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Година двадесет и трета
Варна, юли - август 2014
Цена 0,50 лв.

СПАСЕНИЕ?

Днешното литературно безпаметие - съзнателно или несъзнателно - е опасно и вредно,
независимо дали си живял вчера, днес или ще живееш утре.
Двадесет и пет години са достатъчен исторически отрязък, без
да отчитаме радикалните промени в обществения и културен
живот, за да си позволим ново
безвремие в игралната зала на
българската словесна култура.
Мисията на интелекта е да
способства за намаляване ролята
на насилието и страха в човешкия живот, но това не означава само да се ужасяваме от
крайните проявления и да съчувстваме на жертвите. Подобни
чувства може и да ни възвисяват
в собствените ни очи, но те
закриват истините за действителната вина и затова си струва да
се опазваме от онова заслепление,
чрез което подобно идеализиране
и умиляване ни отклонява от същинските
проблеми
на
съвременната литература.
„Демократично” и „консервативно” е едно илюзорно противопоставяне. Дори и най-елементарно мислещият творец се
стреми да открие свои
предшественици, да потвърди
колко правомерна е неговата радикална концепция с изказвани
и преди него догадки. Историята
преди нас е доказала, че е добре
винаги да си запазваме простор
за съмнение в окончателните
истини. Литературата е онази
специфична част на културата,
която борави с най-много сетива
и е най-подвижна, с разнообразни изразни средства за
интерпретиране на противоречивите интереси и на драматичните колизии в обществото.
Неслучайно върховите постижения в нея са постигнати не заради насърчаване от властите, а са
истински тъкмо защото са израз
на изстрадано несъгласие с официозната патетичност.
Но въпросът ми е защо
проиграхме едни сериозни позиции, защо отпаднахме йезуитски от движението на
културните процеси.
Творчеството е лично дело.
То се управлява от закони
вътрешни и може би изобщо
нам не подвластни. Вече повече
от две десетилетия благодарни и
облекчени, докато четем и се
вълнуваме от прочетеното, ние
се освободихме неусетно от найвисшата сила на човешката душа - съмнението и чувството за
вина, забравили, че в изкуството
човекът присъства цялостно, че
е цял в това, което създава.
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ТРУД, ДОСТОЕН ЗА УВАЖЕНИЕ

На 14.08.2014 г. в Народно
читалище „Стара Варна 2010”
Ламбрин /хаджи/ Сотиров официално представи новата книга
на Герги Смиленов „Екранни
отблясъци”, трета част от трилогията „Градът”, „Сцената”,
„Екранът”. В книгата си Георги
Смиленов предлага на вниманието ни интересна подборка от
своите разнообразни изследвания, посветени на непознати
или обидно малко познати
факти от историята на киното в
родната Варна. “ Трудът на

Александър Грозев - е достоен за
уважение. Този автор в продължение на години търпеливо се
рови из архивите в търсене на
скъпоценни следи от една позабравена епоха на пионерски
начинания. Търсения, които се
увенчават с полезни за науката
открития на факти, позволяващи да се допълва и обогатява
мозаечната картина на проникването и развитието на киното у нас.” Не малко страници

Георги Смиленов – пише в
предговора на книгата проф. д-р

са отделени на такива известни
граждани на Варна, като Панайот Кенков, Владимир Петков,
Александър Жеков, Коста

Първа по рода си юбилейна
изложба „Нещата от живота” с

малка пластика, рисунки, живопис и графика на легендарния

Терзистоев и Коста Ранков, чийто личен принос за развитието на
киното у нас надхвърля рамките
на региона. Открил много интересни подробности, които допълват и коригират картината на
първоначалното проникване на
филма у нас, Георги Смиленов
увлекателно поднася фактите и
историческите свидетелства. Неговите уточнения разширяват
познанията ни за онова далечно
време. Тези страници са поднесени на достъпен език и се четат
леко.

КИЛ
На стр. 4

ПРОФ. ГЕОРГИ ЧАПКЪНОВ-ЧАПА
С ПЪРВА ИЗЛОЖБА ВЪВ ВАРНА

проф. Георги Чапкънов - Чапа,
беше открита на 23 юли в артгалерия „Графити” във Варна.
Тематичният репертоар в
изложбата е богат, той включва
библейски теми, теми от
ежедневието и неща, вдъхновени от самият живот. Стилово те
са единни, но Чапа търси съвършенството в изразните
средства на различните видове
изкуства – рисунка, маслена
живопис, литография и бронзова пластика, и с артистична лекота дава пълна свобода на
пластичното си въображение.
Георги Чапкънов-Чапа е ро-

ден на 24 януари 1943 г. във
Вълчи дол. Завършва Националната художествена гимназия
„Илия Петров” при големия
български художник, скулпторът Петър Рамаданов, София и
специалност скулптура в НХА
при Иван Мандов. Специализира в Париж. Професор от 1990 г.
и основател и ръководител на
катедра „Художествена обработка на метала” в НХА.
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АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ

АРТИСТИЗЪМ И БОГАТ
ХУДОЖЕСТВЕН ТАЛАНТ

За картините на варненката Деница Янева

Така актуалната днес тема за
невъзможното бягство, за
външната и вътрешната (е)миграция, в това число и „миграцията на формата“ отсъства в
рисунките на Деница Янева.
Сред рехавата структура на
културните напластявания в
ново време, в рисунките си художничката отхвърля традиционния маниер и намира своя
орнаментика, своя пътека към
ценителя на изобразителното
изкуство със своя специфичен и
неповторим графичен строеж,
възприемчивост, мисловна сила, характер на чувствата,
темперамент, бързина, степен
на възбудимост и начин на реагиране...
Университетът, що се отнася
до изкуството, може да бъде сигурна и много концентрирана
среда за получаване на умения,
но рисуването е нещо самотно.
И точно този аскетизъм, или

по-скоро дуализъм на видимото
и скритото под него, отключва
другата, духовната сетивност на
художничката, която усеща
вибрациите на материята и
вътрешната свързаност на промените в художественото поле.
В тази (търсена) самота реално
съществуващите (образи) обекти или абстрактни спомени от
миналото се превръщат преди
всичко в опит за порядък или
опит за трансформация. В рисунките на Деница Янева те
представят един крехък и променлив свят от мечти, вяра и
илюзии, в който „преди” никога
не е едно и също, а „сега” е такова, каквото си го представя.
И нежните импресии, и изящният графичен почерк при нея
излъчват онова подкупващо
очарование на дълбока искреност, породена от личния опит
в изкуството.

На стр. 6

Художник Деница Янева - “Корида ІІІ” (рисунка - акрил, картон, 100 х 70)

КОЛОНКА НА РЕДАКТОРА
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К УЛ Т У Р Е Н К А Л Е Й Д О С КО П
ЕДНО ЛЮБОПИТНО

ОПЕРЕН ПОДАРЪК

ПЪТУВАНЕ

ЗА ПРАЗНИКА НА ВАРНА

С помощта на Фондация
Кристине и Йоран Шилт, Лекти
Център Варна и програма Мобилност на Национален фонд
Култура в края на май 2014 г. трима представители на българската
култура посетиха Хелзинки и
Екенес, Финландия, по време на
първите Черноморски дни в се-

верната страна. Посещението бе
част от проект Дни на Черно море
в Хелзинки, представен чрез
различни културни дейности,
свързани с България. Събитията,
посветени на 50-годишнината от
плаването на финландския изследовател Йоран Шилт по Черно
море, съвпаднаха с най-големия
празник на славянската писменост и култура - 24 май. За първи
път във Финландия българската
култура бе представена в съвременен облик чрез литература и
изобразително изкуство.
Пред ентусиазираната местна
публика бяха организирани литературни четения и лекции,
представени от д-р Ангел Игов,
писател и преводач, преподавател
в СУ, дегустация на български
вина, водена от Иво Иванов, и
изложба в гр. Екенес на художничката Велина Гребенска от
Варна. Изложбата бе на тема
“Язон и аргонавтите” - найдревната легенда, посветена на
Черно море. В творбите авторката търси съвременен прочит на
посланията, които ни носи легендата. Изложбата, аранжирана
във Вила Шилдт в гр. Екенес, се
откри на 10 юни при голям интерес от страна на финландската
публика. Експозицията ще продължи до месец септември 2014 г.
Най-вероятно ще бъде предста-

Промоционална августовска
премиера на „Андре Шение”

По повод Празника на Варна
Свето Успение Богородично - 15
август и на финалния етап в
надпреварата за приза Европейска
културна столица 2019, Държавна
опера Варна при Театрално-музикален продуцентски център Варна
поднесе специален подарък. Само срещу 6
лв. гражданите и
гостите на Варна имаха щастието да видят
премиерния
августовски спектакъл
на най-новата постановка „Андре Шение” от Умберто
Джордано, който се игра на 20
август в Опера в Летния театър.
Диригент бе младата и талантлива варненка с възходяща европейска кариера Вилиана Вълчева,
режисьор и сценограф на постановката - главният режисьор на
оперния театър Кузман Попов, а

пищните костюми бяха дело на
Ася Стоименова. В главните роли
варненските зрители аплодираха
двама от звездните български
оперни гласове - тенора Бойко
Цветанов в ролята на Андре Шение и баритона Кирил Манолов в
ролята на Жерар. Партнира им солистката на Държавна опера Варна
Димитринка Райчева, която направи своя блестящ дебют в ролята на
Мадалена в премиерния юлски
спектакъл
на
„Андре Шение”,
също в Опера в
Летния театър.
Промоционалната
августовска премиера бе жест на
благодарност към
многохилядната
публика, която
превърна и петото издание на
Опера в Летния
театър – Варна
2014 в емоционална и незабраХудожник Велина Гребенска
вима среща с
вена и в гр. Варна в края на годи- оперното изкуство.
ВИОЛЕТА ТОНЧЕВА
ната или началото на следващата
2015.
Очевидно е, че българската
СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ
култура е непозната във
СЪС
САМОСТОЯТЕЛНА
Финландия, но дошлите на събитията бяха изпълнени с любо- ИЗЛОЖБА В ДЕНЯ НА ВАРНА
питство. Може със сигурност да
Художникът Свилен Георгиев
се каже, че в Хелзинки се формиизбра
деня на Варна 15 август за
ра ядро от хора, интересуващи се
от Балканите и България в откриването на първата си сачастност, което има потенциал да мостоятелна изложба „МЕТАНОЯ”. Експозицията включва
се разраства.
КИЛ повече от 40 творби скулптура и

