Той оправи ремъка на противогаза и гордо попипа пълнителя - това тук дава истинска
стрелба, да можеха да ме видят
ония нещастници.
Отвън се беше събрала доста
по-голяма тълпа, крещяха нещо,
размахваха парчета картон.
Въздухът трептеше като над
печка. Лицата зад оградата бяха
разкривени и възбудени, излъчваха омраза.
„Какво се пенявят тия, защо
точно на мене, па те изобщо не
ме познават!” - зачуди се Васил
секунда преди да се превърне в
новина.
2003 г.

ХЪЛМОВЕТЕ СА ТУК
Шурти поток, цъфти синчец, цвърчи синигер.
Хем съм стоок, хем сляп четец на дивна книга.
Иззад елха едно прасе - шмуг и - в оврага.
Извиквам: “Ха!”, излайва псе, мъглата бяга.
Обуща, клин, до кръста цял в роса се къпя.
Джвакам в един пестил от кал, където стъпя.

Електрическите изпразвания и шепотът на измрелите поколения
правят неубедително присъствието ми точно тук под този бук, в тази галактика.
Пространството около мен е нечовешко и съвършено
като компютърна графика.

Изграквам стих, издишвам страх, изкашлям букви.
Какво открих, защо живях, къде съм хукнал?

Плацентата на дъжда прониква навсякъде несравнима и някак двусмислена.
Тя е есхатологичен намек, който не плаши, а омиротворява.
Толкова по-стряскащо е внезапното боядисване
на рекичката в гъсто, фашистко-кафяво.

Дъхти на пръст, пролазва смок, проскърцва явор.
Околовръст е много бог и много дявол.

Образно казано, аз съм капка, наказана с отлъчване
от вселенския водоем по неизвестно какво русло.
В мигове като тоя обикновено се мъча
да овладея хидростремителния си устрем.

на ритъм тих, и всемогъщ, и неизменен.
Безсмъртен дих, един и същ, ме диша мене...

Но що е аз? - торба месо и малко лимфа.
Помръдва храст, подсвирва кос, претичва нимфа.

Прелиствам пак с крака, с ръце - чета нататък.
Без анорак и без лице вървя – придатък

* * *
Наблюдавйки се пристрастно - иронично, но все пак доброжелателно,
виждам призванието си в една честна служба на Н2О.
Виждам се като заслужил певец на всемирната хидроносталгия, Страната ми подтичва като старателно учениче,
преведено в ново училище по стечение на стеченията.
и достоен кавалер на орден "Посейдоново тържество".
Страната ми все подтичва, все мечтае да е отличник,
а това в крайна сметка е тъжно и някак обречено.
Защото водата е, която прави от всеки мост храм.
Страната ми е тъжна страна - прилича на дете, построило
А ние сме само мостове - за щастие или съжаление.
крепост от зурлоподобни формички за крем-карамел.
Ксант и Симоис бяха победени от хефестовия плам,
Страх го е в крепостта му, но кошмарите му са мили,
но историята учи, че истината отива при победения.
1993 а наивността и жестокостта му нямат предел.
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Д-р Георги Ников Чалдъков е роден на 23.02. 1940 г. в град Бургас.
Работи в Лаборатория по клетъчна биология на Медицински
университет - Варна. Научно
изследователска област: васкуларна биология, адипобиология,
невробиология. Преподава клетъчна биология и невробиология.
Автор на книгите: “Човекът: IQ +

Д-р ГЕОРГИ ЧАЛДЪКОВ

Май - юни, 2013. Брой 5 - 6
EQ /есета и фотографии”, “Човекът: мисли, чувства, приятелство”, “Бургас. Сантиментални
истории”, Любомъдри читателю.
Мисли и science-in-fiktion”. Повече
от 15 негови научни сътрудници
работят в престижни университети и болници в Англия, САЩ,
Япония, Германия. Редактор на
Biomedical Reviews - международно

списание за клетъчна биология на
болести. И на Adipobiology - международно списание за адипозната
(мастната) тъкан при здраве и
болести. Член на редакционeн съвет на списанията InSpiro, Cell
Biology
International,
Neural
Regeneration Research, Neuroanatomy.
Председател на Българското дружество по клетъчна биология и на

Международните симпозиуми по
адипобиология и адипофармакология. Гост-професор в Kanazawa
University Medical School (Kanazawa,
Japan), Nie University Medical School
(Niа, Serbia) и Institute of
Neurobiology and Molecular Medicine,
National Research Council (Rome,
Italy). Doctor Honoris Causa на Университета по медицина и фарма-

ция в Клуж-Напока, Румъния. Член
на международни научни организации: International Atherosclerosis
Society, European Atherosclerosis
Society, International Academy of
Cardiovascular Sciences, European
Vascular Biology Society, European
Cytoskeletal Club, Japan Pathology
Society,
American
Diabetes
Association.

ГЕОМЕТРИЯ НА ВЛАСТТА
ИЛИ КОЙ ЩЕ ПОСОЧИ HOMO
CIRCULUS*
шаме, ще продължаваме да се
В „Теория на кръговете” бащата на геометрията Евклид
описва кръга като най-симетричната форма, с най-голяма
повърхност в сравнение с
квадрата, елипсата, правоъгълника и други форми. Покъсно кръгове, подредени на пясъка в двора му в Сиракуза, са
изследвани от Архимед. А от философията на Ксенофан и
Парменид и от Витрувианския
човек на Леонардо да Винчи
знаем, че сферата и кръгът са
геометрията на духовното.
Но не и в България, където
кръговите и обръчите станаха
символи на олигархията. Телевизионен журналист наскоро „нарисува” триъгълник в кръга и в
интервю запита президента
Плевнелиев: „Сега си говорим за
кръгове, зависимости, срастване

на бизнес и политика. Защо? Как
си го обяснявате?”
Президентът отговори: „Да,
каците с мед са три. Едната е
държавните пари. Втората е
обществените поръчки. Третата
е приватизацията. Така че, те са
три и формират триъгълника.”
Помислих си, че така ще бъде
докато триъгълникът на властта Президентство-Народно събрание-Министерски съвет - не се
интересува от европейския триъгълник на знанието - образование, научни изследвания и
иновации.
Не трябва да оставяме политиката в ръцете на олигарси –
повече от 50 дни казват протестиращите пред триъгълника
на властта.
Noli turbare ciculus meos (Не
чупи кръга ми) – в хор отговарят
Кръговете на БСП-ДПС-Атака,
ГЕРБ, „България може”, „Обединена България”, Реформаторския
блок и други политически
партии и проекти. Ако ги послу-

Prelude
Kогато италианският ми колега д-р Луиджи Алое информира,
че ще организира симпозиума по
клетъчна биология през април 2009, стогодишната професор
Рита Леви-Монталчини, magistra
neuroscientia и носитeл нa Hобеловa наградa, 1986, каза: „Аз ще
представя моите нови резултати
на следващия симпозиум.”
Curriculum vitae
Д-p Людмил Станев е роден на
11 aвгуcт 1959 г. във Варна. Сега
живее
във
Варна-СофияПловдив. Moжe да го cpeщнeтe и
на Аполония в Созопол, по плaжoвeтe на остров Кpит и в Les
Deux Magots – парижкoтo кафене
на Камю, Сартър, Пикасо и Хемингуей. Някoя cъбoтa е и в
Atmosphere Beach кpaй мopeтo
във Варна. Людмил Станев е
създал син на име Мишо и Няма
такава книга, Неприятният татарин, Ненакърнимо, По малко,
Приятели мои. Автор е на сценария Клиника на третия етаж и на
шоу-спектакълa Какъв Прекрасен Свят. За книгата си Малка
нощна приказка получава наградата „Христо Г. Данов” през 2004
г. „Людмил е майстор на късия
разказ, какъвто няма в българската литература” – каза литераторът Младен Влашки на
премиерата на Приятели мои
(ИК „Ателие` 89”).
„Отказването от четене е много трудно, почти невъзможно. Но
все пак може да опитате, като от
силни минете на слаби текстове и

накрая на… партийни програми
и предизборни обещания. Така
ще стигнете до отвращение от четенето“. Това е написано от
Людмил Станев в разказа Четенето като опияняващо удоволствие
в книгата му Ненакърнимо.
Kогато се притесняваше защо
се занимава повече с писане на
разкази и театър, а не с медицина,
която беше завършил с отличие, с
майката на д-р Людмил Станев
често си говорехме. Веднъж тя
ми каза, че писател не е професия, а диагноза.
Времето минаваше, а Людмил
пишеше все повече разкази и
стихове и все повече се отдалечаваше от докторската работа. Докато един месец я напусна. През
последните 15 години публикува
седeм книги и написа няколко
сценария за кино и театър. Читателският интерес преиздаде книгите му в големи тиражи. Така д-р
Людмил Станев стана известния
писател-поет-сценарист Людмил
Станев. А като ученик е играл
футбол и крикeт в отбора на
„Черно море“…
Людмиле, Людмиле, знаеш ли
кога майка ти се поуспокои относно диагнозата, която ти бе
поставила? Когато в предговора
на Ненакърнимо написа: „Не съм
писател“. И до днес заради
мъдростта на майка ти това ми
звучи като: „Не съм диагноза“.
Тогава тя ми каза, че вече си
излекуван. Потвърди го и самият
ти с Адажио, Реквием за бай
Йордан и китовете, На старите

Има само едно нещо, което е
по-хубаво от гърненце с мед…
и това са три гърненца с мед.
Алън Милн, „Мечо Пух”

въртим в сirculus vitiosus – омагьосания
кръг
на
безизходността.**

* Латински, circulus – кръг.
** Дни преди президентските
избори през 2004 г. журналист писа в New York Times: „Един от съветниците на Джордж Буш ми
каза, че такива като мен принадлежат
на
reality-based
community (общност, базираща се
на реалността). Вие си мислите,
че решенията идват от разумния
анализ на видимата реалност.
Светът вече се развива по съвсем
друг начин – сега сме империя и с
всяко свое действие ние създаваме
собствена реалност – ние сме
действащите лица в историята,
а на вас остава само да изучавате
какво правим...“
Казано с други думи:
Ние танцуваме в кръг и
предполагаме, но тайната стои
в средата и знае.
(Робърт Фрост)

ЛЮДМИЛ СТАНЕВ:
ПРОФИЛ НА ПОЛОВИНАТА ПЪТ НА ЖИВОТА

поети (тъжна румънска мелодия), Приятели мои… и Φoтoувеличение на един “дeтски
профил”.
Не е така обаче с една друга
диагноза, поставена за нас,
българите, от чешкия професор
Константин Иречек. През декември 1881 г. той написал: „За
мен най-лошото в България е чудесното наслаждение, което тук
имат хората да се преследват
един друг и да развалят един другиму работата“. Не вярвам, че ако
кажем „не сме българи“, ще
осъзнаем диагнозата си и ще се
излекуваме. Трябва да сътворим
своите адажио, реквиеми, поети,
учeни… И дeтски профили. А когато не можем, да не пречим на
другите да ги направят. „Когато
седите във влака, помислете за
това“ – пише Людмил Станев в
разказ за диференциалната
диагноза на буквите Е и Ш.
Coda: дa има такава книга!
Имената на кръчмите в
Лондон са колоритни – еднa oт
тяx e Half way to the sky (Половината път до небето).
Людмиле, Людмиле, кога ще
отидeм на Langerhans Islands* и
кaква новa книга ще нaпишеш
през 2059 г.?
* Панкреас (задстомашна жлеза) е жлеза с вътрешна и външна
секреция, а Лангерхансовите
острови ca групa от клетки,
откpити от Paul Langerhans през
1869 г.; те секретират хормони
като инсулин, глюкагон, NGF и др.

Художник Ева Пенева

ПОЛИТИКАТА КАТО
ОНКОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА

Като отделят химически вещества,
които
приспиват
лимфоцитите убийци (Т-killer
cells)*, раковите клетки се делят
неограничено и забравят да умират. Освен това на „входните им
врати” (мембраните, които ги
ограждат) е написано: „Не ме
яжте!” - почеркът е на протеин,
наречен CD47. В политиката,
болна от рак (онкополитика), този клетъчен императив означава
„имунитет на политиците към
съдебни дела”. Така те се
възпроизвеждат неограничено,
не умират и метастазират в
различни партии и министерства, също така - в Брюксел и
Страсбург.
Учени от Станфордския университет в Калифорния обаче
видяха на „входните врати” на
раковите клетки и надписа
„Изяжте ме!” - почеркът е на
калретикулин (протеин, който
изисква калций, за да контролира ретикулума - клетъчната мрежа)
резултатите
са
публикувани на 22 декември
2010 г. в списанието Science
Translational Medicine брой 2,
страници 63-94. Будните лимфоцити прочитат надписа, свързват се с раковите клетки,
впръскват им силнотоксичен
шприц и ги убиват - „целувка на
смъртта”, която води до „отпадане” (гръцки, apoptosis - вид клетъчна
смърт).
Идват
макрофагите (macros - голям,
phagos - ям; вид имунни клетки),
отварят широко усти и изяждат
отломките от раковите клетки.
Обществото на клетките е саморегулиращо се, „по-гражданско” от „България на гражданите”.
За да имаме здрави хора в здрава
политика, „Изяжте ме!”, както и
Obliti privatorum publica curate

(латински - Забрави частното,
грижи се за общественото),
трябва да бъдат изписани на
входните врати на парламента,
министерствата, президентството и кабинетите на евродепутатите. Но за това са нужни
лимфоцити и макрофаги със
„здрав дух в здраво тяло”.
Ще трябва обаче да отида до
рибарското селище на Траката да
запитам Коста Радев какво
точно е имал предвид, като е написал:
Когато е в хармония със тялото, душата не флиртува ли
със дявола?

Когато започна да пише разкази и пиеси, а не да работи като лекар, за което има отлична
диплома, майката на Людмил Станев беше много притеснена и
често му повтаряше: „Писателството е диагноза”. Людмил написа
много хубави разкази, стана
известен писател, майка му се
успокои и отхвърли диагнозата си.
Сега народът се събуди, излезе по улиците и площадите,
повтаря „Политиката е онкодиагноза”, създаде политически
партии, (ще) влезе в парламента
и (ще) отхвърли диагнозата.
Ще трябва обаче да отида до
рибарското селище на Траката да
запитам Коста Радев:
Когато е в хармония със политиката, народът не флиртуват ли със дявола?

* Тези вещества са аденозинтрифосфат и аденозин (Gessi
S, et al. Adenosine receptors and
cancer. Biochim BiophysActa
2011;1808:1400-1412). Събуждането на лимфоцитите убийци
чрез потискане на аденозиновите рецептори е възможен начин
за лечение на рака.
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Новата стихосбирка на
Петранка Божкова - „Време за
песен” води към размисли за
същността на лириката. Какво е
тя? - изповед, молитва, откровение, „песен”, но още и памет,
вместилище, „дом” (Сашо Серафимов), защото закодира и
съхранява. Тя е „птицата”, която
отлита и пренася през времето
нашите драми и истории, видения, емоции и чувства, които са
изречени различно и празнично,
реторично и нетипично по законите на естетическото.
Трайните дирения на поетесата от Добрич са в посока на
нравствените,
философските,
психологическите и драматичните терзания, конфликти и болки
на българката в началото на 21
век в диалога с времето и
обществото, с другите и със себе
си. Подчертани са през годините
пристрастията и към „въпросите,
които никой век не разреши” (П.
К. Яворов), когато е „светът е нажежен до бяло”, а аз-ът в самотата си често потъва „сред това
безвремие”. Магията в душата на
тази наша духовна съвременничка е в честността на болезненото разпъване на душата,
която се мята между съмненията
и тревогите, болките и страданията, но това е вечният път на
стопяването на преградите, на
„ледената стена” (П. К. Яворов) и
се възстановява доверието между
поетеса-героиня и читателя като
сътворец, който допълва и дописва премълчаванията. Успехът
на книгата е в това, че се ражда
този откровен диалог, а това е
условието, за да бъде общуването
дълбоко и зряло, пречистващо и
извисяващо.
Всяка талантлива книга е
„опити” (Монтен) да се открият
невидимите,
тайнствените,
скритите кътчета на човешката

душа, да се надникне зад позна- която застава пред нас в цялата
тото и да се пристъпи както в си естественост, с болките,
мита за Орфей в трансце- съмненията и грешките си. Тя ни
денталното, в царството на става духовно близка с откритиотвъдното. Такава е и героинята те си истини за живота и света.
от текста на Петранка Божкова. Богата и многопластова е душата
Виденията на поетесата за ду- и от „забравени мисли”, „стари
ховна посестрима е за духовно съмнения”, с „толкова спомени”,
зряща, мечтаеща, мислеща и които се борят в пространствата
чувствена натура, която прите- да не бъдат забравени. В тези гожава интелектуалната спо- дини на житейската „есен”, когасобност
до
болка
и то „зимата наднича зад завоя”
самокритично да се вглежда в няма време за случайности и
себе си и в другите. Маркирани скучни грешки. Срещаме толкоса ключовите моменти от неви- ва красота в старата-нова
димата, скритата биография на българка, която е вярна на
българката. Избран е ва- извечната опорна точка - „да
риантът тя да е във ДРАГОМИЛ ГЕОРГИЕВ
времето на „есенна
пътека”, да е богата
„с много години самота” и така кореспондивлизам с песен в
ра с героините на Багряна и битката за хляба.” Така е през
Дора Габе, на Блага Димитрова епохи и времена в историята на
и Станка Пенчева, но и с персо- българина, а вече десетилетия в
нажите на Йовков като Сали живота ни няма усмивки, радост
Яшар и Вълкадин. Това е и песен, животът ни стана сиви
българката, която трескаво „делнични лавини”, дори в
определя своите видения и ги празниците чуждеем, не мислим
изрича пристрастно - „мечтая „за любов и вино.” Какво стана с
да съм птица”, за да е „по-близо епикурейството, жилавостта и
до небето. И до Бога...” или виталността на българина, защо
„винаги си струва, да се се продадохме толкова лесно и се
повдигнем
мъничко
на изродихме в беден и оскотял напръсти!”, за да видим живота в род. До такива тъжни обобщенеговата красота, а някъде ния стига героинята за слепотата
дълбоко в бездните на мечта- ни: ”Той, потопът, навярно е минието е скътано „сега за бяла нал,/ала ние не сме го усетили” тишина съм жадна”, а това е тъжно е, защото сетивата ни занирваната на хармонията и на кърняват и се губи хоризонтът
вечността. В тези три оси на за тези „тъжни хора”, каквито
мечтата откриваме чудото на сме днес и сега. Художествено
женското величие-силата на оригинално е избран кулминавярата, интуицията за другост ционният момент в развитието
и тайнственост, на духовната ни като личност и индивисила да победиш делника с пъ- дуалност: ”Дошло е време да се
туването в доброто, красотата разплатим -/ със себе си.” Това
и щастието.
състояние на духа познават
Интересни и оригинални са малцина, но те са „солта на земямного от размислите, действията та”, тъй като процесът на самои поведението на героинята, познанието преминава през

самотата и страданието, през
прошката и пречистването на
душата. Нравственият максимализъм е постижение на
възрожденските ни идеалисти от
Паисий до Раковски, Левски и
Ботев, той се превърна в народопсихологическо тайнство и
богатство, в „гранична линия”,
която разделя доброто от злото,
истината от лъжата, свободата
от робското съзнание. Героинята
споделя:”Обичах както мога - до
живот”, дочуваме гласовете на
Гергана и Ралица от баща и син
Славейкови, на „вечната и святата” на Елисавета Багряна и
„непримиримата” на Дора Габе, „жената” на
Блага Димитрова и на „момичето” с ученическата престилка на Петя
Дубарова.
Смит Рей, героят на Джек Керуак от романа „Бродягите на
Дхарма”, подава бележка на
приятели си Джефи преди
раздялата им, на която пише:
„Използвай диамантения резец
на състраданието” (цит.съч., С.,
1997, с. 252). Тези добри последователи на романите на
Достоевски носят в душите си
философията и на будизма, чиято сърцевина е на човешки подадената ръка. Героинята на
Петранка Божкова носи славянското мировъзрение за самотата, времето, духовността,
защото „Болката е за живите.” Тя
ни прави търсещи, неудовлетворени, а и осъзнаващи колко е
важно „да влезем в деня си с
най-белите си ризи”, по хайдушки горди, свободолюбиви и
непримирими с неправдата, защото най-голямото е в любовта
и щастието на човека: ”Колко
много любов ще умре неродена,/
щом не можем да видим, че
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слънцето свети...” Това магическо чувство ни извисява и ни
прави богочовеци и „Щом дочуваме песен, значи Бог е наблизо.”
Стиховете в тази лирическа книга ни водят по стръмните пътеки
на духовното единение и хармонията с висшата енергия, те са
език на доброто, любовта и
преоткриване на щастието в една
ограбена, бедна и смазана от
своите и чуждите балканска
държава, от народ с гордост и вяра, защото „И е време добрата
вода да потегли към нас.” Прав е
Ваклуш Толев в обобщението си
„азбука, служене, храм е триъгълникът на българската култура” (Толев, В. „Духовните дарове
на България”. Т.1. Общество „Път
на мъдростта”. 2010, с. 19). За героинята на Божкова азбуката са
заветите на дедите, храмът е душата ни, а служенето е самопознанието - дълго, мъчително и
извисяващо, но наградата е „до
смърт да си останем честни хора”,
а това е достойно, дори „дните ни
да са броени.”
Последната стихосбирка на
поетесата от града на равнината
е мечтание, а „поетическото
мечтание е космическо” (Гастон
Башлар. „Поетика на мечтанието”. “Агрес”. С., 1994, с. 15), защото е отворено за красивите и
прекрасни светове на болката и
страданието, на любовта и
щастието, на свободата и истината. Истински са преживяванията на героинята, богат и
метафоричен е езикът на текста,
диалогично и модерно е съзнанието, в тези светове се диша
свободно здравият и лековит
въздух на България от Аспарух
до наши дни.
Петранка Божкова. „Време за
песен”. Българска книжица. С.,
2012, 46 с.

ВРЕМЕ ЗА ПЕСЕН

Пилеех чувства, а пък за кураж
не знам дали съм скътала и шепа.
По-лек ще е последният багаж,
„Всичко си има време,
време има за всяка работа под небето: ако превърна спомените в пепел.
време да се родиш, и време да умреш…”
Еклесиаст Дошло е време думи да редим –

Дошло е време да се разплатим –
със себе си. За всичко. До петаче.
Животът се изнизва като дим.
Живот ли беше, или пък задача?
Градих тъй както мога - слепешком.
Със счупени игли съшивах ризи.
Сега в прозорците на моя дом
понякога и зимно слънце влиза.
Лекувах рани с песни и треви –
а раните все по-дълбоки зеят.
Една внезапна болка ме преви,
а аз си мислех – вечно ще живея…
Обичах както мога – доживот.
Не ми остана време за омраза.
Мълчах години – с този тъжен ход
копнеех тишината да опазя.
Вървях по пътища без пътен знак,
с ожулени нозе заспивах нощем.
Насън летях към неизвестен бряг,
сега се питам – има ли го още?
Говорех, както мисля. Оцелях.
Все исках нещо истинско да кажа.
Простете ми, ако това е грях.
И забравете – ако е неважно.
И търсих до безкрайност светлина,
намирах време и да губя. Страдах.
Събирах камъни, но на война
не тръгнах никога. Не ми допада.

за песен и за плач, или за двете.
А после? После пак ще продължим.
Нали и п о с л е слънцето ще свети.

АПОСТРОФ
Има такава улица –
с няколко бели къщи
и няколко стари дървета.
С празни гнезда между клоните...
Има такава музика –
с няколко ноти насъщни
и няколко звука по-светли.
С много печални тонове.
Има такава поезия –
с няколко стихотворения
и няколко мъдри куплета.
С много сол върху раните...
Има такава проза –
с няколко тъжни прозрения
и няколко страници цветни.
С празни от чакане длани...
Има такива делници –
с няколко часа бързане
и няколко срещи с приятели.
С думи, неказващи нищо.

Има такива празници –
с няколко чаши вино
и няколко стари песни.
Със свито сърце изпети.

Художник Ева Пенева

Има такъв живот –
с няколко глътки щастие
и няколко глътки забрава.
С много години самота...

ГРАНИЧНА ЛИНИЯ
Когато всичко свърши, ще е тихо –
като във храм, забравен и от Бога.
Един откъснат лист и два-три стиха –
това ще е останало след огъня.