нителите на изящните изкуства.
Екслибрисът представлява миниатюрна графика. Наименованието екслибрис идва от
„При мен вдъхновението идва от латинския израз „ex libris“, което
местата, на които съм, от буквално означава „из книгите
мислите и чувствата ми, от сво- на…“. В зората на създаването им
екслибриси
са
бодата да се изразявам без огра- първите
ничения в изразните средства. представлявали гравиран или пеЗатова не съм само скулптор или чатен знак, който бил отпечатван
само живописец. Аз съм творец, на вътрешната страна на корицата
който обича експеримента и мо- на книгата и е служел за ясно
же би това е моят грях към обозначаване на собственика й. В
изкуството – желанието ми миналото екслибриси са поръчванепрекъснато да променям среда- ли собствениците на луксозни
та и след това да усъвършенс- библиофилски издания и на голетвам техниката, която съм ми колекции от книги. Задължителни елементи на този вид малка
използвал.”
През последните 4 години графика са текстът „ex libris“, имеживопис, които младият автор е Свилен Георгиев е преподавател то или инициалите на човека или
правил в периода 2009-2014 г.
по скулптура и изобразително институцията, за когото е сътвоНа публиката Свилен Георгиев изкуство в НУИ „Добри Христов” рена творбата, и графично
предлага
изключително във Варна. Завършил е спе- изображение, което най-често е
разнообразие от стилове – живо- циалност „Скулптура” в класа на свързано с личността, интересите
писни творби, в които основното проф. Милан Андреев във ВТУ или характерна черта на поръчиизразно средство е точката „Св. Св. Кирил и Методий”. Към теля. Поради естеството на своето
(поантализъм), релефи от хартия, творческия екип на школа „Дедал” първоначално предназначение –
глиптика, бронзови отливки и се присъединява през 2011-та г. да бъде поставян в книги, се е намалки пластики. По повод на съ- Досега е участвал със свои ложил размер на екслибриса
битието той произведения в сборни изложби, максимум до 20/20 см. От тук
сподели: „Ко- пленери и конкурси.
идват сложните задачи, които
гато събрах
Първата самостоятелна експо- стоят пред художниците, работенещата за зиция „МетАноя” на Свилен щи в областта на това миниаизложбата
Георгиев ще бъде изложена в ате- тюрно изкуство. Ограничени от
на
едно лие „Дедал” до 7 септември.
размера, от характерните черти на
място и виКИЛ човека, на когото е посветен
дях колко са
екслибрисът, творците трябва да
различни поизпълнят специфичните изискваМЕЖДУНАРОДЕН
между
си,
ния и едновременно с това да моЕКСЛИБРИС КОНКУРС
тогава
гат да изразят творческата си
ВАРНА
осъзнах и аз
идея, да намерят и вплетат найсамият
От 08 август до 06 септември подходящия шрифт, с който
колко съм се 2014 год. във Варна се провежда надписът да стои леко и елегантно
променил.
първото издание на Междунаро- и да се вписва хармонично в рисуГърците
нъка на творбата. По тази причиимат една дума МетАноя
на само изключително добри
(μετάνοια), с която означават похудожници, майстори-рисувачи,
каянието, преобръщането на ума
артисти с тънък усет за детайла и
и мисленето. Така дойде и името
развит психологизъм, както и с
на изложбата. Всяка от творбибогато въображение, могат да рате ми си има своята история.
ботят в областта на екслибриса.
Обикновено толкова емоционално
В средата на миналия век позаредена, че е станала причина за
пулярни стават т. нар. „колекциоексплозия в мислите ми и е пренерски” екслибриси. Те вече не
служат за обозначаване на
собственика на книгата, а се поръчват от страстни колекционери
на екслибрис, които ги разменят
помежду си. По някои предположения в момента в света има
около 15 000 колекционери на
екслибрис. Тези колекционери се
борят за възможността да си поден Екслибрис Конкурс Варна. ръчат свой екслибрис от найСъбитието се организира от Арт добрите художници и често чакат
Галерия Ларго и се реализира с с месеци и дори години, за да им
финансовата подкрепа на Община дойде редът за изпълнение на
Варна като част от програмата, тяхната поръчка. Трябва да сме
подкрепяща кандидатурата на горди, че сред около стотината
Варна за Европейска столица на най-известни и най-търсени в
света майстори на екслибриса
културата 2019.
Варна си извоюва световно име има изключително силна и ценев областта на графичното на група български художници.
изкуство още от 1981 година, ко- Известни български графици Скулптор Свилен Георгиев –
гато се провежда първото издание автори на екслибриси са Румен
„Началото” (бронзова пластика) на Международното биенале на Скорчев, Стоимен Стоилов,
дизвикала промяна.”
графиката. Този престижен фо- Юлиан Йорданов, Димо КолибаИдеите на младия творец са рум, както и ярките представите- ров, Крикор Касапян, Магърдич
свързани с природата и хората. ли на варненската художествена Касапян, Едуард Пенков, Онник
Темите са за мъжеството, сво- гилдия, творяща в областта на Каранфилян, Христо Керин, Вебодния дух, самовглъбението, съ- графичните изкуства, с времето селин Дамянов-Вес, Христо Найзерцанието, красотата. В повечето създават на Варна имиджа на денов, Робърт Баръмов, Мая
хартиени релефи виждаме ангели. българската столица на графика- Чолакова и др.
Но това не са божиите вестители. та. Опирайки се на тези традиции,
В Международен Екслибрис
„Ангелите” на Свилен Георгиев целта на организатора на Между- Конкурс Варна бяха поканени да
претворяват волната душа на чо- народен Екслибрис Конкурс участват творци от цял свят, без
века. Те са като летящи хора. Ня- Варна - галерия „Ларго”, е да даде ограничение по образование и
кои от тях са с изпепелени крила, своя принос за популяризирането професионално
занимание.
защото се насочват право към
Творби за участие изпратиха 188
награфичните техники сред цеслънцето, други са с лъвски крака,
защото стъпват здраво по земята,
трети са с ефирни криле, защото
летят към свободата и светлината:
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участника от 36 държави от 5
континента.
Артистичен директор на
първото издание на Международен Екслибрис Конкурс Варна е
известният български художник
и майстор на екслибриса Юлиан
Йорданов. Председател на журито е Проф. Хасип Пекташ от
Турция, Декан на Департамента
по визуални комуникации на Факултета по изящни изкуства на
Işik Университет, Истанбул,
Председател на Истанбулското
Екслибрис Общество. Членове на
журито са Венцеслав Антонов,
Директор на Международното
Биенале на Графиката Варна, Директор на Графичния кабинет на
ГХГ „Борис Георгиев” Варна,
Анна Тихонова от Беларус, която
е Завеждащ Природонаучния и
изложбения отдел на Музея за
Модерно изкуство в Минск и куратор на неговата екслибрис колекция,
Димо
Миланов,
варненски художник и съосновател на конкурса и Нели Вълчева,
мениджър на галерия Ларго.
Селектираните от журито
творби ще участват в изложба в
Галерия „Ларго” от 08.08.2014 г.
до 06.09.2014 г. По време на церемонията по откриването на
изложбата на 08 Август 2014 г.
бяха обявени победителите и
наградените в конкурса артисти.
Победителят на тазгодишния
конкурса за наградата на публиката ще бъде обявен на церемония по закриването на изложбата
на 05 септември 2014 г.
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К УЛ Т У Р Е Н К А Л Е Й Д О С КО П
ПРЕМИЕРА ВЪВ ВАРНА

“ЕЛЕФАНТИН” – ИЗЛОЖБА

НА СТИХОСБИРКАТА

ЖИВОПИС НА ВАСИЛ

„ДИВИ КЕСТЕНИ”

ПЕТРОВ В „АРТ МАРКОНИ”

ОТ ГАЛИНА КАМБУРОВА

На 12 август в препълнената от
почитатели на Галина Камбурова
Концертна зала на БНР Радио
Варна се състоя премиерата на
първата й стихосбирка „Диви
кестени”.
Галина Камбурова е от гр.
Варна. Живее в София от 2000 г.
Завършила е българска филология
в Шуменския университет
„Епископ Константин Преславски”, втора специалност - руски
език и литература. Преподавала е
български език и литература във
варненски гимназии, била е нещатен сътрудник на Радио Варна,
главен редактор на няколко списания. Сега издава списанието за
здраве и медицина „Популярно за
медицината". Интересува се от
психология, философия, езотерика, история. За нея писателят Пе-

НЕЛИ ВЪЛЧЕВА

НАГРАДА
„ПРО КУЛТУРА-201 4”
ЗА РАДИО ВАРНА

Радио Варна получи годишната
награда „Про Култура-2014” за
реализация на програмата „Криле
за начало” за подкрепа на талантливи деца и младежи. Отличието

бе присъдено в категорията „Медии” за „проявения интерес, ентусиазъм и съпричастие към
развитието на достъпа на младите
хора до културата”. Наградата се
връчва за първи път от Българска
асоциация на работодателите в
областта на културата (БАРОК) и
Граждански институт. Церемонията се състоя в София по време
на Втората национална конференция „Достъп на младите хора
до култура-предизвикателство
пред българското образование”.
Форумът е посветен на Международния ден на младежта – 12
август.

КИЛ

тър Анастасов пише: “Поезията

на Галина Камбурова е събитие с
непредсказуеми последици за
оплаквачите на съвременната
българска литература. Давам си ясна сметка, че подобно изявление звучи
драстично и може би претенциозно. Само че когато
една поетеса напише, че в
София „въздухът реже с
трион дробовете...”, аз
разбирам, че понякога
адът на писаното е пострашен от ада на преживяното. Пред вас е поетеса, която не се вписва в
конвенцията на песнопенията, сръчното подражателство
и
шизофреничното самонаблюдение. Между стихове на Галина Камбурова и техния
публичен тест лежи безпощадна
истина за времето, в което живеем и времето, в което умираме.
Нейните метафори не са украшения на поетичната фраза, радващи
въображението
или
гъделичкащи самочувствието на
изкушения читател. Те са единственият начин да се назове едно
тайнство, едно провидчество,
една диагноза. Да не си помислите,
че поезията на Галина Камбурова
е обременена от съдбовната обреченост на битието? Талантът
на тази поетеса не убива надеждата, а й пришива криле...”
КИЛ

Своя изложба живопис откри
Васил Петров в галерия “Арт
Маркони” от 14 август до 3
септември 2014 г

Много са нещата, които могат
да отприщят творческото въображение. Винаги съм се удивлявала
как една дума, мисъл, история,
предмет, са в състояние да се превъплатят в картина, която на пръв
поглед няма нищо общо с предисторията на създаването си. Но
тласъкът е вече факт, който започва да придобива собствени
очертания и измерения. Когато
видях изображението на „Елефантин“ бях за пореден път сразена от мощта на творческото
въображение на Васил Петров. И
независимо, че нашето приятелство и партньорство е изминало
дълъг път и мога да кажа, че съм
от малкото щастливци, с които е
споделял свои проекти и търсения, нарисуваното надхвърли
очакванията ми.
Винаги съм се впечатлявала от
непредсказуемостта на неговата
живопис. Малката шега по повод
сполетялото ни наводнение в галерията роди поредната голямоформатна творба 130/200 см.,
грандиозна по своя замисъл и сила на въздействие. Всъщност, аз
исках просто да успокоя Васил, че
пораженията, които понесохме са
поносими и най важното е, че няма повредени творби. Реално
пострада най-много стената, на
която са експонирани неговите
картини и му предложих да се
отблагодари на СТИХИЯТА НА
ВОДАТА, за това че ни пощади, с
някаква специална картина. И тя е
факт – „Елефантин“. Признавам,
че и мен това заглавие ме свари
неподготвена. Докато с нетърпение очаквах имейла с изображението, порових за да науча
нещичко. Всичко се свеждаше до
древният египетски град с едноименното название, което в превод
от старогръцки се свързва със
слон или слонски бивни. Когато
видях картината съвсем се
обърках и нямах търпение да
разбера сложните връзки между
стихията на водата и това