И белег ще си имам във душата,
закътан тайно, слънце да не види.
Е, хайде, тръгвай, чака те вратата...
Повярвай ми, дори не съм обидена.
Да можех...Но не мога да заплача.
По-лесно ще е, знам, като на кино.
Сега ми трябва сила – да прекрача
невидимата сянка на пустинята.
Защото знам – след теб ще е пустиня,
безкрайно суха, безнадеждно сива.
Над мен небето ще е ясно синьо,
но пясъкът под мен ще ме убива...
Побързай! Виж, отворих ти вратата.
За “сбогом!” чаша вино ще налея.
Отказвам прелестите на лъжата.
Избирам болката, за да живея!
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ВАНЯ КОЛЕВА

„ЕПИСТОЛАРНО С КАПЧИЦИ ОТ РОЗА“ НА НИКОЛА АНКОВ

„Епистоларно с капчици от
роза“ (Варна, „Фрувег – ПЗП“,
2012), първата поетична книга
на Никола Анков, провокира с
неочаквани интелектуални и
образно-символични
конструкции, с игра в словесните редове, с умело контрастиране
между наситена глаголна динамика и (или почти) безглаголни структури. С отказ от
граматика и пунктуационни
правила, вследствие на което не
рядко се постигат мисловни и
емоционални раздвижвания и
обрати, налагащи на реципиента
домисляне и досътворяване.
Това е поезия за раздвоения и
търсещ себе си модерен човек.
За душата, познаваща и владееща всички времена и пространства, различни култури, идеи, но
изгубила себе си: „Душа изгубена и търсеща във безкрая“ („Защото всичко се повтаря“).
В стиховете на Никола Анков се
откриват отгласи от разказа за
Сътворението, за първородния
грях, както и други текстове от
Светото Писание. Но в книгата
„Епистоларно с капчици от роза“
се четат не преразкази на
библейското слово, а особен тип
реминисценции.
Сакралните
текстове се проявяват като спомен,
те са съпреживени емоционално,
премислени.
Предизвикателно
пречупени през световъзприемането на автора. Доведени до неочаквани
и
изненадващи
трансформации. Познатите разкази се оказват премоделирани до
неузнаваемост. Непроменимото се
променя, преобразено през
СТАНКА БОНЕВА

призмата на меланхолна ирония,
на загадъчно-насмешлива тъга;
очуднено и странно. Вярата граничи с неверието. Смирението –
с непокорство и екстаз. Кротостта – с отхвърляне на всички
норми и правила. Еротичното –
с еретично.
Лирическият говорител в
стиховете на Никола Анков е
„връстник“ на Първотворенето,
но и чете, и размисля върху
текстове на Библията. Мислено
се пренася сред „висящите градини
на
Семирамида“.
„Спомня“ си епичната война за
Троя. „Вижда“ вълчицата в Рим,
която ще „откърми синовете“.
Съзерцава картини на художници или слуша музика на композитори от различни културни
епохи, от различни направления и кръгове. Но и сам запява
руската песен по текст на Михаил Звездинский: „Ех поручик
Галицин налейте вина…“. И
вярва, че някой ден ще нарисува
картина а ла Дега, а може би – а
ла Дали.
Блажено щастлив е персонажът на Никола Анков, с усещането, че е „слят във Ин и Ян“, че
е пълнокръвен и пълноценен,
окръглен.
Същевременно
осъзнава, че е „отровен“ и двойно измамен – защото Тя, преди
още да се появи със змията, е
„дала вече ябълка“, но не на Него, както и Той е дал ребро, но не
на Нея – и затова се чувства
„безроден“, ограбен, нещастен, в
„една не истинска игра на мъж с
жена / играта древна на змията с
аналога“ („Мислено докосвах ти

Впечатлението от първата ми
среща с поезията на Валентина
Йосифова беше подобно на физическото усещане, което човек
изпитва при нечие топло ръкостискане. С времето (и четенето) добих увереността, че това не е
само мое усещане, а на всичките
нейни читатели. Темите са човечни и общочовешки, поетичните
мнения са поднесени
дискретно, чувствата – категорично. Разкривайки женския свят
от първо лице, авторката едновременно представя гледната си точка
за мъжете с разбиране и без противопоставяне - като две
различни, но синхронизирани
части на една и съща природа.
„Под пясъчната риза на брега”
носи посланията, че границите
могат да бъдат помирени, любовта
– защитена, щастието – възможно.
Валентина Йосифова е любител
на класическия стих, държи на
формата му, затова в собствените
си произведения се придържа към
нея. Може би този факт е в унисон
с желанието на лирическата говорителка да хармонизира света,
или е някакъв компенсаторен механизъм, който цели да бъдат
подредени поне формално многопосочните емоции, проявяващи се
в многобройни вариетети, и
разбираемото желание на твореца
читателят да бъде приобщен към
същия стремеж.
Заглавието на началния цикъл е

„Не ме докосвай, самота!”. Звучи
като заклинание и, както се вижда
от представените творби, поетичната героиня на Валентина Йосифова не допуска присъствието
на това чувство в пространствата
си, оттласква се от него, уверена в
своята пълноценност, изпълнена с
желание да приюти, да приласкае,
да утеши, да бъде нужна другиму.
В този смисъл „сама” и „самотна”
не са синоними: „Аз съм вик в тишина/ и маяк сред тъма,/ нужен
пристан за чайки разплакани”.
Стихотворенията „Дали съм с каменно сърце” и „Добра ли съм” дават общовалидни отговори за
същността на любящата жена: тя е
уподобена на слънце, защото нейните животворност и топлина
противостоят на мрака, отчаянието, студа, болката. Мястото на жената в този свят се осъзнава като
предопределеност да бъде утеха,
опора, светлина; нейни съюзници
в утвърждаването на добротата са
Бог („Господи, благодаря”, „Молитва”), словото („Превърнах думите си в лодки”) и любовта.
Възлово място в темата за самотата – вътреличностна, междуличностна или екзистенциална заема творбата „Сенокос” със
своите контрапукти (сила-слабост,
детство-зрялост, радост-болка, загуба-откритие) и символиката на
помъдряването.
Цикълът може да се обобщи с
понятието „противосамота” - по-

лицето“). Веднъж допуснал греха, азът подготвя за него и другите, които идват след него и не
знаят. Греховността се предава
от предходници на следовници и
няма как да се разкъса линията
на приемствеността. После, след
греха и сред „човешката алчност“, от която азът се опитва да
избяга, светът става неблаговиден и неспокоен; нещо повече –
превръща се в Ад, по-ужасен от
самия Апокалипсис („Сизиф и
Апокалипсисът“).
Лирическият
говорител
неистово се стреми към природата и естеството, към хармонията – с другите и със себе си.
Той не престава да търси Любовта – като духовно и душевно
единение, съпричастност, доверие, разбирателство. Търси
интелектуалната и емоционална
връзка. Копнее за близост и сливане с любимата. Смущаващата
му откровеност – до границите
на неприличното, е проход, път
за преодоляване на повседневната злоба и негативизъм. Защото
вярва – за Любовта всичко е
възможно, дори фантазийно-невъзможното, понеже фантазийното е част от реалното.
Самоназовавайки се като
поет и мъж, азът бленува да е и
да дарява „мир и любов / и надежда“, но уви, той съзнава невъзможността да захвърли
маската, с която се налага да
върви през света („Тази нощ бях
падаща звезда“). Проблемът за
маската, за „аналога“, за подменените и неистински ценности,
за илюзорността на уж

общоприетите морални, етични,
обществени норми в нашия древен, но несъвършен свят се пренася в различни стихотворения.
И Никола Анков разгръща темата
за битуването в „полутон, полуусмивка с полусърце“ („Пилигрим“). За живеенето „ден за
ден“, налагащо човек сам да запушва ушите си и да връзва ръцете си („Защото всичко се
повтаря“).
Азът на Никола Анков носи в
себе си „момчето / с непораснало
синьо / в очите“. Но е и
възрастен, и изкачвайки стъпалата на живота си, той остава
открит, откровен, съкровен. И
обглежда живота си. В своята
равносметка включва дребни неща, а това, което е истински
ценно и на което той държи, са
изречените „тук таме думи
добри“ („Ох песъчинка ми влезе
в окото“). Защото, по тъжното
заключение на аза: „в ранената
си късна мъжка есен“ той е поскоро „сатир нещастен / пропилял и своите и чуждите мечти“
(„Защото всичко се повтаря“).
Азът стига до това състояние
поради някога взето антропоцентрично решение: „Душата ми
е пожелала свободата“ („Висящите градини между мен и
Бог“); „реших на себе си да бъда
само Бог“ („Мислено докосвах
ти лицето“). Пример за горделивост и високомерие, това решение в основата си е нередно.
Азът късно разбира това. Късно
разбира, че и представата му за
„Богородица и блудният син“
(„Мислено докосвах ти лицето“),
ѝ

е нелогична, абсурдна, кощунствена… Защото Синът на Богородица – това е Господ Иисус
Христос, а Той няма как, не бива
да бъде определян като „блуден“.
С времето лирическият
персонаж може би надживява
антропоцентризма. Персонажът
започва да търси Бог и Неговата
всеопрощаваща Любов: „И
търси дълго своя път душата /
[…] /…да намери пътя към Бога“
(„Някой ден“). Персонажът
успява – той започва да се чувства част от „дихание на Бога“
(„Епистоларно с капчици от роза“). Лирическият аз разбира:
„Тази силна любов и изстрадана
/ по стръмна Голгота“ винаги е
била в душата му. Той я е носил в
себе си, макар да не я е съзнавал
(„Тази силна любов и изстрадана“). В душата му започва да звучи една „молитва стара“:
„Господи бъди добър / прости
им греховете и не ги съди“ („И
тази влажна тишина във църква…“). Знае се: тази молитва е
рефлексия от молитвата на
Господ в последните мигове от
земния Му живот: „Отче!
Прости им, понеже не знаят, що
правят“ (Лука 23:34). Лирическият аз вече има у себе си Вярата и Надеждата („И отместваш
тишината“). Душата му е намерена, спасена.
Или, перифразирайки края на
Притчата за блудния син, която
сам Господ казва (по Лука 15:32),
то: душата на лирическия аз
мъртва беше, и оживя, изгубена
беше, и се намери. Никола Анков
показва именно това.

ЗА ЛЮБОВТА, ТОПЛИНАТА, САМОТАТА, ГНЕВА И ВСИЧКО ОСТАНАЛО

ѝ

ѝ

ѝ

добно на „противоотрова”.
След осъзнаването, че самотата не
е непременна и не бива да бъде човешки атрибут, в следващите
цикли на стихосбирката („Когато
си до мене, онемявам” и „След лятото”) се представят аргументите
за това: окриляващата любов, чиято сила променя хората, дори когато е крехка и колеблива; чувството
за неделимост от прекрасния свят,
защото е общ, и щастие от присъствието в него, дори когато житейските или природните му
сезони ни подлагат на изпитания;
ежедневните откривателства, дори
когато на пръв поглед изглеждат
безполезни („ Радостта да виждаш
и да разбираш е най-прекрасният
дар на природата” – А. Айнщайн);
места, събития и хора, които придават смисъл на живота ни, дори
когато понякога изпитваме разочарование; „цветята”, които сме
„опитомили”, дори да не сме чели
Екзюпери. Отношението към гнева
като съзидателен, а не като разрушителен. Възприемането на времето не като враг, а като съмишленик,
на страданието – като част от
постигането на житейска мъдрост.