георгафски понятие. За пореден
път ключът се оказа легенда. Според нея, митичните извори на Нил
водят началото си от бивната на
слон именно на това място. В
последствие истинските извори
биват открити другаде, но легендата остава.
Невъзможно е да бъдат проследени мисловните процеси при създаването на една творба.
Независимо дали биват
използвани думи, ноти
или цветове, веднъж получила начален импулс,
тя следва свой път.
Много често авторите
споделят по повод дадено произведение: „То само се изля“. Гледайки
„Елефантин“ не може да
не бъде усетена силата
на творческото нетърпение и онзи шеметен порив, движил
ръката на художника.
Необятността на авторовото въображение,
намира израз както в
мощните потоци вода,
които се изливат живо и
образно, така и в множеството детайли, за да
изкристализира равновесното послание, водата е СТИХИЯ, но и ЖИВОТ.
Васил Петров отново с пълни
шепи раздава от своята жизнена
творческа енергия, превъплатила
се в поредната изложба и поредна
сетивна провокация. Август е,
време е срещата с Васил Петров
във Варна. Часът и мястото са същите.
ВАНЯ МАРКОВА

РОМАНЪТ НА 201 4 г.
„БЕЖАНЦИ” ОТ ВЕСЕЛА
ЛЯХОВА С ПРЕМИЕРА
ВЪВ ВАРНА

В рамките на Алея на книгата –
Варна 2014, в Арт салона на БНР-

Радио Варна беше представен романът „Бежанци” на Весела Ляхова, публикуван от издателство
„Жанет 45”. Носител на Националната награда за литература
“Христо Г. Данов” 2014, романът е
определен от критиците за Книга
на 2014 г.
На премиерата ще присъстваха
авторката Весела Ляхова и издателката Божана Апостолова, романа ще представи Виолета
Тончева.
Според замисъла на авторката
романът описва реални истори-

чески събития: Драмското въстание от 1941 г., обезбългаряването
на Егейска Македония след Втората световна война, трагичната
участ на българското малцинство
в Гърция до средата на ХХ век,
понесло насилието на всички
балкански правителства – турски,
гръцки, сръбски, български. Преди по тази тема се мълчеше поради някакви странни разбирания
за добросъседски отношения; ала
и днес международната обстановка не е престанала да бъде деликатна.
И резултатът е един и същ:
българската гледна точка към тези
събития остава неизказана. А времето си минава… Загиналите
гърци в Драмското въстание имат
своите паметници, а българските
жертви в същите събития са
обречени на забвение. С изключение на няколко задълбочени
проучвания от българската историография, едно телевизионно
публицистично предаване, няколко езиковедски изследвания,
едно-две мемоарни свидетелства –
всичко на всичко книжовност,
която се брои на едната ръка –
при цялата си вродена чувствителност към истината нашият народ в този случай като че ли я
неглижира.
Никакви политически съображения не могат да оправдаят подобна историческа немара.
Страданието на хиляди българи
заслужава да бъде осмислено,
усвоено, за да се превърне от
травма в исторически и емоционален опит. От това би имало поне две преки ползи: от една
страна, подхранване на доста
ерозиралото чувство за национална консолидация; от друга,
използване на последната
възможност – ако все още съществува такава – да се засвидетелства на потомците на онези
българи, които преди десетилетия са предпочели да останат в
родните си места като граждани
на гръцката държава, че не са
изоставени и че чрез дедите си са
част от българското си отечество.
Ето какво споделя за романа
“Бежанци и проф. дфн Инна Пелева: „Бежанци” на Весела Ляхова
споделя скепсис спрямо „разума
на историята” и неверие в способността на политическите елити да разбират хората и да им
съчувстват. Говорейки за сънародниците ни, принудени през
40-те години на ХХ век да напуснат домовете си в Егейска Македония, романът говори из
болящата памет за непростими
исторически престъпления, за
твърде много предателства, за
твърде много жестокост.
И в същото време, въпреки
трагедийния си усет за света, „Бежанци” не е потискащо произведение. Да, това не е светла творба,
но пък е творба, която носи
просветление.
Защото, освен че е глас на
автентичната съпричастност към
обикновения човек страдалец,
книгата твърдо вярва, че във волята и силата му е да опази
достойнството си, да удържи в себе си ясна и ярка границата между
доброто и злото, да не се пречупи.”

КИЛ
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„ Всичко, което е ново или необикновено, допринася със своето
странно появяване да се поразнообрази човешкият живот и
да се поразвлекат за кратко време нашите умове!”
Дшоузеф Адесън, английски
писател (1672 -1719 г.)

Три века по-късно успяха ли
нашите умове в условия на задъхано съвремие и често автоматизиран мисловен процес да
отправят взор към малко
изследвани пластове на родната
ни култура? Не сме ли се разминавали или пестеливо докосвали
до личности, допринесли според
възможностите си за развитието
й през XX век? В случая с тези,
които няколко години след историческата вечер на 25.XII.1895 г. в
парижкото „Гран кафе” се врекоха в идеята по нашите земи да
тръгнат и български трубадури
на хипнотичното екранно зрелище - КИНОТО.
Безспорно сред тях е бардът
Владимир Петков

Роден през 1875 г. във Велико
Търново. Две дати в живото-описанието му, са категорични рождената и на смъртта. Другите,
свързани с неговия кинематографски свят, често се разминават в споделени спомени и
печатни издания. По-важно е, че
случилото се е реалност и малката неточност не омаловажава делото на тази изключителна
фигура от миналия век, която с
признание можем да определим
като „човек-кинематограф”!
Привлечен от магията на
цирка и театъра пътува с
различни трупи, опознава живота им, проявява интерес към поведението на публиката по време
на представление. И към световните вести за неуморната дейност на плеяда изобретатели, да
бъдат възпроизведени заснети
движещи се обекти, предшестващи парижкия публичен дебют на
Луи и Огюст Люмиер.
1900 година. Владимир Петков
е във Виена. Новият век настъпва
и с триумфа на непознато зрелище - кинематографа, завладял
веднага големия град. Като хиляди други и 25-годишният българин става подвластен на
проходилото изобретение. Покъсно, отново е в австрийската
столица. Работи като артист в голям цирк, а 1903 г. се оказва
съдбоносна за неспокойния му
живот - оженва се за австроунгарката Гизела, дъщеря на богат цирков директор. С нейните
материални възможности купува
прожекционен апарат и няколко
подбрани филма на френската
фирма „Пате фрер”. Завърнал се
с.г. в България, Владимир Петков
осъществява първата обиколка
на семейния кинематограф из
страната, факт отбелязан във
вестник „Кинематографически
преглед”, 1921 г.: „ За кратко е в
София, после в провинцията...";

Васил Гендов в сп. „Киноизкуство" 1956 г.: „Посещава
Видин, Пловдив, Хасково, Нова
Загора, Сливен, Ямбол, Бургас и...
Цариград"; Ростислав Бакалов -

краевед в сп. „Кино и време”, 1985
г.: „През тази обиколка е бил във

Варна с прожекции в летен салон

се поздравявали с „Христос
Возкресе!” и любопитно спирали
пред брезентовия салон. Под звуците на електрически орган,
задвижван от мотор колоритният
рекламоговорител Драгия Енев
гръмогласно с жестикулации канел млади и стари, бедни и богати
да посетят и видят невижданото
кинопредставление. В спомените
на Васил Гендов - бащата на
българския игрален филм, се
казва: „На Великден се дадоха

ГЕО РГИ С МИЛ ЕНО В

ПЪРВИЯТ БЪЛГАРИН, КОЙТО...
(Откъс от книгата “Екранни отблясъци”)
Георги Смилнов е роден във
Варна, завършва Държавното киноучилище през 1954 г. В продължение на 15 години е кореспондент на
Българската национална телевизия. Работил
е като оператор, режисьор и
журналист в Регионалния телевизионен
център - Варна.
Автор на документални телевизионни филми, посветени на
личности и събития от миналото

на Варна, сред които „Възрожденец
в бъдещето”, „Съзвездие Блъсков”,
„Като морето живо”, „Светлини
от сцената”, „Книжни лодки”, „Непокорният”, много от тях
отличени с награди на
конкурси. Над 250 публикации в
печата в областта на филмовото и театралното изкуство
и краезнанието допълват
творческата му биография. Носител на награда „Варна” за
2001 г. и автор на книгата „Съновидения от стара Варна” 2006 г. Член на Съюза на
българските филмови дейци и Съюза на българските журналисти.

„Червен рак"... " Подреждането е

вършенстван. Електричеството,
което движи живите картини, се
дава от локомобил... " Годината е

произволно, хронологията за сега
не е възможна. Градове, градове, в
които любопитните жители преживяват първи вълнения пред
екрана на австриеца Георги
Кузмич, хърватина Ференц Ешер,
чеха Франц Прохаска, англичанина Чарлс Нобъл... А други, за
първи път предпазливо ще се докоснат до киното, чрез апарата на
Владимир
Петков.
Като
последствие от неголемия, понякога и липсващ интерес на
извънстоличния печат към пътуващия български кинематограф,
достигналите
сведения
са
оскъдни. Налагат се логически
съпоставки и съждения предимно по публикувани лични

спомени. Независимо от горните
обстоятелства, без колебание, това е началото на ВладимирПетковата одисея - първият голям български принос към
странстващите кинематографи и
популяризиране на киното в
страната ни. Като информационно изключение може да посочим пловдивския вестник
„Санстефанска България" от
1.Х.1904 г., съобщаващ за продължаващата обиколка на
„Биоскопа”: „ На площад „Цар
Крум" са построени големи
платнени театри, притежател
на които е г-н Владимир Петков.
В един от тях пловдивската
публика утре вечер, 2 октомври,
ще види електрическия кинематограф „Биоскоп" - най-усъ-

същата, през която общината започва да субсидира пловдивския
театър за развитието му по пътя
на голямото изкуство. Независимо от факта, „Биоскопът” на
неизвестния Владимир Петков
успява да привлече вниманието
на публиката, която с нарастващ
интерес и удивление прекарва
незабравими часове пред екрана.
Години по-късно краеведът
Костадин Костов в „Малка история на кинематографа в
Пловдив” отбелязва: „ Досегашните исторически изследвания за
началното развитие на кинематографа в България оставаха

извън полезрението на своето
внимание неговата личност (на
Вл. Петков - Г.См.). Базирайки се
на
щателно
разгледаните
основни налични писмени документи, с положителност можем
да кажем - Владимир Петков е
първият българин, въвел кинематографа в България...” Изводът е

неоспорим, както е безспорен
фактът - опитаме ли се да детайлизираме първия му воаяж по
родните пътища, неминуемо
възникват неточности, въпросителни. Например твърдението на
Ростислав Бакалов за осъществени прожекции от Владимир
Петков във варненския салон
„Червен рак” и споменът на музиковеда Найден Найденов в „Музикалното минало на Варна”,

неуточнявайки дали през 1904
или 1905 г. в града се издигнала
палатка, по-различна от подобните брезентови, с мъждукащи
електрически крушки. Разнесла се
вестта за пристигнал кинематограф, а вечерта пред входа мъж
в униформа и цилиндър гръмогласно канел гражданите да видят сензационното изобретение.
И двата спомена не са достатъчно
убедителни в предположението,
че става дума за биоскопа на Владимир Петков, защото летният салон „Червен рак” може да бъде на
вниманието ни след 1908 г., а
данните за гастролите през този
период, достигнали до нас, се
отнасят за южната част на страната.
1905 г. София, площад „Бански”. В близост до турската джамия, с лице към площада,

Владимир Петков построява закупеното от Франц Прохаска голямо бризентово помещение с
около 200 седящи места, с
възможност за правостоящи зрители и целия принадлежен
инвентар. С професионален усет
за подобряване изявите на пътуващия кинематограф и с втори
прожекционен апарат, осъществява мечтаната възможност
за
кинопредставления
на
различни места по едно и също
време. Ползвайки познатия опит
на престижните циркове превръща лицевата част в дървена
рекламна фасада с голям светещ
надпис „Гранд Електробиоскоп”.
Било е първия ден на Великден. В
подходящ тоалет, излезлите на
празнична разходка столичани,

дневни и вечерни прожекции.
Точният час не се спазваше,
изчакваше се, докато салонът се
запълни. Под грохота на мотора
протичаше прожекцията на
филмите в продължение на около
петдесет минути. Представяха
се пак няколко късометражни

Драгия Енев

филма, но сега предимно драми и
комедии... С лице към екрана и
пръчка в ръката Драгия Енев „Наполеон" обясняваше с патос
съдържанието на картините.
После преди всяко представление
отново приканваше: „Влизайте,
уважаеми дами и господа, за да видите най-голямата драма от
сътворението на света до днес.
Един човек-звяр убива жена си и
двете си деца. Полицията на
Лондон и Париж е по следите му.
Всички ще плачете като на погребение..!”

Архивите сочат. До прожекционния апарат е застанал
първият български операторпрожекционист Стефан Болчев, а
„Гранд Електробиоскоп” се
радвал на сравнително добра популярност,
особено
след
включването в програмата на
познавателни картини, кратки
комедии и нови трагични сюжети. С представянето на моменти
от Руско-японската война, заснети на бойното поле, успехът е бил
категоричен. Гласът на Драгия
Енев - „Наполеон" (с триъгълна
шапка на главата) стъписвал хората на площада: „ Ще видите как
дядо Иван мачка жълтата муцуна на японеца. Ще видите по пет
японци, нанизани на всеки руски
щик. Тази картина е изпратена
специално от братушките за нашия кинематограф..!” Оттук

извода за безспорният усет на
Владимир Петков към вкуса и
предпочитанията на още неизкушения възрастово- и социалноразновиден зрител - гаранция за
финансовия успех на Биоскопа,
като нов вид забавление.
Това прозрение остава водещо
и непроменено в кариерата на
първия българин, въвел кинематографа в страната...
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ПОЕТИЧНИ МЕРИДИАНИ

ВОЛТЕР

Франсоа-Мари Аруе се родил в
Париж и се учил в колежа „Луи
льо Гран“ - най-прочутото училище на столицата по онова
време.
Деветнадесетгодишен прекарал няколко месеца в Хага като
секретар на френския посланик в
Нидерландия. Още първите му
литературни изяви след завръщането във Франция утвърждават изобличителната сила на
неговото блестящо остроумие.
Затова именно той бил заподозрян двукратно като автор
на анонимни сатирични стихове
срещу двореца и бил изгонен от
Париж. През 1718 г. с голям успех

(1694–1778)

се играла неговата пиеса „Едип“.
По това време той възприел
името Волтер (анаграма на
френските думи Аруе Млади).
Докато славата му растяла,
едно спречкване с аристократ го
изпратило за почти цяла година
в Бастилията. Сетне му разрешили да замине за Англия, където окончателно се оформили
философските му и политически
възгледи под влиянието на британската буржоазна демокрация. Завърнал се в родината през

възможно ли е да не си лукава?
Измамница прекрасна беше ти
и повече обичах те такава дано Амур това да ми прости,

МАДРИГАЛ

Понякога действителност цари
в това, което само сън изглежда!
Нощес сънувах кралската одежда,
владетел бях, обичах ви, дори
посмях да ви открия чувството си тъй
голямо.
Не ми отнеха всичко боговете във зори:
загубих кралството си само.

Но тези дни, госпожо, са далече,
със почести отрупана сте вече,
а миналото кой ще възкреси?
Вратарят едър, с белите коси,
дома ви пази, госта заблуждава;
у него сякаш Времето видях:
прогонва някогашната Забава,
Амурите и радостния Смях,
като че непригодна е за тях
великолепната ви обстановка.
Уви! А през прозореца дори
прехвърляше се тази група ловка,
ехтяха в бедния ти дом игри…

ВИЕ И ТИ

Филис, къде са днес онези дни?
С файтон сновеше в улици познати
без лукс и без лакеи отстрани,
с един-единствен накит - хубостта ти;
доволна беше; лошия обяд
превръщаше в амброзия от рая;
изневеряваше тогава, зная,
на любещия те красавец млад,
отдал на теб живота си до края!
Небето ти поднасяше във дар
наместо титли само онзи чар,
със който възрастта ти разполага:
непостоянен дух, усмивка блага,
от мрамор гръд и хубави очи.
Когато красотата тъй личи,

О, не, гоблените на Савонри,
прекрасните килими, изтъкани
вън Персия от майстори добри,
и скъпите ви съдове и кани,
които тъй е украсил Жермен,
че те на всекиго сега са мили,
или изделията на Мартен,
китайското изкуство надвишили,
и всички други крехки чудеса,
японските ви вази, порцелани,

1729 г. и продължил огромното
си и разностранно литературно
творчество. От 1750 до 1753 г.
живял в двора на пруския крал
Фридрих II. Последните двадесет
и пет години от живота си прекарал в любимото си имение
Ферне - Швийцария. Обкръжен с
ореола на световно почитан философ и писател, той развил
огромна дейност в защита на
редица жертви на религиозния
фанатизъм и на съдебните
грешки, тъй че имал право да
заяви: „През живота си съм сторил някои добрини, това е найценната ми творба.“
Необозримото творчество на

изгрелите под вашата коса
брилянтни обиди и всички сбрани
вълшебства с най-различни имена
във вашите чертози пребогати
съвсем не струват колкото една
целувка, дадена от младостта ти.
СТАНСИ ЗА ГОСПОЖА
ЛЮПЕН

Нима се чудите, когато
за мен на музата гласът
в осемдесетото ми лято
подхваща стих по някой път?
Така в полята заледени
се мярва мъничко трева,
но тези стръкчета зелени
повяхват скоро след това.
И птичка може в късна есен
да пее в храсти без листа,
но няма нежност в тази песен
и не възпява обич тя.
Така, допра ли свойта лира,
не чувам отклик в нея аз опитам да издигна глас

Волтер включва всички литературни жанрове, но най-големите
му достижения са в областта на
прозата - като разказвач,
есеист, историк и философ. Поетичното му дело обхваща многобройни пиеси (сред които
изпъкват „Едип“, „Брут“, „Заира“ и „Меропа“), поемата
„Анриада“, философски стихове,
послания, сатири и многобройни
образци на кратки поетични
форми, в които са разгърнати
най-добрите му качества като
поет - лекота и изящество на
израза, съчетани с искряща духовитост.
КИЛ

във миг, във който той замира.
„Умиращ искам - заявил
Тибул на своята любима да виждам твоя поглед мил,
да сме в прегръдка неделима.“
Но щом за смърт настане време
и сетен зов човек е чул,
отгде за Делия ще вземе
и взор, и ласки сам Тибул?
Човек в минутата зловеща
забравя своя земен дял.
Та кой ли смъртен е желал
посред агонията - среща?
И Делия на своя ред
към вечния покой отива
без знак, че е била красива
и тъй обичана навред.
Съдбата на човек това е:
не знае пръв и сетен ден,
от бездна тръгва, устремен
къде?… Туй само господ знае.
Превод от френски:
ПЕНЧО СИМОВ

С ТА НКА Б О НЕВА

РАЗМИСЛИ ВЪРХУ КНИГАТА „ОЛТАРИ
ОТ ПЪЛНОЛУНИЕ” НА ДОНЧО Г. ДОНЧЕВ
издание, в него няма да

„Олтарите” на пълнолунието
може би са онези величини, които съизмерват човека с времето
за размисъл и времето на повишената чувствителност и според
мен са индикаторите, които метафорично
представят
интенциите на лирическия говорител в книгата на Дончо Г.
Дончев. Те не са насочени конкретно към луната като светило в
пълната му красота, а изразяват
философското начало на твореца, творческите вълнения. В
кратките форми на автора няма
мистицизъм; има величаво
преклонение пред природата и
чувство на единение с нея.
„Природен човек“ - това е
първото, което отбелязаха за
автора неколцина приятели - вещи читатели и писатели, които
се запознаха с книгата преди
нейната премиера. Всичко в нея
говори, че е непосилно да се
отделим от природните закони
дори в емоцията си:
Цветето се ражда с усмивка,
а човекът с плача си начева
белия свят.
Още с първите стъпки
настига усмивката,
но плачът
е вече посят.

открием „засуканата“ метафизична стилистика на
Джон Дън или Томас С.
Елиът, макар че при пръв
прочит някому определени
творби могат да прозвучат
точно така.
В миниатюрите на
Дончо Г. Дончев болката е
най-близкият спътник на
разума, но творчеството е
страдание от висш порядък, защото творецът оперира с особено деликатна
материя: „Доближи ли чо-

вешкият образ коравото
сърце на детайла, сменя
четката със скалпел“.

До нчо

Г
.

изд.

До нчев.

„ Олт ари о т

„ Фабер”,

Велико

Изключително майсторство на перото е да събереш
в кратка форма цял житейски разказ, като при това с много промисъл и без
да ощетиш емоциите. Защото според автора „душата е подарък“, а плътта –
„кражба“. Ето два примера:

п ъ лнолуние“,

Тъ рно во ,
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Едно от посланията, които аз
разчетох в настоящата книга е,
че в съзнателните си прояви, дори в молитвите си сме земни, но
едновременно толкова, толкова
метафизични. Все пак, въпреки
преизпълненото с философия

Втори, трети или пети –
не ги броя вече
моите животи.
Чак сега виждам:
единствен сред единаци
съм вървял във безвремие.