АД ВЪВ ВЕЧЕР
ТЕМЕНУЖЕНА

Художник Ева Пенева

АЗ СЪМ

Аз съм бяла скала,
сам-сама на брега,
Безкрайно любопитна съм, нали?!
съм гара за бързащи влакове.
(Тъй както всички хора преди мене.) аз
Аз
съм вик в тишина
Но някой ден, когато Бог реши
и
маяк
сред тъма,
душа и любопитство да ми вземе,
нужен
пристан
за чайки
тогава ще позная що е Рай
или пък Ад (едва ли съм безгрешна) неспокойни вълни, разплакани,
и сигурно ще се усмихна, знай,
уморени мъгли,
на вас, там плачещите безутешно,
звезди, търсещи моята твърдост.
и ще ви пратя свойта светлинка
Неусетно почти,
(на мен едва ли вече ще е нужна)
аз си знам, не личи,
за онзи Ад в човешката душа Сълзите ли?
се губя във времето бъдно.
да бъдеш сам във вечер теменужна. но
Повярвай ми, сестри са Аз съм бяла скала,
споделят радост, полет и тъга.
сам-сама на брега
Там някъде, в безкрайната им близост,
и не питам дали съм погалена.
е силата на всякоя жена. („Не убивай сълзите”)
Аз съм нужна сега
Всичко, оценено като обич, присъства в тази книга.
и подавам с ръка
Вдишвай обич, читателю!
свойта сила, от обич запалена.
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Мислейки тук и сега, разбирам, че замисълът да представя
Евелина Пенева като великолепен художник и душевно богат
човек би могъл да е великолепен,
ако не присъстваше и съмнението, че патосът в риторичен план
е не само способ да убеждаваш,
но и най-лесната форма да унищожаваш. И все пак, ще започна
с необоримото – сътвореното от
Ева е най-подходящият образ на
изкуството, което може да “битува” успешно тук, защото съчетава “извечната” традиционна
концепция за хубост и функционалност, с непреодолимия комплекс от собствената история.
Самата тя прецизно и внимателно борави със значенията,
които могат да се извлекат от
захвърлената традиция, влага
цялото си въображение и в
откритите на боклука вещи веднъж през формалния блър
ефект върху изображението,
втори път през фиксиране във
финото отражение от красота на
предмета. Нейното модерно
изкуство с меките си органични
форми е като поетична приказка, контрастираща с твърдата
материя на стъклото.
Вече години наред Ева дава
свой отговор за смисъла на заниманието, наричано все така
компромисно
„изкуство”:
упражненията по стил са само
подготовка за артиста, а
подреждането по тенденции –
възможно улеснение за комуникацията. „Изкуството” не е занимание с природата, красотата,
концепциите и аргументите. То е
стремеж за споделяне на найсъкровени преживявания – онези, които са гранични за човешката ситуация и поради това
я разкриват най-дълбоко. И невъзможност. Опасност и неразрешимо противоречие. Но
усилието, стремежът „към
върховете” никога не са я напускали - съдбовно е не достигането им, а непрестанното
изминаване на пътя (Митът за
Сизиф1). Неунищожимо остава
и непрестанното желание да
експериментира, да се усъвършенства и да провокира
своите почитатели. Вдъхновява
се от природата, от тишината, от
красотата (“където и да е”), от
някой шантав дизайнер на мода
(“да направя нещо по-шантаво
от него”). Да, със сърцето се
отварят и очите. Неоспоримо
правило у нея е, че това, което
прави, е това, което иска да види. Понякога резултатът е повече от гледната точка –
припомнете си серията „Изливане”: Ева създаде стъклени кутии,
постави им прегради, през които
тече смес от кварцов пясък и полиестерна смола. Смолата след
минути застива в своето движение. Втвърдената скулптура напълно отговаря на рисунката с
молив. Необичайно, още повече
днес, когато почти цялата материалност около нас се изпари в
електронното. Сигурен съм, че
някои са го оценили и като
грозно, но недейте да мислите,
че ако нещо изглежда грозно, то
действително е грозно – като
онзи грозен гаргойл в старите
ѝ

ѝ

Х УД О Ж Н И К Н А Б Р О Я

сгради, който всъщност е водоАко разделението между
ливник и съхранява основите на „утвърдени” и „млади” все още
сградите от подронване и разру- не изживяно в национален машения. Без да си играем на про- щаб, то в регионален (време е
роци, можем да предположим, че софиянците да откраднат и тази
по-голямата част от творбите на идея!) вече е факт от май 2011 г.
Ева имат вътрешен подтекст – тогава Ева организира
(или идея?), чиято цел е да срине изложбата „Ева и приятели”: телогиката на баналното ни визио- мата е приятелството. Принерстване и най-малкото да ни съствието на 43 художници на
втълпи, че не може да се живее възраст от 17 до 91 години много
единствено в „килера на се- точно илюстрира думите на Рутивното” (Киркегор). Пример – мен Леонидов: “Ева явно вярва в
съвместният проект на Юлиян приятелството не само като
Йорданов и Ева Пенева „Графика приключение, но и като преза четири ръце”: една идея, отле- дизвикателно поведение, ...,
жавала във времето и реализи- трябва да имаш освен самочувсрана като едно в различни твие, дързост и красота, но и
изразни средства.
съзнанието, че правиш не
След повече от 30 изложби просто лична изложба, а заявка
(три от които в чужбина – за кръг от значими и ясно разлиФранция, Холандия и Полша) чими личности.” Все на тази
мнозина вече са си изградили изложба Ева представи за пръв
представа за Ева, далеч от път и своите седем стъклени къстандартната в такива случаи. щи, обемни, направени на
Особено тези с материален принципа на витража, с найуклон – кой би носил стъклени различна архитектура – „Домът
АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ

разбирането си за красотата,
хармонията и естетиката на
съвременния живот.
Отвъд голямата деликатност
и фина нюансираност на изображенията, нейното изкуство
предлага и изтънчена провокация за сетивата. Големият талант се състои в способността да
концентрира в малки обеми,
малки форми много съдържание
и същевременно да преосмисли
традицията - с усет за мярка, за
деликатност и финес („Обръщам внимание на простите неща, които обикновено в
ежедневието пренебрегваме –
играта на слънчевия лъч, малката птичка на клона... И всяка
сутрин си казвам: Какъв прекрасен ден!”
Ева оставя другите да говорят,
всеки за себе си да открие своята
истина (“Така някоя рецензия би
ме допълнила, би ме подтикнала
към търсенето на нещо ново.
Нали все пак идеите си ги полуѝ

РЕАЛНА ОТВЕСТНОСТ

тиранти и вратовръзка, или пък
пуританите - примера с уникалния собствен (Евин) поглед
върху седемте смъртни гряха и
седемте добродетели. Българското ежедневие и изкуството имат
толкова общо, колкото… е,
добре: ще използвам клише –
колкото магарето и космосът. Но
пък, както казва Джон Хасъл,
клишетата понякога се оказват
много по-верни, отколкото им се
иска на хората, стремящи се на

на моята птица”, осмоъгълен, но
с четири стени, за да бъде птицата свободна, „Домът на моето
цвете” –` с живо цвете. В „Дома
на моята котка” мишка чете приказки, а „Домът на моите страхове” е обвит в бодлива тел със
златен паяк под похлупак. „Домът за моята душа” е с църковни
двери, а зад тях е душата. „Домът
за моите картини” пък е малка
галерия с малки стативчета и
малки картини. Обръщането

чавам от това, което ме заобикаля.” ) Моралните правила, на
които подчинява ежедневието
си, се основават на първо място
на простотата на взаимоотношенията (“Колкото по-просто живее човек – толкова е
по-щастлив. Според мен не е
необходимо да се зариеш във вещи, в ненужни контакти и
познанства, ненужни емоции.” )
“Може би нейната доброта е също от съставките, които влизат
в градежа на успехите . С бижутата си Евелина Пенева, като че
ли се опитва да припомни на хората, че трябва да бъдат просто
хора – чисти, добронамерени,
положително настроени. Опитва
се да им внуши, че чудесата не
са нещо свръхестествено, че
трябва да вярват в тях и сами да
се опитват да ги създават....” –
пише за нея Ангел Г. Ангелов.
Специфичният космополитизъм, начетеност и усет на Ева
към магичното, мистерията и
детайла ни карат абсолютно да
се доверим. Тя неизменно е
разказвачът и творецът, но и
онзи, който умее да слуша,
вижда, забелязва, отсее, тъгува,
страда, копнее... Колкото чувсХудожник Ева Пенева
тва и истории, толкова паравсяка цена да ги
към идеята за изкуството като лелни реалности ни поднася
оборят. Все в този план уни- средство за повече човешка чрез своето изкуство, ту отдалекална се оказва завесата, която заедност и духовно познание, чаващи се, ту преплитащи се –
Ева съшива от разноцветни срещу материалното в смисъла нейните творби са досущ градипарчета плат с апликирани на химн на цивилизационното на с разклоняващи се пътеки.
върху тях отпечатъци на дланите движение, ми напомни една
Ще кажа и нещо по-смело на известни и неизвестни бълга- известна мисъл на А. Айнщайн: нейната артистична същност е
ри („Така всичките ми приятели “Най-необяснимото за света е основана върху идеята на проще са постоянно с мен!”). това, че той всъщност е съвсем мяната, която трябва да разкоПрекрасна идея и радваща изра- обясним...”
дира усещанията, настроенията,
ботка, която журналистите мноДнес Ева се тревожи за голя- мислите и проблемите, които
го скоро окепазиха езиково: “60 мата липса на полет у повечето терзаят хората, да ги подреди,
пъстри длани помахват от 60 хора, от прекаленото червясване свърже, да потърси общия им
пъстри квадратчета, съшити във на нравите, меланхолично
корен, демонстрирайки аналивесело пано...”. И все пак – не е въздействат масовата арогант- тичната сила на художеството,
лесно да събереш на едно място ност между едни българи срещу толкова необходима за болезне“дланите” на актьори като Сте- други българи, готовността ни но отсъстващата ни самофан Мавродиев, Иван Иванов, да удушим всяка птица, само за- рефлексия. Както пише Пол
Джоко Росич, отишлия си Георги щото тя иска да полети на воля, Рикьор “единствено историЧеркелов, и на творци като или да отсечем 40-50-годишни ческата смелост може да
Ставри Калинов и Чапа, и на че- дървета, за да си направим отхвърли тревогата чрез акта да
люстен хирург, и на алпинист, и паркинг. Във всеки разговор ли- я приеме вътре в себе си и да я
на баба и дядо от село...
чи желанието
да сподели интегрира напълно в свободаѝ

ѝ

ѝ

ѝ

та.” 2
Може би затова и творчеството
е обективност и субективност, действие и сън,
разум и чудо... Макар художникът, творецът в края на краищата да има само два инструмента:
пространството и материята,
животът е една импровизация, в
която всеки един от нас импровизира, търсейки най-доброто за
себе си, и без да го осъзнава, се
превръща в актьор в представлението, което е собственият му
живот.
Отдавна Ева е изградила сетива за различното, има уважение към изключението. Дори
когато говори за предмети,
случки и факти от ежедневния
бит, тя ги разполага в дълбочинната оптика на тяхната
всеобща и непроменна етична
значимост. Разказва увлекателно
за малкия народ, за живота на
големите идеи, за стръмните
склонове на времето, които
трябва да изкачваме всекидневно и да не забравяме за
къде сме тръгнали и кои сме
всъщност. Днес откровено заявената липса на суета у нея се
приема за високомерие. А
необходимостта от концентрация – за непонятно чудачество.
Истината обаче възкръсява у нея
духа на една древна мистичноемоционална духовност, едно
преживяване на самопознанието
чрез екстаза (“А истината е
облик на желанието” - Йордан
Ефтимов).
Умението да обича съдбата,
която сама си пожелала и избрала, дава сили да възпитава у
околните вкус към красотата на
изкуството и да не им позволяват да се изгубят из хаоса на
площада. Старателно балансира
като ходене по въже между
интимността и публичността.
В сърцето на Ева има един
мъглив пояс, където нещата не
могат да бъдат дефинирани с
“правилно” и “грешно”, “добро”
и “лошо”, и точно там е безкрайната вселена, в която творецът у
нея разгръща таланта си.
Произведенията
съумяват
достоверно да опишат този
изпълнен с противоречия пояс,
и по такъв начин надскачат конюнктурата и придобиват художествена възвишеност. Смело
може да се твърди, че изкуството
на Ева всъщност е една апология
на битието – то ни дава нови очи
да виждаме света, връща ни езика в някаква първична и непозната чистота, дава ни отново
словото за преназоваване на нещата и съществата, освобождава
ни от привичното във всички
сфери на битието.
Стореното за хората от Ева
прилича по-скоро на светлината:
то озарява и прониква нещата,
без да ги премахва.
ѝ