На прага на безкрая
ме чакай
да си вземем довиждане.

...

Букви от капки,
струя от думи,
слово от водоскока.
Дъжд
като майчина песен,
рожба на спомена.
Без него
събирам трохите на хляба.
Нали съм под покрива
на живота.
Каквото прокапе, такова.

Любопитна е гледната точка
за изтичащото време и
вечността. Сравних я с тази на
един от най-прочутите философи – времеведи, ако може да бъде наречен така Анри Бергсон, и
ето какво се получи. При Бергсон е следното: „... взирайки се в
миналото, аз забелязвам, че то е
нещо преходило в небитието и,
значи, несъществуващо. Взирайки се в бъдещето забелязвам, че
то още не е изплувало от небитието, за да бъде и като такова
е също несъществуващо. Тогава
ни остава времето да съществува само в един от модусите си –
настоящето.“ А „настояще” е

мигът, в който времето изтича
към минало.
При Дончо Г. Дончев:
О, колко вечност!
Представата ми за нея
е извън времето.
То само търгува с памет
сред храма.
Добре, че си имам мига.

Една прекрасна хармония на
философията с поезията. В неповторимия миг, преди да е
изтекъл, се съдържат високоенергийни за чувството, ума и сетивата компоненти, било то в
„ехото” на бронзовите паметници, в мълчанието на сянка или
силует, в мелодията на вибриращата душа. „ В търсене на смисъл
обезсмисляме живота си. А тревата, без да пита за какво - пробива камъка. ” („ Лавина” - Блага
Димитрова). Докато съществува

поезията, не можем да говорим
за обезсмисляне.
Когато на магазина за мечти
му се е разхлопала дъската, а
пияните са напуснали кръчмата,
за да се пръснат по
чуждестранните изтрезвители
(по Дончо Г. Дончев), какво им
трябва на останалите трезви, независимо с разхлопани, или не,
дъски? Поезия.

6

Юли - август, 201 4. Брой 7 - 8

Х УД О Ж Д Н И К Н А Б Р О Я
Деница Янева е родена на
1.08.1974 г. в гр. Варна. През 1999
г. завършва ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий”, Факултет по изобразително изкуство, специалност
Графика, квалификационна степен „Магистър”. От 2006 г. е преподавател по рисуване към
катедра “Рисуване” на Факултета по изобразително изкуство
при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. През 2008 г. защитава
докторат по изкуствознание на
тема: „Символизмът в българското изобразително изкуство.
Естетика, образи, формална
структура в живописта 1900 –
1925”. От 2014 г. е доцент по рисуване към катедра „Рисуване” на
Факултета по изобразително
изкуство при ВТУ „Св. св. Кирил
От стр. 1

Известно е, че за голямото
изкуство са свойствени простотата и яснотата, съчетани с дълбочината и ярката изразност. Това го
прави въздействащо за мнозина,
за голяма част от зрителската аудитория. Но всеки достига в него
до онова стъпало, до което е способен да достигне – според своята
личност, интелект, талант. Както е
и в самия живот. Това че някой
рисува очертанията на нещата,
лишавайки ги от техния смисъл (а
той в голяма степен отразява
отношението на твореца към
тяхната същност), не означава
буквална реалност. Напротив, означава отдалечаване от нея.
Картините на Деница
Янева несъмнено говорят
за неизменна любов към
живота – независимо дали
се изразява в състрадание,
преклонение, експресивен
изблик или приглушена
интимност... В една немалка част от рисунките й
в циклите „Бикове и торсове”, „Структура” и „Котки”
единният композиционен
център, който разкрива
смисловия акцент, създава
обобщеност на посланията,
са животните. Образите им
живеят в дълбочина, дишат в пространството, наситени са с вибрация, таят
в себе си цялата вселенска
енергия и сила (циклите
„Торсове и бикове”,
„котки”). Животинският мотив е символичен обикновено
за
примитивната
и
инстинктивна природа на човека,
но художничката ни припомня, че
и цивилизованите хора трябва да
разберат силата на своите инстинктивни влечения и своето
безсилие пред автономните емоции, изригващи от несъзнаваното.
Широкото разпространение на
животинска символика в религията и изкуството на всички времена
не подчертава само значението на
символа. То показва колко жизнено важно за нас е да интегрираме в
живота си психичното съдържание на символа - инстинкта. Само
по себе си животното не е нито
добро, нито лошо, а е част от природата. То не може да желае нищо,
което не е в природата му. Подчинява се на инстинктите си. Тези
инстинкти често изглеждат тайнствени, но имат свой паралел в чо-

и Методий”. Творческите й
търсения са в областта на рисунката, графиката, илюстрацията и оформлението
на книгата. Автор на
научни разработки в
сферата на теорията,
историята на изобразителното изкуството и естетиката,
участник в национални
конференции по проблемите и историята на
българското изобразително изкуство.
Деница Янева има
участия в над 40 изложби в
България:
самостоятелна
изложба (2012); международни
изложби: Съвместна изложба на
преподавателите от Факултета

по изобразително изкуство, Ниш
(2006, 2010), Димитровград (2006)
– Сърбия; Международно биенале
на графиката –
Варна (2007, 2009,
2011, 2013); Международно биенале на
хумора и сатирата в изкуствата –
Габрово
(2007,
2011, 2013); национални изложби: Национална
художествена
изложба „Рисунка и
малка пластика”,
София (2006, 2007, 2008, 2011);
Национална изложба „Рисунка”,
София (2006); Национална
изложба на художниците педагози, Велико Търново (2006, 2007,

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014); Национален конкурс банка
„Алианц България” (2011); Национално биенале на рисунката, Велико Търново (2011, 2013);
колективни
и
регионални
изложби: Есенен салон на великотърновските художници (2006,
2007, 2008, 2009); Пролетен салон
на великотърновските художници (2010, 2011, 2012, 2013, 2014);
Изложба „Изкуство на хартия”,
Варна (2012); Коледна изложба
„Ротари и изкуство” (2010, 2011,
2012, 2013); Изложба живопис,
графика, скулптура, Варна (2007,
2009, 2010); Изложба на представителството на СБХ – Варна
(2011, 2012, 2013, 2014); Изложба
„Поколения”, Варна (2011).
Номинации: 2011 - Велико

Търново, Първо национално биенале на рисунката – „Минотаврия” І - туш, перо, хартия
100/70, „Минотаврия” V - туш,
перо, хартия 100/70; 2012 - Велико Търново, Национална изложба
„Послания през вековете” –
„Конница” І - суха игла 70/100,
„Конница” ІІ - суха игла, 70/100;
2013 - Велико Търново, Второ национално биенале на рисунката –
„Кентавромахия” І - туш, перо,
хартия 100/70, „Кентавромахия”
ІІ - туш, перо, хартия 100/70.
Деница Янева е член на групата на варненските художници
(2005), на Националната организация за литература и изкуство
– Велико Търново (2007), на СБХ
(2014).

та на образното въздействие в
нейните творби не е в прибавянето, в натрупването, в многословието и в претоварването, а точно
За картините на варненката Деница Янева
обратното – в лишаването, в
вешкия живот: в основата на чо- нето на противоречивостта - по- открития, с дълбочината на свои- изчистването, в отказа. При това
вешката природа лежи инстинк- някога тези ескизи на конски фи- те философски прозрения. В тях тези рисунки не са лишени изцяло
гури, напомнят скиците на няма да намерим онова първично от непосредствеността на жизнетът.
Предложените репродукции на ренесансовите майстори с на- отразяване на действителността, ното наблюдение, главното в тях е
рисунки от Деница Янева в този пълно академичния си подход което директно ни свързва с нату- обръщането навътре, оголеното,
брой отразяват професионалното към натурата; друг път - носят рата и е толкова характерно за сре- опростено и много лично виждай майсторство, способността да се уханието и визията на фантазия- дата на миналия век. Опитвайки се не на света.
овладее и осмисли формата. Неза- та, прелестта на митологичните да елиминира границата между
Споменах, че Деница Янева не се
висимо от малкия размер на разкази, те са паноптикум – в тях фикция и реалност, тя преобразува ограничава до вече известни, протворбите, в тях прозира позиция- сякаш всичко се вижда, през тях неподатливия материал на образа верени и наложили се формули, а
та на истински монументалист, се чете.
и дава убедителна пластична продължава да търсят нови ваДеница Янева умее да съчетава форма на символни визии, които рианти и свежи превъплъщения на
като монументалността при нея
отиват отвъд наложе- ренесансовата графична ескизност.
ните граници, отвъд Контурът при нея е смекчен и
природата,
отвъд изтънчен. Той насочва мисълта ни
културните норми. към действително съществуващите
Като разиграва свои- обекти, използвани от хуте открития под знака дожничката за нейните композина пълното осво- ции. Изграждайки безброй плавни
бождаване, индиви- щрихи на границата между
дуалният творчески реалност и фантазия, предметност
импулс на Деница и условност, Деница Янева понякоЯнева радикализира га достига и до мигове, в които
целия си потенциал с буйни страсти завихрят линиите и
илюзията, че в даден петната, появяват се сюрреамомент, осъзнавайки листични елементи, неразгадаеми
границите в изследва- пластове асоциации. Енергията на
нето на привидното, мига у нея почти винаги прелива в
ще направи усилие да трайно прозрение – за красотата,
преоткрие свещеното. борбата за живот, вечността. При
Изисканите графични такива художествени прозрения
листове и велико- рисунките й се съпътстват от салепните пространс- мостоятелни, непредметни петна и
твени решения при линии, които обогатяват по един
цялата си чисто чо- неповторим начин структурата на
вешка поетичност и творбите и ги правят още поемоционална обагре- артистични, богати, сложно асоност
се проектират в циативни, фантазмени (цикъл „КоХудожник Деница Янева - „Котки І” (рисунка - туш, перо, хартия, 1 00 х 70)
специфични решения, рида”). В този смисъл рисунките на
не се свързва само с размерите – в своите работи конструктивното при които разстоянието между ви- Деница Янева показват чуден
тя трябва да се търси в подхода, в с експресивното и романтичното димото и неразкритото е твърде устрем! Тя нахвърля образите си
градежа на формата. Телата в ци- (цикъл „Структура I-V”). Става значително. Активно търсеното и направо, с един замах, но с едно
къла „Структура I-V” излъчват дума за едно обсебващо желание постигано равновесие между пределно напрежение на целия си
чувственост и изваждат наяве за актуално творческо при- ритмика, пластика, от една страна, и ум и на цялото си внимание. Листаената в самата нея екзалтира- съствие, настояващо да радикали- определената смислова и знакова ниите се вият, лъкатушат като
ност и очевидния й хедонистичен зира своето равноправно участие „остатъчност”, от друга, са качества, вълни, напират, пронизани от нядух. Даже в по-тежките фигури се в съвременността и художестве- които се открояват при по-внима- какъв обаятелен и загадъчен жиусеща жизненост и мощ. В тези ния процес, да изобрети личния телно и проникновено разчитане на вот. Може би и затова в рисунките
рисунки има вътрешно напреже- си проект и себе си в изкуството, творбите. Този особен „интервал” си тя прилича на човек, опитващ се
ние, има и желание... невъзможно отвъд банализирания образен между пластическата завършеност да разгадае собствената си тайна,
е да се скрие. Динамичната форма, инвентар на битуващите предста- и асоциативния потенциал на обра- увлечен в шеметно движение,
постигната в следствие на силни ви и клишета. Този стремеж я за е може би един от най-специ- изправил се в цялата си нищета и в
усещания, настроения и преживя- превръща в един оригинален ху- фичните моменти в графичната цялото си величие.
вания, предполага и нестабилните дожник, чиито картини зареждат поетика на Деница Янева.
Творбите й преди всичко отваграници, в които образът с енергия. Ярки и жизнеутвържНеспирно търсейки индивидуа- рят лични вселени, свързващото
въздейства чрез и оттатък своята даващи, възпяващи природата, лен „ключ” към всеки мотив, към помежду които е общото поле на
материалност, въвличайки ни в красотата и мъдростта, те ни връ- всеки образ, рисунките на Деница визуалността и изборът на погледа,
едно почти религиозно (в своята щат вярата, че светът е все пак ху- Янева едновременно са самостоя- който сам и insitu решава как да
възвисеност) безвремие или пък в бав и добър.
телно, завършено цяло, но и заедно съотнесе образите, за да проникне
Рисунките й чертаят дълбока с това като правило се вписват в дълбоко в тайнственото и да каже
свръхактуалното тук и сега - на
присъствие и присъединеност. бразда, имат ярка проекция с уни- една по-дълга редица от серии и неща, за които няма думи на никой
Нейната изтънченост е в предава- калността на своите пластически цикли. Главната причина за сила- език.
А НГЕЛ ДЮЛ ГЕР О В

АРТИСТИЗЪМ И БОГАТ ХУДОЖЕСТВЕН ТАЛАНТ
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МАЯ ДИНЕВА

ТУК СЪМ

(писмо до баща ми)

Сънувах баща си.
В болницата съм.
Чакам за операция.
* * *
Здравей татко,
Ето, минаха повече от 36 години,
откакто
получих
последното ти писмо. Сега съм
тук, от където ти си отиде, все
още на този бряг...
Чакам...
Ти чакаш ли ме?
Все още пазя твоите някогашни писма, писани в друго
време. Все още ги препрочитам.
Хартията остарява, мастилото
изтлява...
Много ме разсмиваха тези
твои писма. Дори не си помислях колко щастлива поради
младостта си съм била. В
сравнение с днешната ми
възраст, ти също си бил млад.
Млад, жизнен, жаден за лудости, ненаживял се.
Колко тъжно нещо е старостта, татко, ти не я познаваш.
Не познаваш болезнената тежест на годините, предателството на тялото, изкривяването,
затлъстяването, задъхването.
Да ти разкажа защо ти пиша.
Препрочитам писмата ти от
Банкя, когато се наложи да
спреш и да лекуваш сърцето си.
Трябваше да оставиш театъра, репетициите, вълненията.
Позволяваха ти се само записите в радиото. И то, без да са натоварващи. Болното сърце

7
Мая Динева е родена през 1948
г. в град Мездра в семейството на
актьора Никола Динев и актрисата Вяра Ковачева, едни от
създателите на Военния театър.
Завършила е във ВИТИЗ „Кр. Сарафов” актьорско майсторство в
класа на професор Желчо Мандаджиев. Започва професионалния
си път с ролята на Милкана от

„Майстори” на Рачо Стоянов.
Автор на камерните пиеси „Нито
миг покой” (1984 г. – театър „София”) и „Среднощни видения“ (1985
г. - кафе-театър „Ню Отани”).
От 1988 г. е редактор в редакция
Радиотеатър. Пише авторски
(„Среща”, „Ненужни никому”, „Скенер” - сериал, „Белият вятър” и
др.) и документални радиопиеси

показва твърде много обиди,
преглъщани, изригвани, обиди,
стягащи душата, така казват.
Нашите сърца са поели неимоверно количество обиди и са се
задръстили.
Сърцето... Сърцето, което
спира. Дори и през ум не ми е
минало преди 36 години. Нито
за твоето, нито за моето... За
секунда не бих допуснала тогава, че днес ще лежа, ще чакам и
ще пиша. Ще лежа за операция,
ще чакам да се събудя пак в този свят и ще ти пиша на теб,
отсъстващият.
Подготвям се, мисля за всяко нещо като за последно.
Последната вечеря, последният
разговор, последната мисъл,
последното писмо...

пиша и печеля от написаното.
Хехехе!
Животът ми трябваше да бъде такъв, татко, трябваше...
Когато получавах писмата от
теб, животът ме галеше. А аз се
борех с него, дори го мразех.
Мразех съдбата си на провинциална актриса, мразех
малкия, скучен и дремещ град,
където пребивавахме.
Сега си мисля колко
прекрасни мигове, какви
прекрасни дни и нощи съм
преживяла тогава! На сцената и
извън нея, в живота, моят
истински живот! Сред колеги и
почитатели, като актриса, като
майка, като любима и...
Моят живот...
Сърцето,
това
нежно
мускулче,... което крепи живота ни.
Докоснато от Божията длан.
Затова се обръщам към теб,
татко, защото не мога и не мога
да се примиря, че позволих да
стигна до тук. До болничното
легло, операцията и страха. Нещата, от които ти избяга преди
36 години, вярвайки в
безсмъртието си и не вярвайки
в Бог.

* * *
Ами ако се събудя в другия
си живот!?
Където никога не съм напускала Университета, станала
съм сътрудник на академик Динеков, изучила съм френски и
италиански и съм професор по
българистика с практика из
университетите в Европа. Книгите ми са бестселъри, живея
сама и свободна от домашни
задължения. Обикалям по света, познавам невероятни люде,

Художник Деница Янева - „Корида ІІ” (рисунка акрил, картон, 100 х 70)

* * *
Болестта е занимание самотно.
Макар да усещам любовта на
близките си, макар да чувам молитвите им. Макар да благодаря
на Бога за изпитанието. Все пак
огромна самота ме изпълва,
татко, страданието и страхът ме
застигнаха и макар да благодаря
на небето, че децата и внуците
ми са пощадени, болестта ми,
смъртоносната, е само мое занимание.
Страхът също е занимание
самотно.
Смъртоносната болест и
смъртоносния страх. Затова,
вероятно, си спомних за теб в
часовете преди операцията. Тогава не разбирах нищо от ужаса ти и се смеех на забавните ти
писма от Банкя. Сега, ако
стигна до санаториума, там...
сигурно ще се смея и аз.
Хуморът често прикрива
ужасът от настоящето.
А като си помисля... животът ми бе пълен и препълнен.
Негодувах, защото не разбирах.
Пиша ти, защото твоят някогашен смъртен страх явно е
бил по-непреодолим от моя. Аз
се уповавам на Бог и на лекарите, ти нямаше никакво упование.
Лежа на леглото в болницата
и си мисля...

(„Омагьосани гласове”, „И дойдоха
откъм слънцето”, „Между човеците блага воля”, „Галено село” и
др.), автор е и на документални
филми в Националната телевизия.
През 2006 г. издава първата си
книга „Часът на вещицата”.
Следват романите „Пътища”
(2008) и „Отместени времена”.

Спомням си...
* * *
Лежа на диванчето у дома и
се усещам необичайно.
Тихо е.
В другата стая похърква мъжът ми. Котето се е свило
върху дясната ми ръка и доверчиво е положило главица в
шепата ми. Децата ми са здрави, внуците са прекрасни, благодаря на Бога, само вие, майко
и татко, много ми липсвате. Но
в тишината на нощта сякаш се
докосвам и до вас, говорим си,
чувам ви, усещам се специална.
И си мисля... човек нали винаги си мисли за лошото... кой
от нас двамата с мъжа ми пръв
ще... Да.
Оказах се аз.
Аз съм тук, в болницата и ти
пиша, татко.
Вторият ден от мъчителното
пребиваване.
По това време у дома слагам
кафето в кухнята. Храня котето, почиствам му тоалетната и
въртя велоелгометъра. А после
сядам пред компютъра и пиша.
Дали всеки нормален човек
изпитва такова отвращение от
болестта? Смъртоносната болест...
Ти се шегуваше с нея, татко,
но мисля, че не си даваше
сметка за какво става дума. А
може би отвращението си
обръщал нарочно в шега, за да
понесеш мисълта... за сърцето.
Твоят ужас и омраза са се
изостряли от алкохола, цигарите и липсата на вяра. Сега аз
разбирам колко безпомощни
сме хората.
* * *
Гълъби... Кацат по прозореца. Наронила съм им трошици
от черния хляб, с който ни хранят.
Диабетичка съм като теб,
татко.Умът ми е изпълнен със
страх и очакване, но тялото диша и живее. Унизеното мое тяло... ще бъде разрязано,
закърпено и захвърлено, доказвайки сякаш не Божествения си произход, а този от
маймуната.
Представям си те теб, татко,
мъж в силите си, красив, умен,
актьор и пияница, какво
изумление и обида си изпитал,
когато са ти казали да спреш.
Да заживееш като дядо, да се
подчиниш на плътта, да оковеш
духа. Защото твоят дух те водеше по дяволски пътечки, унищожаваше те, а ти му се
оставяше с радост.

Когато работех за телевизията бях почти на твоите години.
Пътувах и откривах из цялата
страна чешити за снимане, нямах почивен ден, освен една
неделя на две седмици... Беше
невероятно, чудех се кога и как
ще спра!
Спрях...
Горката аз, горкото ми унизено тяло!
Непрекъснато моля Бога за
милост.
* * *
Ти дори не би могъл да си
представиш колко се промени
животът, татко. Колко се промени светът!
Ти обичаше промените, приписваше ги на своята партия,
толкова е смешно днес. Гордееше се дори с тролеите по новите тролейбусни линии, със
самолетите, с корабчетата,
татко, татко... Обожаваше пътуването с бързите влакове, а
от морето сме се връщали дори
и с такси. Само че светът и тогава се е променял много побързо, отколкото ти гордо обявяваше, сякаш е лична твоя
заслуга като партиец. Мили
татко...
Днешният живот щеше да
бъде огромно изпитание за теб,
дали щеше да искаш да го живееш?
Моето изпитание ме сварва
напълно неподготвена, както
обикновено става с изпитанията. Майка, милата, беше търпелив човек и винаги очакваше
от живота неприятни изненади. Много, много ми липсва!
Липсва ми мекият, момински
глас по телефона: Да, моля.
Тя си остана срамежливото,
възпитано момиченце, което
неуката ми баба беше отгледала
като истинско чудо.
Утре е денят, татко!
Оставям се в ръцете на хирурзите, Бог и Пресвета Богородица!
Лежа и чакам.
Вързаха ми червено конче на
дясната ръка като на жертвено
агне. Моля се. Не спирам да се
моля.
Пресвета Богородице, помилуй мен, грешната!
Дали това са последните ми
молитви?