ѝ

ѝ

ѝ

1 Препратката тук е към
есето на Албер Камю: Albert
Camus. Le mythe de Sisyphe, 1942.
„La lutte elle-même vers les
sommets suffit à remplir un cœur
d'homme.”
2 Пол Рикьор. “История и
истина”, изд. "Аргес", С. 1993.),
с. 249.
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Сен-Джон Перс (1887-1975) е
литературен псевдоним на френския дипломат Алексис Леже, роден
на 31-ви май 1887 г. в семейството на богати френски плантатори на карибския остров Гваделупа.
Безгрижното детство сред сините лагуни оставя дълбок отпечатък във въображението на
бъдещия поет. От 1911 г. Леже започва работа в Министерството
на външните работи. През 19161921 г. е секретар на френското
посолството в Пекин. През 1921 г.
участва във Вашингтонската
конференция и е забелязан от ръ-

ПОЕТИЧНИ ПАРАЛЕЛИ СЕН-ДЖОН ПЕРС

ководителя на френската делегация Аристид Бриан, който го назначава за свой
сътрудник. В Париж посещава литературните
кръгове и е близък с Пол
Клодел, Андре Жид и Пол
Валери. През 1924 г. за
първи път използва
псевдонима Сен-Джон
Перс, съставен от името на апостол Йоан и
името на римския поет от първи
век Персий. През 1940 г. е уволнен

ИЗ “ИЗГНАНИЕ”
На Арчибалд Мак-Лиш*

I
Врати, разтворени широко
към пустинята, за пясъците на
изгнанието вход.
И ключовете у пазачите на фара, а звездата закована жива
върху камъка на прага:
Хазаино, ти отстъпи ми къщата си стъклена сред пясъците...
В раните ни гипсовото лято
точи остриетата на своите копия.
Избирам място очевидно и несъществуващо като костницата
на сезоните.
По всички брегове на този свят
духът на бог димящ напуска жилището си от амиант.
И гърчовете на светкавицата
радост са за принцовете от Таврида.
II
На брегове непосветена, на
страници недоверена е на тази
песен чистотата примамлива...
Другите ограбват от украсата
на храмовете пъстри рогове.
Славата си виждам в пясъците,
в пясъците свойта слава виждам.
И скитането ми не е напразно,
о Пилигриме, защото търся по земята най-пустия харман, за да
сглобя от нищото една поема, с
пустотата си да я изпълня и нека
скакалците на изгнанието я запеят.
Свирете, прашки, над света,
пейте, раковини, над водите!
Аз търся корените си в бездната, в пяната при вълнолома, в пушека над пясъците. Във водоеми,
в трюмове на кораби ще легна.
Навсякъде, където величието с
блудкав вкус живее във забрава.
... По-слаби ветрове рода на
Юлиевци величаеха; съюзи поСълзата – лирическа спътница, ваятелка на душата и енигма
в човешките емоции, пораждаща нескончаеми многопластови
въпроси. Дълбок кладенец на
вдъхновението и чудодеен
елексир, който променя съзнанието.
Сълзата-потвърждение на
възторга ни, разтваряща боите
на радостта или сълзата,
бликнала от страданието, напомняйки пречистващ сетивата
ни извор? Коя сълза ни е нужна
повече днес? Коя е тази сълза,
която ни прави по-духовни и
далновидни? Коя е сълзата, която изгражда у нас добродетели,
превръщайки душите в цветни
градини и отваря очите ни за
истинските им потребности?
Коя сълза е достойна проява на
любовта ни към Бог, ближния и
Родината?

нетрайни помагаха на жреческите
касти най-прочути.
И накъдето с песен се отправят
пясъци, натам отиват Принцовете на изгнанието.
Където кораб извисяваше
платна, сега отломки плуват,
изтънели от вълните, по-нежни
от свирня на лютня, чута в полусън.
Където водиха се битки величави, челюст от магаре само се
търкаля.
Наоколо бучи морето глухо,
сякаш черепи търкаля. И воините
на вятъра ни казаха, че всичко
безполезно е на този свят.
А вечерта се спускаше над пясъците на изгнанието.
Приветствам мъдростта на пяната - зараза за духа сред пукане
на морска сол и млякото на негасена вар. Познанието измъчва
моята душа.
Вятърът разказва ни за своите
безчинства, за своите прегрешения разказва!
В широка долина издигането
на знамения велики дебна, тъй
както Конникът с въже в ръката
дебне пред входа на пустинята.
И утрото с ръка най-веща на
гадател очите ни разхожда по свещени ръкописи.
Сред пясъците, там, разбра човекът - изгнание отдавна съществува, и се провикна: „О,
реликви древни, о, първи плодове!
На този свят за мен е ново
всичко!...”
И даже песента, която той
създаде, бе му чужда.
III
... И винаги все този стон, все

от поста си поради несъгласие с
официалната френска
политика спрямо Третия райх и настъпващия фашизъм. Леже
емигрира в САЩ и работи в Националната
библиотека на Конгреса. Правителството на
Виши му отнема френското гражданство. Леже остава в Америка и
след края на Втората световна
война, въпреки че периодично се

КАМБАНИ

връща за кратко в родината.
Мнозина го определят като
„един от най-странните френски
поети на ХХ век” , защото
творчеството му трудно подлежи на някакви класификации и
литературни анализи. Според
Пол Клодел, Сен-Джон Перс е поет
извън времето. Ритмичната поетична проза, морските простори,
смесването на образи от древните митологии и индустриалния
ХХ век, човеколюбието, изискания
стил и мистерията около лите-

тази красота.
Като победа справедлива в
битката световна, като велико
преселение, съпътствано от
преброяване на хората, като империи, основани върху преторианска врява, като подуване на
устни при раждането на свещени
книги.
Това огромно глухо нещо над
света - опиянение, което се засилва.
... И винаги все този стон, все
туй величие, което по света
блуждае, това предчувствие голямо по всичките световни брегове,
от същата въздишка произнесено,
от същата въздишаща вълна.
Един единствен дълъг стих,
без цезура, завинаги неразбираем.
..
... И винаги все този стон, все
тази ярост.
И кръговрата на обезумелите
от страст вълни, и чайката, пак
същата, криле размахала над
своето гнездо, осмислила със полета си на изгнанието стансите, и
този дъх, по всички брегове прераснал във стенание преследват в

пясъците скитницата ми душа.
Познавам те, чудовище, изправен съм отново срещу теб. И спора дълъг подновяваме оттам,
отдето бе прекъснат.
Дори и доводите ти, подобно
биволи да легнат ниско във водата: аз няма, няма дъх да те оставя
да поемеш.
По толкоз много брегове преди
разсъмване вълните заличаваха
следите мн, след толкова напуснати легла бе моята душа разяждана
от метастазите на тишината.
Какво пак искаш ти от мен, о,
дух първичен. Какво от моите
устни се надяваш да изтръгнеш,
Скитнице, по стъпките на
Блудния вървяща.
Ти - силата, достигнала до моя
праг след хиляди митарства.
Разказва вятърът за свойта
старост, разказва вятърът за
свойта младост... Почитай своето
изгнание, о, Принце.
И сили избуяват изведнъж
пред мен и темата за нищото, във
дим обвита, пи съпътства още.
… Със идването на нощта,

КОЯ
СЪЛЗА
НИ
Е
НУЖНА
ПОВЕЧЕ
ДНЕС?
Съзидателната
сълза
в личност би изразила най-точно
Колко по-различно би било,
ѝ

Рубриката води

СИМЕОН ИЛИЕВ

Човече стар, със голите ръце,
Крузо, отново между хората...
Ти плачеше, или така на мене ми се стори,
когато слушаше от кулите на старото абатство
как се разливаха подобно прилив
въздишките на старите камбани над града.
О, Прояснение, ти плачеше
като си мислеше за бриза под луната
и за тътнежа на далечни брегове.
Или си спомняше за странна музика,
която се поражда и заглъхва
под тъмното крило на вечерта
като заключени вълни
във морска раковина,
в които продължава да звучи морето...

РАДОСТИНА ДРАГОЕВА

различните най-нужни форми е
рожба на страданието. И Всевишният ни я е дарил щедро така, както и сълзата от щастие.
Вътрешно си задаваме въпроса
„Защо?”. Защо ли наистина? Когато страдаме ни боли. Но как иначе можем да бъдем съпричастни
към чуждото нещастие, ако сами
не сме преминали през трудни
изпитания, провокирали тъжна
сълза у нас? Как да обърнем очи
навътре към себе си, ако не се
терзаем за слабостите си? Как да
отсяваме
проблемите
на
обществото, ако не се тревожим
за него и не ни се плаче от несправедливостите и грешните
стъпки? А как една творческа

ратурния псевдоним превръщат
Поемите му излъчват топлота,
не ухаят на мастило, а на
истинско познание за живота. Леже в една от литературните знаменитости на своето време.
Почти през целия си живот той
пише инкогнито, под чужда самоличност, и никога не смесва поета
Сен-Джон Перс с френския дипломат от кариерата Алексис Леже.
През 1960 г. е удостоен с Нобелова награда за литература.

душата на своя съвременник, ако
не съпреживява? Как би вникнала
в нея и разчела посланията без
ориентира на духовността,
бликнала от сълзата на себеусъвършенстването и отговорността?
Ако никога не сме страдали,
бихме заприличали на панелни
кутийки, в които душите се задушават, не достигнали до свободата
си, основаваща се на морални
ценности. Свободата, без която не
можем да виждаме, преценяваме
и правим прозрения, и правилни
избори.
ѝ

Душата ти светулчица-неонка
с изплаканото в своя земен път свободна е и стойностни закони
у нея доброправедно орат.

ако всеки един от нас изплаче
сълзата на покаянието, започнал
да се безпокои за греховете си
като отделя белите от черните
бобови зърна, подобно главния
герой в забележителната творба
на Елин Пелин „Чорба от греховете на о. Никодим”. Ето с тази
сълза ние ще се изградим постепенно в по-нравствени хора. И
ще се убедим, че с нея пречистването на душата ни
тържествува над радостите на
тялото. И Бог ще ни украси с
цъфтеж така, както окичва и
полската трева, защото тази самокритична сълза ни води в Неговия път и любовта към Него.
Стойностната сълза е в осно-

Художник Ева Пенева

безмълвен, над прага ва дома ми
.избуява този стон и векове от
своите черупки се показват.
И злъчен ямбът с мойто битие
се храни по всички брегове на този свят!...
Ти, който хващаш меча рано
сутринта, орлите направляваш
хитро и с оръжие, по-леко от перо за теб, жени най-своенравни
храниш, ти знаеш — праг за твоя
дом е този бряг, но има и от него
по-високи.
Злорадстват неродените дори в
земите източни и всяка плът, едва
родена, тържествува при първите
огньове на зората!
И глъчка се надига над света
като душевен бунт... Ти няма,
стон, да отзвучиш, преди да съм
разкрил сред
пясъците тайните на всяка
вярност. (Кой още знае моята родина?)
* Американски писател (18921982).

Превод: Георги Мицков
и Андрей Манолов

вата и на обичта към ближния.
И душата ни има потребност
от нея така, както земята и посевите се нуждаят от вода.
Вниквайки в страданията на
Христос за спасението на човешкия ни род ние можем да се
отърсим от себичността, индивидуализма и гордостта си.
Умеем ли да състрадаваме като
плачем благородно за другите,
няма да се уподобим на онези
каменисти места, където семената на най-висшето човешко
чувство не покълват, защото
една от заповедите на Спасителя е: „Възлюби ближния си като себе си”.