Продължава в бр. 9
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ЛЪЧЕЗАР

СТЕФКА ДАНЕВА

НАЙДЕНОВА

СЕЛЯШКИ

***

ПАЛЕЧКА

Морето ме прегърна и ми взе
едно голямо слънце от очите.
Превърна го в тъга. Солена бе
последната ми глътка, птичата.
Солени бяха нощите преди.
Преди да бъда цяло със водата.
Когато нямам въздух, не сълзи
и капка от окото ми. А вятърът
приспива хиляди деца без мен,
чиито топли длани все ми липсват.
Чиито лунни погледи – навред
се скитат и в тъгата ми се плисват.
Чиито дни аз виждам да текат
в стъблата на глухарчета внезапни.
Ще се смаля до тях, да порастат
в човеци, по-достойни за приятели.
***

Не е ли страшно – плътната материя
превръща сетивата във предатели.
Раняваме. Душим. Крещим неделно.
И бавно в самотата се смаляваме.
Не е ли страшно как се къса струна
под тежестта на чуждото съмнение.
Мелодия се къса. Вътре пуква.
Не е ли страшно как не се поглеждаме?
Утеха ли е да намериш рамо,
с което във съня се разминаваш?
В очите на последния приятел
да видиш, че душата ти я няма.
Не е ли страшно – времето изтича,
преди за друга сламка да се хванем.
Зрънцата от последното обичане
подобно тъжни мравки мъкнем бавно.
Един рапан побира гласовете ни
във този свят – изчезваща материя.
Пчели и домове потъват в бездните.
Човекът – в своите призрачни съмнения.

Жена и мъж
c тела горещи времето притискат,
а то изтича между тях от страх
в хербарий любовта да не превърне.

***

ШАНТАВО

***

Някакви облаци
с прически тревожни,
спряха над мойто лице.
Ведрата изсипаха,
нагоре отлитнаха - кой да ги спре?
Някакви свраки клюки съшиваха
с пъстро перце.
Клони зелени с листи превързваха
птици с ранени криле.
Гледах нанякъде, не бързах за никъде.
Свят невидян - като нов.
Набосо в сандалите и много разрошена
случи ми се любов.
Какво да я правя в това състояние
на тяло, ръце, колене?
Направо я питах, а тя ми намигна –
на мене ми трябва сърце!
И аз й се дадох, съвместно живеем
с облаци, листи, перца...
Ухажва ме точно,
приспива ме нощем.
Живот на жена.

***

Не съм от тук. И като звук,
като вълна от синьото изплувам,
от капките на тихия капчук,
от сълзите на вятъра и юли…
Небето праща знаци. Ала ти
се давиш в други истини нетрайни.
Спасявам те с последните очи
и оцелявам в тебе като тайна.
Защото на земята няма свят,
а кули от значения и думи.
И целият живот е кръговрат.
Въртим се като слепи пеперуди.
А другото присъства. И вали.
И този дъжд разделя същността ми.
Отвъд съм цяла. В другите очи
животът е невинен. И назаем.

Костелив е
и орехът в двора
Д-р Стефка Данева е родена в Нова За- на Баташката църква.

гора. Автор е на няколко поетични книги
за възрастни и за деца. В стиховете си
поетесата не се страхува да следва своите
измислени истории – мечти по екзотични
пътешествия през времето и пространството, надула платната на въображението си. Поезията й е изпълнена с топли
истории, нарисувани с искрящи цветове.
Лирическият човек се движи между илюзията за нещата и самите тях в търсене
на равновесие, на близост, на надежда.
Липса на претенция, естественост, безизкусност, простота - това са белезите
на последната й книга „Пръстен”.
Отличавана е в национални конкурси.
* * *

В лято,
когато се дишаше тежко
по толкова много причини,
със тебе
до къщата стигнахме.
Тя ни очакваше вече години.
Превъртяхме ключа.
Прагът малко ни спъна.
Уж всичко си беше на място –
имаше тук и вино, и хляб,
между нас – горещо и тясно.
Откъде ли дойде любовта –
уплашена, с нозе събути…
Сгуши се в нас.
Времето спря
за незнайно колко минути.
Дали всичко е още там?
Чака ли старата къща?
Прагът дали ще ни пусне?
Ако нищо назад се не връща…

ПТИЦИ

Август си отива. Тръгват щъркели.
Тръгват самолети и приятели.
Много плача, малко ги прегръщам.
Лятото във края си е залез.
Времето ми ги отне набързо.
Само да премигна и ги нямаше.
Ако някой после се завърне,
само обичта е по-голяма.
Вече заприличах на летище.
Чакам. И събирам бавно себе си.
Няма нищо общо със предишното.
Есента се скрива и е прелетна.
Стъпвам във септември. Тръгват щъркели.
Чезнат самолети и приятели.
Много плача, малко ги прегръщам.
Пиша върху вятъра. И чакам.

И дяволът
понякога има
ангелска сянка.

ЖЕЛАНИЕ

Художник Деница Янева - “Котки ІІ”
(рисунка - туш, перо, хартия, 70 х 1 00)
НЕСПОДЕЛЕНАТА
МЪЖКА ЛЮБОВ

Тя има тридневна брада
и очи - прецъфтели зокуми.
Край устните сянка една
преглъща неказани думи.

Да бях вода.
Да те заливам.
Ризата си мокра да събличаш.
Да бях вода.
По тебе да се стичам.
Да пиеш.
Да съм недопита.
Да бях трева.
Да паднеш в мене.
Да те завия.
В светлите си гънки да те скрия.
Да ме косиш във нощ с луна.
Да бях трева.
Да нямам край.
СЕРЕНАДА

Замълчала е тя, онемяла.
Сърцето й залез заблъска.
Душата във танго запяла,
пясък в очите й пръска.

Запомни тъмнината на моя прозорец,
заключи я в гласа на тромпета –
писък да стане, нощта да пробива,
да мирише на прах и раздяла.

Със вино нощта я залива,
но пустото пусто остава,
с последната глътка горчива
до нищо светът се смалява.

На тягост, на суха трева да мирише,
на пелин, на липи прецъфтели,
да плаче лозата - грозде да няма,
от старото вино да пиеш.

На четвъртия ден ще измие
лицето си с поглед случаен,
но сърцето й въглен ще крие
от огън отминал, нетраен.

Да е горчиво - за теб да е сладост.
Душата до вътък да нищи.
Светлината да викаш в моя прозорец
с тромпета си - медна фиала.

***

Планински вир дълбока
и ясна тъга.
***

Пресъхнала рекичке,
какво остана от страстните
подмоли?
***

Минзухарче
в премръзналите шепи
на утрото.
***

Обърнах се,
щъркел клъвна
росната ми сянка.
***

Селска църквица.
Безлюдна камбанария.
„Скоро щъркелите, Боже!”
***

След ралото,
обвито в пара,
пристъпя слънцето.
***

Жужат пчели.
До Бога чак
се чува.
***

Пеперуда.
Ей сега ще пламне
сухата тревица.
***

Костилка от череша
спи в скута
на обгорял дънер.
***

Врани,
последни листа
в клоните на тополата.
***

Котка на прага.
Вятър облизва
снежните й лапички.
***

Родопско село.
Тук пътят свършва,
продължава го песен.
***

Вода
от процеп на скала,
здравец и иконка.
***

След птицата
и дървото
размаха крила.
***

Река,
накъде отнасяш
облаците на върбите?
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ГАЛИНА КАМБУРОВА

ШЕПА ПРЪСТ

***

Златни корони люлеят край пътя дърветата.
Тлеят в нозете им есенни тихи огнища.
Дими над града тъмна и древна тъга,
като над мъдро езическо капище.
***

На лапи котешки
пристъпва по перваза дъжд,
подрасква с нокти по стъклото,
тихичко скимти.
Ако отворя мъничко прозореца,
той бързо ще се вмъкне,
ще затропа върху радиатора с крачета боси,
от топлина погъделичкан ще се засмее
и в стаята ни ще остане
само пара весела.
Да му отворя ли прозореца,
или да го оставя
да мръзне в сивия халат на утрото?
КОНЦЕРТ

Видях под крилото на диригента сърцето му
славей ранен.
И тишината видях
да се мята из залата бясно.
И звуци да стенат видях,
и ден подир ден да влачат хомота
на щастието.
***

Ще запаля за тебе камината
в тази ледена нощ да се стоплиш.
Колко дълго в безкрайната пустош вървяхме!
Заскрежени звездите валят
и Вселената свита на топка
зъзне на прага.
Отвъд дреме Бог
и ни чака.
Имам огън за няколко свята,
слънчогледово топъл.
Имам време за седем живота.
Ей сега ще отключа вратата,
за теб ще запаля камината
да те стопля.
ГА ЛИНА ДЖУР О ВА

ЛЮБ О В

Когато мъжът се бои от любовта, обичащата жена си отива,
а собственически настроената
остава. Така се стече животът му.
Няколко жени си тръгнаха, а
една остана – пренебрегната
съпруга на мъж, който често пътува. Синът й, четиринадесетгодишен, започна да предпочита
компанията на приятелчетата си
и тя заживя свой живот.
Намери го полупиян в един
бар, след последната му раздяла,
и го взе – във всички смисли на
думата. Изправи го на крака и
постепенно го превърна в
трезвеник и мизантроп. Костваше й много усилия и търпение,
за да го извае, какъвто й трябваше. Постепенно сластолюбието
им премина в любов, която остана недоразвита в сянката му, не
можа да пусне духовни корени.
И когато тя реши да се разведе и
да го ожени за себе си, той се
опъна – предпочиташе секс без
досада. А беше се и убедил през
годините,
че
близостта
неизменно поражда напрежение
– страх от ситуация, след която

На татко

Той ме учи на румба
и докато спрягаме странния ритъм,
той ми каза спокойно:
Дъще, зад тебе съм винаги.
После донесе ракия и заедно пихме
и дълго говорихме...
После си тръгна... замина си.
Шепа атоми имам сега,
в шепа атоми той се превърна,
той си тръгна по свое желание...
Беше му тесен светът, дори тротоарът
не побираше повече хора...
нито пък стълбите...
Такава ракия досега не съм пила,
а и кой в днешно време набляга на румбата
Само той някак имаше силата
цифрите да превръща във звукове...
И крещи тишината сега,
и когато без смисъл денят се обърне,
чувам тихия глас на баща ми да казва:
Сега съм свободен, зад тебе съм, дъще.
И изгрява дъга
над шепата пръст във дланта ми, солена дъга.