Зная, ако днес скърбим за брат си
този свят ще ни отвори Рая.
С любовта, родена от сълзата ни
ще намерим пътя към Безкрая.
На стр. 17
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Алея на книгата – Варна, 2 август 2013

СЪЛЗА НИ Е
„ВЪЗВИШЕНИЕ” – НЕУСТОИМ РОМАН ЗА БЪЛГАРСКОТО КОЯ
НУЖНА ПОВЕЧЕ

Още с първия си роман
„Джобна енциклопедия на мистериите” (2004) Милен Русков
навлезе ярко в българската художествена словесност. Заявил
веднага своята литературна
различност, той я доразви в
„Захвърлен в природата” (2008) и
утвърди с „Възвишение” (2011),
като и трите романа излязоха в
издателство „Жанет 45”.
За разлика от повечето автори,
които се губят в множество публикации докато намерят стила си,
Милен Русков започна писателското си поприще с ясна представа
както за своето можене, така и за
посоката на творческата си амбиция. Посока вертикална, не хоризонтална. Довела до появата на
три силни романа, които манифестират умението на автора да
сътворява различни, дори коренно
различни,
художествени
контексти, опрени задължително
върху съществуващото знание за
избраната епоха. Щателно, близко
до научното проучване предхожда
емпатичното преселване във
фикцията, като я уплътнява и насища със сериозна доза енциклопедичност. Тъкмо в това
успоредяване и еманципиране на

ки вижда. Точно това прави Милен Русков. Кара ни да прозрем
отвъд уж познатото Възраждане,
като вгражда документално-историческото в един фикционален, но
толкова витален, многопластов,
живописен и почти дактилен като
възприятие художествен свят, че
изненадата е зашеметяваща. С
интерпретацията, героите, наратива и езика си, с органично
българското си чувство за хумор,
„Възвишение” едновременно стъписва, очарова и всмуква в себе си.
Не си спомням друга подобна
книга, която така безапелационно
да печели на своя страна читателя.
Болгарский, разумей ся.
И той, читателят, охотно се
впуска в интригуващата фабула,
която тръгва и през цялото време
взема из под вид онзи многозначителен надпис върху котленско
училище: Помогни ми да тя
возвыся. В хода на цялото
приключение с двамата бунтовници, сподвижници на Димитър
Общи и участници в Арабаконашкия обир, се оказва, че Возвисяването си има работа преди
всичко с револуцията, а тя
включва многообразни конспиративни, разбойнишки и хайдутски
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документално-историческото с художественото, както и в общото
им проявление в рамките на
мощна романова полифоничност,
се крие, струва ми се, най-съществената отлика на явлението
Русков.
Тя е ярко застъпена и в
последния му роман „Възвишение” – много специална книга,
която говори на нас, българите по
начин, който само ние разбираме.
Който изразява българското –
явното и скритото в нас. Това, което подозираме, харесваме или не
харесваме. Което не можем да
отречем. Което ни вълнува. В този
режим „Възвишение” ни провокира с един абсолютно различен ракурс към българското Възраждане
и буквално взривява клишираните
представи за този отдалечен във
времето, но значим за националната ни идентичност период.
Перифразирайки Шопенхауер,
задачата не е да откриеш нещо,
което никой не е видял, а да дадеш
ново обяснение на това, което все-

дейности, но също така четене на
книги като „Рибен буквар” и
„Горски пътник” и свързаните с
тях философски размишления
върху мирозданието, без по некой
си начин да забравя и наслаждението от природните красоти на
любезното Отечество. Чак отпосле
Возвисяването може да придобие
по-отговорни духовни измерения.
Но се случва на малцина.
Всъщност само на един.
Издържан в стила на
Bildungsroman-а, подплатен с богата ерудиция и българска
автентичност, разказващ българския 19-ти век от позицията на 21ви век, „Възвишение” вече бе обявен за най-новата класическа
творба на българската литература
(Светлозар Игов) и за най-значимата българска книга за последните 50-60 години (Михаил
Неделчев), а заради критическата
си презумция – и за постмодерен
роман (Митко Новков).
Ако и в новото ни образователно министерство ся бяха

надлежно наинформировали за
тези неща, нямаше да се чудят дали и с кои творби да осъвременят
средното образование по литература, може би дори нямаше да допуснат прословутия гаф с Ботев...
Връщайки се при героите на
„Възвишение” установяваме, че както във всеки добър роман, и
тук те диктуват посоката на сю-

Милен Русков. „Възвишение”,
Изд. „Жанет 45”, 2011.

жетната интрига и въплъщават
нейното послание. Със завидна
прецизност
и
очевидно
пристрастие Милен Русков
изгражда взаимнообусловените
образи на Бай Гичо от Котел и
Асенчо от Жеруна. Следвайки логиката на познатия от Сервантес
литературен прийом, той отрежда
менторството в романовия тандем
на по-начетения от двамата. Списовател и автор на донякъде злополучното Обръщение към
болгарскому народу, Бай Гичо води разказа от първо лице, поучава,
мъдрува и участва в револуционните дела, а когато обстоятелствата го притискат с
необратимостта си, приема саможертвата като изход. За разлика от
уж безобидния хитрец Асенчо,
който вместо идеала, избира предателството. А то никога не е спасение.
В общия, пъстър като нашенска
черга,
народопсихологически
портрет на героите, които обрисува романът, разпознаваме характерни за Възраждането – а
дали само за него? – манталитетни
особености като нагажденчество,
наивитет, плиткоумие, хитрост на
дребно, но и чувство за справедливост, любопитство към света, стремеж за знание и т.н.
Категорично повече тяло, помалко дух и никакъв вкус към метафизичното...
Но пък какъв език! Една безподобна смесица – някой я беше нарекъл гърмяща! - от книжовния
език на Раковски и котленския
възрожденски диалект, в която по
неподражаем начин са забъркани
комичното и трагичното, високото
и ниското. Несъмнено най-големият езиков експеримент в
българската литература (Светлозар
Игов),
„Възвишение”
представлява уникална езикова
конструкция, създадена изцяло и

единствено, за да обслужва точно
този роман и неговия исторически
и литературен контекст. Меганачинание. Нещо като Милен Рускова глаголица, която ни поднася
своя щекотлив превод на
Възраждането, пречупен през
призмата на ироничното/самоироничното. Последното сродява
Милен Русков с литературните колоси Иван Вазов, Любен Каравелов,
най-вече
Алеко
Константинов, но е най-вече
естествено продължение на
собствения му стил, немислим без
иронията като основен художествен похват, залегнал и в предишните му романи.
Нищо чудно, че в крайна
сметка именно демиургичният
език на „Възвишение” си присвоява ролята на най-главния герой, в
който всички (читатели) се
влюбват. В тази любовна история
има много романтика и много
енергия, захранвани от атавистичните корени на българското, в целия му диапазон от
нагласи, очаквания, себеусещане,
опитност и какво ли още не. Особено от чувството за хумор.
„Възвишение” се забавлява с умението на българина да се надсмива
над себе си и света, като второто е
за предпочитане, биля. Обогатена
в основата си с щипка английски
хумор (логично пристрастие за
англициста Милен Русков), цялата
тази сложна комбинация от алюзии за българското обяснява
неустоимата привлекателност на
романа.
Закодирането и разкодирането
на смисли е другият стилов
похват, с който „Възвишение”
съгражда различните си интерпретационни нива.
Прочия, ето какво мисли за себе си езикът на „Възвишение”: Ох
– кай, – с тоз чиляк не можем се
разбра. Поради язиците голяма
разлика има и полное недоумение.
Или на пример, когато „Възвишение” се произнася по своята
основна тема: Бача ти Берона дума: со знанието ще ся возвисят! Со
знанието друг път! Туй е по начало
тъй, но как по-точно да стане? Само с принуда ще ся возвисят те!
Искрящ с оригиналния си, зададен от самия него език, „Възвишение” удържа на собствените си
естетически критерии от първата
до последната 407 страница. Забавен и плътен като фактура, той
последователно синтезира и
извежда
посланието
за
възможността човек да надскочи
себе си. Един български роман, в
който най-високото възможно ниво е възвишение, а не връх. И
извисяването не е възнесение в
онзи християнски смисъл.
Пита се, дали пък наистина
Българин да си е зла съдба.. ... не е
име на народ, а болест някоя...
... Но пък напоследък някои
българи са се влудили по светлий
идеал, и тез не са един и двама. А
някои от тях и хич не са случайни
хора.
Пита се...

ДНЕС?
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Особено необходима е била
винаги сълзата, която изкристализира над личните проблеми и
неразрешени въпроси - която
идва от загрижеността за род и
Родина. Изплуват думите на неповторимия със своите философски внушения поет Атанас
Далчев: „Страданието мен посилно с теб ме свързва и нашата
съдба в една превръща.” Неговото откровение смайва, приковава и дълбоко вълнува, защото
авторът не страда просто за себе си, а е постигнал онова
възвишено сливане с тегобите
на Родината, което е проява на
патриотизъм. Патриархът на
българската ни литература
Иван Вазов също плаче в своите
„свободни песни”, мислейки за
Отечеството, страдайки за
съдбата му:
Итъй душата ми, кат се побуни,
гуслата грабвам, струните
скъсвам,
па я нагласям с по-нови струни
с мойте сълзи аз ги поръсвам.

Една личност, при която
липсва сълза за Родината, духовно боледува. Това е бягство
от гражданска отговорност, вид
късогледство или своеобразно
оглушаване. А на нас ни е
необходимо повече от всякога
да чуваме гласа на преподобния отец Пайсий Хилендарски, който повелява: „O,
неразумни и юроде, поради что
се срамиш да се наречеш българин и не четеш и не пишеш на
своя роден език?” и да изплачем неговата родолюбива
сълза, която ще ни обедини и
запази като народ, опълчил се
на новоизграждащата се световна Вавилонска кула. Сълза,
която да накара децата ни да се
завърнат в родните гнезда и да
работят за нея, осъзнали думите на Сенека: „Родината не се
обича затова, че е велика, а затова, че е своя.”
Непреходността на ценностите ни винаги е била свързана със
сълзата от страдание. Именно
така са се раждали най-стойностните цели, идеи и морал.
Появила се от люлката ни и продължаваща до самия ни край, тя
е градивна тогава, когато се
излива в дълбините мъдростта.
Ти плачеш от рождението свое.
Итози плач прелива до смъртта.
Знай, не смеха дарява ти покоя,
а всяка извисила те сълза.

В момента ние се нуждаем
най-много от тази съзидателна
и многолика, напояваща и спасителна сълза, произтичаща от
страданието, която утвърждава
човешката същност, събирайки
усилията ни да съхраним традициите и ценностите си. Но тази
сълза не бива да бъде бъркана с
онази на поражението, самосъжалението и унинието. И
трябва да я изплачем първо ние
- пишещите, давайки си сметка
за смисъла на съществуването
ни и предназначението на Словото.
26.09.2012 г.
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Веднага след приема на Климент, Наум и Ангеларий в България през 885 г. учениците на
солунските братя започват
активна дейност за обучаването
на нови книжовници. За нуждите
на огромната по това време
българска държава са нужни хиляди просветени проповедници
на българското слово. Просветителската дейност на българите
обаче не се спира само до границите на тяхната държава. Още по
времето на Борис I, но особено
по времето на неговия син Симеон I Велики, българските мисионери се пръскат по всички
славянски краища на Европа.
Най-активна и най-позната е
тяхната дейност в Киевска Русия
и Сърбия, които трайно влизат в
лоното на българското културно
влияние, но не по-малки успехи
постигат българите и в Хърватия, Полша, Чехия и земите на
днешна Словения. Единствено
земите на бившата Великоморавия, унищожена и окупирана от
унгарците, остават извън обсега
на
българската
културна
активност. Резултатите са изключителни. Още в писмо на папа
Йоан Х от 925 г. се пише, че славянската литургия е станала
изключително популярна в
Далмация и Славония. Същият
папа е принуден да издаде и була
срещу „незаконния български
епископ“ в Краков, който проповядвал на славянски. Пак по това
време е основан от български монаси и един от най-старите
действащи и до днес чешки манастири – Сазавския, който се
превръща в център на славянската просвета в Чехия. Папството
обаче реагира различно на
българското мисионерство, което възприема като пряка заплаха
за своето влияние сред славяните. За хърватите, по това време
преки съседи на България и следователно най-податливи на
българското влияние, папите
правят нечуван компромис.
Въпреки официалното непризнаване на българската писменост
като канонична, те търпеливо се
примиряват с използваната глаголица в Хърватия, която се
утвърждава като държавна и богослужебна азбука. Нещо повече
– през 1248 г. папа Инокентий IV
дава специално разрешение на
хърватите да използват глаголицата и езика си в богослужението. Дори, за да контролират все
пак съдържанието им, глаголически книги започват да се печатат в Рим. Значението на този акт
се разбира само, ако се добави, че
употребата на местни езици в католическото служение се разрешава едва на Втория ватикански
синод (1962 – 1965). Така глаголицата оцелява в Хърватия и до
най-ново време – днес глаголицата се ползва в богослужението от
хърватските католически свещеници, издават се книги на глаголица, а на о-в Крък в Далмация
тя се използва съвместно с латиницата. По-отдалечените от

България словенски, чешки и
полски земи имат друга съдба.
Българските мисионери в словенските земи са изгонени от
германците, а книгите им изгорени още в кр. на Х в. В Полша
борбата с българските епископи
в Краков е по-трудна, но и там
папството постига успех. След
1018 г. и падането на България
под византийска власт помощта
за българските мисионери секва
и към средата на XI в. и тази
българска мисия е смазана. В Чехия обаче делото на отците от
Сазава оцелява. С помощта на
местните славянски князе монасите от манастира поддържат кирилската просвета чак до XIV в.,
когато помощ им оказва не друг,
а самият император на Свещената римска империя – Карл IV
Люксембургски. Просветеният
монарх е и чешки крал и, въпреки че е немец, полага огромни
грижи за образоването на своите
КОСТАДИН КОСТАДИНОВ

държави българското начало в
културата се оказва решаващо за
тяхното по-нататъшно развитие.
Влашко и Молдова, възникнали
като периферни български
държавни образувания през XIV
в., не просто ползват кирилицата.
Те имат за официален език
българския от самото си създаване до 1716 г., когато под гръцко
влияние е въведен влашкият диалект. Въпреки това кирилицата
остава до 1861 г. като официална
държавна азбука, а българският
език се запазва като богослужебен в румънската църква чак до
1917 г. Една друга държава,
Литва, която през XIV в. съвсем
неочаквано се издига до ранг на
първостепенна европейска сила,
също попада, макар и за кратко,
под българско влияние. По това
време литовците са все още
езичници и водят ожесточени
войни както с православните си
руски съседи, така и с католи-

чеството на Георги Кастриоти –
Скендербег албанците водят
отчаяна борба с настъпващите
турски завоеватели. Официалният език на канцеларията
на албанските князе от този период е българският, а в албанските отряди се бият и хиляди
българи, особено плътно населяващи по това време южните
албански краища. Интересен
факт е, че за преговорите си със
Скендербег германският император Сигизмунд изпраща като
свой представител Фружин, син
и
престолонаследник
на
последният български цар Иван
Шишман. Падането на албанските земи под турска власт в средата на петнадесетото столетие и
последвалото бързо ислямизиране на албанците затварят и тази
страница от историята на
средновековното
българско
културно влияние.
Последното, и може би най-
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славянски поданици. Освен че
подпомага Сазавският манастир,
през 1347 той основава и манастира Емауци на Слованеч,
близо до Прага. За вторият той
вика специално подготвени монаси-бенедиктинци от Далмация,
образовани с глаголическо
писмо. Манастирите веднага стават център на славянската литургия и просвета, издават книги
и обучават ученици. Именно в
Емауци библията се превежда за
първи път на старочешки през
1416 г., като за целта се използват
както кирилицата, така и глаголицата. Това славянско просвещение продължава до началото
на XV в., когато след края на Хуситските войни немските кръстоносци подлагат на изтребление
всички чешки просветители. И
двата манастира са изгорени, но
съвременна Чехия се гордее, че
началото на нейното възраждане
започва именно от тях. Още в две

ческите немски и полски феодали. Въпреки войните обаче
литовските съседи не спират да
се състезават за културно влияние над великото княжество.
Прозорливите литовски князе
усещат тройната опасност от асимилация и дават преимущество
на българските мисионери,
действащи в тогавашните южни
райони на държавата, в днешна
Буковина. Българските книжовници поемат в свои ръце
официалната кореспонденция на
княжеския двор с чужбина и за
около 50 години българският
език и кирилицата стават официални в Литва. След приемането на католицизма през 1387 г.
обаче българският език е сменен
от полския, а кирилицата е
изхвърлена
от
употреба.
Последното място, където
българското влияние през
Средновековието е отчетливо, е
Албания. През XV в. под вода-

неочакваното място, където се
откриват следи от делото на Кирил и Методий и от българската
културна дейност дори не се намира в Европа. Манастирът „Св.
Екатерина“ в планината Джебел
Муса (Планината на Мойсей) в

Синай (Египет), е най-старата
действаща монашеска обител в
света. Създаден през VI в. по времето император Юстиниан, той
развива изключително активна
мисионерска и просветителска
дейност. Едно от най-свещените
места за християнските поклонници заради вярата, че
именно на планината над него
Мойсей е получил скрижалите с
десетте божи заповеди, той бързо
привлича десетки българи след
приемането на християнството
през 864 г. Постепенно в него се
оформя глаголически и кирилски
скрипториум,
основан
от
български монаси, които преписват и превеждат стотици
евангелски текстове. За мащабите
на тяхната дейност говори факта,
че от запазените до днес в манастирската библиотека около
3000 ръкописа, над 300 са кирилски и глаголически манускрипти,
писани между X и XII в.
Мащабите на българското
културно влияние отдавна са
надхвърлили тесните политически граници на българската
държава. Толкова много са ги
надскочили, че ние, днешните недостойни наследници на нашите
предци-титани, дори не знаем за
пълните мащаби на тяхното
грандиозно дело. В дни като
празника на българската просвета и култура 24 май, когато за
малко и за кратко си припомняме
общоизвестните факти за живота
и делото на солунските братя, винаги пропускаме да разкажем за
продължението на тяхното дело
извън България. Хилядите
незнайни български следовници
на Кирило-Методиевата апостолска дейност, които разнесоха
учението на равноапостолите из
целия славянски свят, превърнаха
България в център на една нова,
трета цивилизация в Европа. С
тяхната упорита просветителска
дейност бе преобразен източният
край на континента и цели народи бяха спасени от асимилация и
претопяване. Защото българското
влияние не целеше власт и налагане на политически цели подобно на Римската курия и
Вселенската патриаршия. По мирен път и с мисионерски плам то
даде основата за самостойното
развитие на почти всички съвременни държави в днешна
Източна Европа.
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* * *
Макар моите текстове, в
жанровете, в които съм писал,
да са в естетически конфликт с
представите за изкуство на другите, аз никога не съм оспорвал
предпочитанията на потребителите, дори те да са постмодернистки.

МАРКО ИЛИЕВ

НЕФОРМАТНИ ТЕКСТОВЕ

* * *
Останах чужд и на себе си, как
другите да ме почувстват близък?! Дано Бог не ме отпъди.

* * *
Постмодернизмът не е нещо
определено, постмодернизмът е
всичко възможно.

* * *
Когато съм чувал някои хора
да съветват други, страдащи:
“Поплачете си, да ви олекне!”, все
съм се питал: Очите ли са
кондензаторът на болката?

* * *
Понякога говорете и смислено, без да се притеснявате, че
някой може да ви разбере, или
поне да поиска да ви чуе.

* * *
Ако не обичате цветята, това
не означава, че напълно сте лишен от естетически усет, защото
има и по-ниски степени на въз-
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КРАСИМИР МАШЕВ

...
Ивайло Петров: - Тя (литературата? – б. а.) не иска повече,
като не иска повече, тя не иска и
за икономиката на държавата, на
страната; тя няма представа, че
сме обградени от други държави,
от други системи, които
напрегнато вървят. Сега на чичо
ми, на дядо ми, на баща ми –
неграмотни селяни, нищо не им
трябва, освен да си хапне и да си
легне да спи; да мине вечерта
край текезесето, да открадне
каквото му трябва, и отиваха да
работят сутрин в 8 часа с един
стар камион. Селяните. То кои
работеха? Селянки. Всички
избягаха, всички отидоха да живеят във Варна и селото остана
само с жени, които работеха в
стопанството. Толкова доволни
от това, че има какво да ядат,
друго не им трябва. Нямаше телевизор тогава, лека кола нямаше, нямаше радио... Нямаше
нещо, което сега съвременният
човек го иска. А за да го имаш,
трябва да бачкаш. Това е. Ето на
това се крепеше всичко. И сега
същите тези хора, с които разговарям, ми викат: „Абе, то си беше хубаво едно време; имаше
кво да апваме”. Казвам: „Добре.
Имаше какво да апваме, ама
твоят син сега не го ще вече това
нещо. Твоят син иска кола. И то
хубава. Западна. Твоят син иска
телевизор, фризер, иска не знам
каква си техника. И прочие, и
прочие... Това е, което той го
иска. Не е като теб.” Едно време
му пуснеш гайдата и кавала да
свирят, и той да се пощи от
бълхите и въшките. Баща ми е
бил същият. Никога не съм могъл да го приема това нещо.
Идеалът си е идеал. По-хубаво
от комунизма като теория няма.
Ама човек не е устроен за него.
Там е бедата. И това е, което нашата интелигенция не може да
го разбере. Просто върви така –
на амбиция. Георги Константинов говори за демокрация. Бях
издал една книжка през 1988 година с някакви бележки, есета –

приятие на красотата.

* * *
Уподобяването на жените със
цветята е неуместно, защото любовта към цветята преминава само през очите, а любовта към
жените преминава на три нива през сърцето, през стомаха и
през... по-надолу.
* * *
Казват: “Надеждата у човека
умира последна!” ,но ако трябва
да сме по-точни, ще добавим:
“Надеждата издъхва след човека!”

* * *
Носталгията по отминали художествени практики е велика
илюзия за възкресение на невъзвратимото.

* * *
Не е добър критерий в
изкуството стремежът да ре харесваш повече на другите,
отколкото на себе си. Стремежът
да се харесваш на другите е славолюбие, а обратното е стремеж
за усъвършенстване. Равновесието е посредственост.

СТРАНИЦИ ОТ ДНЕВНИК
(90 г. от рождението на Ивайло Петров)

„Объркани записки”. Понеже бях
писал в тези „Объркани записки” за Съюза на писателите,
че е политическа организация,
тя не е творческа, аз го бях писал
тогава и какво се оказа? Георги
Константинов бе партиен секретар тогава. Сега не може партиен
секретар да ми говори за демокрация. Много съжалявам.
Трябва просто човек да се промени до края. Но както и да е. На
тази моя книжка той какво
направи? Махна последната
страница за София. Книжката на
„Пламък” беше в 15 000 тираж –
на 10 000 книжки той махна
последната страница. За две нощи го направи. Тогава през 1988
г. положението беше тъй: нито
може да ми откаже, нито може да
го отпечата. Това беше. И казва
така: „Редакцията не е съгласна с
автора и се разграничава от него,
но независимо от това го публикува...” Сега същият този човек е
тръгнал да ми казва по телевизията какъв човек е бил Яворов.
Хубаво. Но забравиха кой отричаше половината от творчеството
на Яворов, кой го отричаше преди години, че Яворов има два
етапа в творчеството си –
буржоазен и прогресивен. Същите тези хора. Нали. Сега не си
спомнят за това нещо.
Тази група, която образувахме
Сдружение на българските писатели (и мен ме писаха там), аз не
се отказах, не мога да мисля
еднакво с Георги Константинов,
много съжалявам, не че ми е
направил нещо лошо с Хайтов
или с някой друг, нищо лошо не
съм видял от тях, но някак си не
мога да се разбера.
Щом не се разбирам, аз съм
длъжен да постъпя като нашите
предшественици – Яворов, Славейков и другите. И да образуваме един литературен кръг. Така
беше замислено. И даже аз бях
дал идеята така да се казва –

кръг, литературен кръг. Така,
както в България и в цяла Европа е имало литературни кръгове.
Не дават една маса на тоя кръг,
не дават едно помещение. Нищо
не дават. И Марин Георгиев беше
принуден да регистрира в съда
този кръг, за да има право на
една маса, на едно помещение,
на нещо, което му се полага. И
вчера чувам една мадама в Народното събрание (това е силата
на комунистите, страшна организация, организират се мигновено, като овче стадо са, докато
демократите, загубена работа!,
нямат никаква организация, всеки започва да си въобразява, че е
най-умен и започват да си противоречат), и тази дама казва:
„Събрали са се 28 души писатели, от които двама са известни, а
другото е боклук...” Много ясно
е, че Иван Цанев и Константин
Павлов, които са в това сдружение, не могат да се сравняват с
Никола Инджов, който не е поет
преди всичко, нито с Георги
Константинов. Те са се занимавали с държавна работа хората.
И са прави за себе си. И няма
значение дали са се занимавали с
държавни работи. Те не са поети.
И Левчев се занимаваше с
държавни работи, но Левчев е
поет в сравнение с тях. Ето, в това трябва да се прави разлика, да
бъдат малко по-безпристрастни.
Може да е полицай човекът и да
бъде даровит, даровит поет, писател или художник. Много случаи е имало в историята такива.
Доколкото знам, няколко от големите английски писатели са
служили в техните разузнавателни служби. Защо не? Защо не?
Няма никакво значение къде си
служил, какво си правил, важното е какво си направил в интерес
на работата си.
Ходихме при Ренета Инджова.
Тя ни покани, запознахме се,
държа се много симпатично; да-

де там едно помещение с две-три
стаи, обаче те го взеха...
Норберт Рандов: - Там, където
е къщата на Яворов...
Ивайло Петров: - А, няма да я
дадат. Макар че е едно чудесно
съчетание – музеят на Яворов с
една книжарница. Една чиста
партийна работа ще стане...
...
Не съм автор, който трябва да
пробива, независимо от дебелината. Не съм известен. И затова
хората казват: „Карай да върви”.
И французойката казва: „Харесват откъсите, които съм дала,
обаче като видят обема...” (става
въпрос за ръкописа „Хайка за
вълци”, преведен на френски, но
неотпечатан). „Може ли да се
съкрати?” „Не” – казвам. „Как
ще се съкрати? Няма смисъл.” А
тя: „Ама друг ще го съкрати”.
Казвам: „Още по-лошо”. По американски. Не. Няма смисъл.
Аз мисля, че трябва да има
българско лоби във всяка страна, което да се грижи за това нещо. Като отидеш при издателя,
лично трябва да се познаваш.
Авторът трябва да се познава...
То е като търговията. Много
странно. Хората и по телефона
правят бизнес, имат си доверие,
но друго е, когато разговарят
очи в очи. Кореспондирам, един
французин ми пише, не ми е
удобно да го запитам що за човек е. Имаше в едно тяхно списание „Обсерватьор нувел”, преди
година-две получих писмо от това списание да участвам в една
такава кампания: навремето
Горки е дал идеята всяка година
на 29 април писателите от цял
свят и редакторите от Франция,
които намерят за нужно, да поканят този или онзи да участва,
да разкаже какво е преживял на
29 април. Аз го получих това
писмо и написах. Бях тук на 29
април. Бях дошъл за един ден само да засея нещо. Именно за то-

* * *
Ние, българите, ценим и обичаме големите си имена в
изкуството, но най-големите... не
ги зачитаме! С охота ги
преотстъпваме на други народи
и култури .Преотстъпваме ги с
чувство на разтоварване от нежелано бреме. Без да съм
изчерпателен, ще посоча кои такива имена като Борис Христов,
Елена Николай, Люба Велич,
Васко Абаджиев, Милчо Левиев,
Христо Явашев (Кристо). Примерите са не просто показателни
или недоумяващи, те са (с болка
казано) безумно отродяващи.
Като духовен еквивалент тези
имена са съпоставиш само с Панагюрското златно съкровище
или с Варненското!
ва нещо написах. И една книжка
„Преди да се родя и след това”
беше ми излязла на френски. И
тази французойка беше го прочела това нещо в „Нувел
обсерватьор”, излязла снимката
и текстът и ми ги изпраща за
автограф. Много любезна, много
учтива, от градче или от град. Не
знам колко е голям този град
там. Държи да отида там; Съюз
на писателите или Сдружение
имат, не знам, да отида, да ги посетя. Аз не знам какво да напиша. Ще трябва да напиша самата
истина. За да отиде човек някъде
– пишещ, рисуващ, пеещ, който
и да е, трябва да има материал.
Хората да го знаят какво е нарисувал, какво е написал, какво е
композирал... А там – едно
книжле. Кой може да го чете, кой
ще го чете? И какво заключение
може да се извади от една
книжка? Особено за нашите чисто
български работи те имат съвсем
друг начин на мислене, друго
отношение... Вярно, казват, че
оригиналното се търси. Оригиналното, самобитното не винаги е
умно. Защото често пъти и найголямата глупост е самобитна. Не
може да я повтори човек. Човек не
може да повтори нечия глупост.
Тя също е самобитна. Искам да
кажа, че ако във Франция, в
Германия, в Англия и където и да
е, имаме едно лоби, тези господа,
които ги изпращат там в качеството на културтрегери, на
културни аташета, ако могат да
изработят това лоби, да се грижат
за него, могат да се промъкват
автори от време на време. Или да
живееш в чужбина. Кундера. Четох му една книжка. Нищо поособено от нашите, нито по-добра
с извинение.
Дьорд Сонди: - Работил за
слава като емигрант.
Норберт Рандов: - Не са кой
знае колко по-добри от вашите.
Вашите не са на опашката. Ти
помниш какво е говорил Асен
Асенов, когато беше в Берлин, че
българската литература след 9.
ІХ. 1944 г. нищо не е направила.
ѝ
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***
Бъди различен! Но не чак толкова, че да заприличаш на маймуна.
***
Могат да ти вземат мярката и с
железен метър.
***
И бялата врана черна сянка прави.
***
Там, където пеят много петли,
кокошките не снасят.
***
Глупакът си ходи със звънчето.
***
Утешава се, че и земята е кръгла
нула!
***
Заклетият ерген: Да не съм
половин човек, че да си търся
половинката?

ГЕОРГИ БЕРБЕНКОВ

ВЕСЕЛИ МИСЛИ
***
Забогатяването на едни е за
сметка на обедняването на други.
***
Никой не обича старостта, но
всеки иска да я достигне.
***
Възпитанието не помага на
неукия.
***
Имаше много дела зад гърба си,
но все съдебни.
***
Двуличниците и една заплата не
заслужават.
***
За много герои научаваме след
смъртта им.
***
Няма малък подарък.
***
Едно зло е достатъчно да
затъмни сто добрини.
***
Имаше много добродетели,
които не се забелязваха с просто
око.
ВЕСТНИК „КИЛ“ С МЕДИЙНОТО СЪДЕЙСТВИЕ
НА ТЕЛЕВИЗИЯ
„ЧЕРНО МОРЕ”

На 29 януари 2013 г. се навършиха 85 години от рождението на един от значимите
български поети и сатирици Димитър Стойчев.
Роден в село Разделна, Димитър Стойчев завършва Института по български език литература
- Варна. Още като студент той започва да сътрудничи със злободневни стихове
на хумористичната страница “Нашето жило” на
вестник “Народно
дело”. За първи
път името му се
появява
в
“Стършел” през
1957 г. Често се
подписва с псевдонима ДИМСТОЙ.
В същото време
пише и лирика, но и в тези стихове се обажда като “черна
станция” дрезгавият и хаплив
глас на сатирика...
Бързо става известен и още
през 1961 г. излиза първата му
стихосбирка “Кардиограми” със
сатирични стихове. Макар малка
като джобно тефтерче и тънка, но
остра като бръснач, тази книжка
донася неочаквана слава на младия поет. Скоро стихотворенията
“В бара”, “Приказка за кадрите” и
“Първа класа” са рецитирани от
студентите
при
разни
тържества... Носи се от уста на
уста и апокрифната му поема
“Монолог на селския бик”.
Но времената са такива, че
Димитър Стойчев трябва да
приспива бдителността на гавазите на партийната линия и пред
Девети септември и пред разни
конференции и конгреси на БКП,
наред с други варненски поети,
публикува и “правилни, идейно
издържани” стихотворения.
Така през 1965 г. се появява на
бял свят, отново с емблемата на
Държавно издателство – Варна,
книгата му с лирика “Спасени
крилие”. Той вече е в София при
семейството на жена си и се зае-

Д А ГИ П О МН И М С УС МИ В КА!

ТУРХАН РАСИЕВ

ДИМИТЪР
СТОЙЧЕВ
(1928 – 1993)

БАЛАМА

В това време пазарно,
в тези кризисни дни
ползва ниско парно,
ма да превземе върховете на Данов”, 1989. Има и две книги за плаща високи цени!
българския Парнас, но стъпва
накриво.
На 18 декември 1995 г. като
организатор в Концертна дирекция става инициатор на рецитал на 10
изявени български сатирици. В афиша личат имената на Радой
Ралин, Валери Петров,
Марко Ганчев, Георги
Ивчев и още много сатирици, които са били
трън в очите на
партийната върхушка.
В събитието участва
формация “Джас фокус” на Милчо Левиев, а на екрана се прожектират карикатурите
на Борис Димовски по творби на
участниците в спектакъла.
И вместо награди, партийната
цензура раздава наказания и
уволнения. Димитър Стойчев е
освободен от “Концертна дирекция”. И с това черно петно в
биографията си остава почти
безработен в София. Временно
работи в няколко редакции и
накрая го приютяват в списание
“Здраве”, където работи до
пенсионирането си.
В списанието отговаря за хумористичната страница и дава
трибуна на много хумористи, не
само за хумористични материали на здравна тема. Той също
публикува свои епиграми и стихове, за да напомни за съществуването си.
Въпреки че е пренебрегнат от
партийните корифеи, редактори,
които ценят творчеството му,
успяват да му съдействат за издаването на книгите “Елипси” - изд.
“Народна младеж”, 1969, “Нож в
гърба на вятъра”- изд. “Народна
младеж”, 1988, “Пак” – изд.
“Български писател”, 1983, “Денят
минава съпроводен” – изд. “Хр. Г.

деца – “Хитрушки” (1980) и
“Троп, троп – Стоп” (1982).
Обаче не само денят му минава съпроводен! Целият му живот
минава
съпроводен
от
неприятности, пренебрежение,
подозрителност, недооценяване
на таланта му.
Напук на своите недоброжелатели, Димитър Стойчев знаеше стойността на своето
творчество, имаше високо самочувствие и гледаше с пренебрежение и снизходителност на
отзивите за неговите стихосбирки. Толкова малобройни
бяха тези отзиви, че той си отиде
от този свят на 14 май 1993 г,
обиден и огорчен за това че
“отложиха живота му за никога”!
Димитър Стойчев не беше
включен в сборника с епиграми
от български писатели “Смешки
и болежки” на изд. “Български
писател”, 1985 г. И след смъртта
му, в годините на “демокрацията”
негови стихове не се появиха в
антологиите “Български поети от
втората половина на XX век” и в
“Български детски поети от втората половина на XX век”!
Чак през 2003 г. Красимир Машев му отдели достойно място в
“Антологията на българската
епиграма". В началото на 2013 г.
името Димитър Стойчев се появи в “Антология на варненските
епиграмисти” под мое съставителството.
С издателя Петър Тодоров
подготиихме едно представително издание с избрани сатирични и лирични стихотворение
на Димитър Стойчев по случай
85 години от рождението му. За
да го избавим от забрава и да го
върнем на мястото, което заслужава в българската поезия. Засега търсим спонсори...
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МУЗИКАЛЕН
НАРОД
Не пианисимо, не под сурдинка,
чули ли сте друг народ такъв:
с цяло гърло да пей “Калинка”,
с дваж по цяло “О, майн лъв”?!

СЛЕД РАЗКРИВАНЕ
НА ДОСИЕТАТА
Всички сме демократи, бе!
Никои от никого не се пази:
едни са агенти на КГБ,
а други - на ЩАЗИ...

В ЗАЩИТА
НА ЖИВОТНИТЕ
Възпитан, образован и обучен
и в нашия хуманен век,
човек живей по-лесно с куче,
отколкото с човек!

ЗНАМЕНИЯ
Не съществуват ли знамения?
Съдбата е велика сила. В
колиба някога живял е гения –
посредственикът днес си има
вила...

В БРАЧНАТА
ЗАЛА
Всеки тайно ат нас им завиждаше,
че щастливи са двамата клетници:
чак до гроб ще се любят,
то се виждаше –
младоженците бяха столетници!!!

БЕЗСМЪРТИЕТО
НА ДИОГЕН
Всички търсеха богове...
Само ти единствен - човек!
Страхове. Богове. Векове.
И най-умният - двайсти век!
Никому не трябват богове,
всеки търси човек!

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:
Ангел Дюлгеров – главен редактор

Ив ан Овчаров, проф. Людмила Стоянов а,
Станка Бонев а, Симеон Илиев

Ръкописи не се рецензират и не се връщат.
Хонорари се изплащат последните четвъртък и петък
на месеца от 14 до 16 часа.
Издателство МС ООД, Печат: Разград Полиграф ООД

месечно издание
Култура, Изкуство, Литература
ISSN 1310-120Х
адрес на редакцията: 9000 Варна, ул. “Крали Марко” 11,
тел.: 052/639 374
е-mail: kil2009@abv.bg
www.kilittera.ucoz.com
Издава се с финансовата подкрепа на Община Варна