А часовникът повреден е отдавна отброява часовете като луд.
Срещу бесния му бяг какво очакваме космично чудо да се случи точно тук?
Даже тази пролет закъснява!
И е безнадеждно бял снегът.
И отново смешно се повтарят
чайник, тротоар, тролей и път.
***

И снегът ни учуди отново.
Побелели се върнахме вчера.
Тънки сребърни нишки тишината втъка
в излинялата дреха на делника.
Нека така да остане, помолих,
нека така...
да блести тишината и е нежна нощта.
Бялата нощ да е светлата ни територия,
ясна и топла с ръката ми в джоба ти.
Да забравим обратния път –
към лицето на Делника - сиво и страшно...
И щом всички се скрият в илюзорния нощен уют
да пребродим гората прекрасна.
Там игличките ледени боцкат лицата ни,
2012 г. там сме истински, живи и непорочни.
Нали не се страхуваш от студа
СБОГУВАНЕ С ВАРНА
и няма да замръзнеш като статуя?
Но денят посивя, и пътеката вече разкаляна,
Писък на влак ще те сепне, мирише на гара.
и магията бяла стопи се,
Бризът е с вкус на канела и печена ябълка.
сякаш изобщо я няма.
Вълна полюшва в шепата си гларус,
Чаша чай и коняк... уж загряваме.
далечен саксофон проплаква.
Но защо ни е тази измама?
И този ден, разтегнат като ластик,
на келнерите с тихата умора свършва,
ДИВИ
с последната черта под сметката,
КЕСТЕНИ
с поредното последно питие...
Пак тихо капят кестени и есента ухае.
За улиците хукнали към залива,
И филмът се върти - какво играем? –
за листчето с адреси на приятели,
Фарс някакъв нелеп, житейска мелодрама?
за залеза червен на този миг
Трепери въздухът наежен: общоприети чувства,
да пием и да тръгваме!
законен бунт, благоприлично излияние на страсти...
***

Звън на токчета отключи мълчаливата врата.
Цъфна слънцето - от нежни сънища навярно.
Хукнахме. И пак ни завъртяха
сметки, часове и съвещания.

някой ще бъде захвърлен и
забравен. Това дълбоко нарани
себичността й. Скоро, в една
сластна нощ, тя изтръгна от него
обещание да й бъде верен завинаги. Той не си даде сметка, че
понякога обещанията се превръщат в предателство спрямо бъдещето. Беше й благодарен, че го
извади от калта, а тя го обичаше
заради благодеянието си. След
няколко години вече така бяха
свикнали един с друг, че не им
минаваше през ума мисъл за
раздяла. Междувременно тя започна някакъв дребен бизнес, в
който го включи, за да контролира и онази част от живота му,
която не бе част от нейния. Говореха по телефона няколко пъти
на ден, виждаха се 3-4 пъти
седмично и се любеха винаги,
когато тя поиска. Той беше напълно доволен от отношенията
им, а тя искаше да бъде щастлива, а не самодоволна. За десетата
годишнина от запознанството
им тя вече имаше внуче и когато
то започна да й казва „баба”, тя
още повече се вкопчи в него. Самата дума „любовник” сякаш я
подмладяваше. Посвети цялата
си енергия на грижи за него и на
създаване на незабележими до-

пълнителни обвързаности. Ала
каквото и да правеше, мъжът се
изплъзваше като вода. Понякога
водата бърза, жадна за нещо някъде... Тогава тя направи единственото, което можеше да
направи - издигна стени от
загриженост,
себеотдаване,
лоялност и привързаност, които
той нямаше да има сили да
прескочи, ако някой ден се случи
неизбежното. Не се страхуваше
от други жени – той ги беше срещал и те го бяха отминавали.
Страхуваше се от силата на навика, която ги свързваше, но можеше и да ги раздели.
Неизбежното дойде – той забеляза друга жена. Приближи я
постепенно, огледа се в нея и видя мечтите си. Тогава престана
да се бои от любовта. Втурна се с
цялата си смелост – щастието е
неповторимо усещане, никой не
може да му устои... Тя скоро
разбра, че той й изневерява.
Изпълни се с разочарование от
неговата неблагодарност, чувстваше се предадена. Разочарованието не убива веднага любовта.
То я парализира и я изяжда
бавно, къс по къс, оставяйки
след себе си само капана на
отмъщението – душата му се

Отровни минзухари никнат с благородни намерения...
От всеки миг отлита разочарован ангел...
Унесено и вдъхновено на живи си играем...
А капят диви кестени в градините на Рая.

блъскаше в стените, издигнати
около него, блъскаше се и накрая
падна мъртва. Той остана при
нея – като мъртвец, но неин
мъртвец.
ПР О ЗРЕНИЕ

Баща ти не харесва нищо у тебе. Ти си ревльото на мама. Не
харесва бележките ти в училище.
Не харесва приятелите ти. Не харесва професията, която си
избра. Не харесва жените, с които си. Не харесва начина, по
който мислиш, нито това, което
правиш. Баща ти никога не намира думи, за да разговаря с тебе. Винаги се е дразнил, че не си
като него. Сигурно е бил огорчен
и тъжен много пъти, когато е
искал да се гордее със сина си, а
не е можел. Опитваш се да му
простиш, че не ти даде мечта. Че
не те подкрепи, когато дойде денят на голямото изпитание.
Всички, които те харесваха, се
разбягаха.
Той
единствен
трябваше да остане, защото можеш да обичаш някого и без да
го харесваш, най-вече детето си.
А остана само Бог. И тогава ти
разбра, че не си син на баща си, а
дете на Бога.

ИЗПИТА НИЕ

На Искра

Някои въпроси са изтощителни, а отговорите са като
морски прибой. В най-големите
горещини откриха рак на сестра
ми. Когато влакчето на ужасите
спря и отворих очи, бях кукла,
пълна с пясък, захвърлена на
безлюдна гара. Песъчинки се сипеха от очите ми, бягащи от внезапна клаустрофобия.
Рано всяка сутрин двете се
разхождаме из парка, докато е
свежо и безлюдно. Държим се
за ръце, бъбрим и се смеем,
вкопчени в оставащото време.
Често сядаме. Тя се смълчава,
заравя поглед в зелените корони
на дърветата и задълго се
изгубва в тях. Не откъсвам очи
от нея, мазохистично примирена. Понякога се снимаме – моите очи вече са помръкнали,
нейните още не са. Тя се радва
на всяка секунда, чрез която
узнава тайнството на живота.
Аз съм само пясъчна кукла. Аз
съм тази, която умира, осъзнавайки, че смъртта е ежедневието на света.
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Мартин Спасов е роден през 1985 г. в
град Шумен. Завършва специалност
„Българска филология” в Шуменския университет „Еп. Константин Преславски”.
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книга Южна Пролет, връчена за стихосбирката му „Аз мога да цитирам тишината”, издание на пловдивската
издателска къща „Хермес”.
* * *

Отучих тишината да боли
и ням щурец в ухото ми засвири.
Сърцето ми е глупав пилигрим пътува и се кланя на кумири.
Напълних самовара с липов цвят
и гледах как потича щедростта му.
Помислих си: „Приятел без ръка
е по-добре, отколкото без рамо”.
На чашата ми кацна гълъб син
и тихо в аромата се удави.
Сърцето е наивен пилигрим.
Разбра, че няма път.
Но продължава.
* * *

Във провинените следобеди,
нагарчащи като шафран,
клепачите ми мътят спомени.
И всеки спомен е оса.
Жълтее болно във очите ми,
ужилва погледа назрял,
разплаква своите родители
и се излюпва избледнял.
А небесата козуначени
отслабват – като че без квас.
Да те забравя има начини,
но ни един не зная аз.
И храня настървени гарвани
със спомените си за теб.
И те ядат. В тях виждам славеи,
невзели курса по солфеж.
Добивам други възприятия
за нужда, светлина и мрак.
Сега ми се мълчи с приятели.
А си говоря. Като враг.
* * *

Някой си тръгва, обиден от някого.
Всичко непито – платено.
Губят се в тъмното късните влакове
и не пристигат навреме.
Ти си пътувал в едно от купетата,
сричал си нерви и релси.
Всичко недадено всъщност е взето.
Помниш ли ти колко взел си?!
Чакаш подутите вишневи облаци
да сиропират земята.
Колко неща ще очакваш в живота си!
Колко неща теб ще чакат.
Този живот е едно разминаване
между представа и същност.
Тези, които си тръгват – остават.
Други са там. А се връщат.
Губят се в тъмното късните влакове.
Само надеждите светят.
Някой пътува със прошка към някого.
Колко скъп стана билетът!
* * *

Не идвай повече от никога
и аз ще те очаквам скоро.
Тъгата ще осъмва липова
под изпотения прозорец.
Ще нямам нужното спокойствие,
но някак си ще е уютно
да знам, че всичко недокоснато
живее с правото на утре.
Реката трупа в пазва камъни,
а ние с лекота се давим.
Защо да смятам колко нямаме,
когато всичко е назаем.
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Обичам всичко недостигнато –
главата ти държи копнежът.
Да легнеш с него ти до никого
и да се разтопиш от нежност.
Когато твоето отсъствие
от близостта ни се разтвори,
не идвай днес, защото късно е.
Ела си никога. По-скоро.

* * *

Oчакванията понякога болят.
Понякога не можеш да си тръгнеш.
Понякога не стигат всичките цветя,
за да платиш една-едничка нощ безсънна.
Завръщанията понякога болят.
Понякога е дом небето нощно.
Различно е обичането всеки път.
Разделите са винаги едни и същи.

* * *

Разчетената пиктограма,
предначертаните маршрути,
мотивът да останем двама
в канцерогенните минути.
Цинизмът: с гаснеща цигара
от Жана д’Арк да искаш огън;
митът, че всичко се повтаря,
че малкото е всъщност много.
Забулените перспективи,
идеите несподелени,
това, че някой си отива,
но не от друг, а все от мене.
Тъгата с форма на приятел,
небето с аромат на гибел;
разлюбеното синьо лято,
удавените в двора риби.
Подритнатото с поглед куче
и свободата чрез синджира,
последният удобен случай,
във който ще ми се умира.
Това са малкото причини
да кажа, че светът е ярък
със своите неугасими
идеи, свити във цигара.

Компромисите ли? Те винаги болят
(понякога дори и прекаляват).
Не винаги успяваш да останеш цял.
Нали не мислиш, че е лесно да прощаваш?
Оставанията понякога болят.
Отказваш до безкрай да се сбогуваш.
Понякога дори и ветровете спят.
Понякога и гълъбите се целуват.
И сънищата ни понякога болят.
Не знаеш ли? И сенките тъгуват.
Понякога е скрита много обич в грях.
Понякога и пеперудите сънуват.
Художник Деница Янева - „Минотаврия ІІІ”
(рисунка - туш, перо, хартия, 1 00 х 70)

СЕ Л В ЕР
С ТА Р И И Н О В И С ТИ ХО ТВ О Р ЕН И Я

* * *

Понякога съм облак, натежал от дъждове
(и омагьосан да не може да заплаче).
Разпадам се на птици и на късчета небе.
И заприличвам на издухано глухарче.
Смалявам се до тичинка на липов цвят
и се оставям вятърът във шепи да ме носи.
Да ме отвее някъде далеч, в измислен свят в страната на пастирките на еднорози.
Да измълча онази тиха, тиха пролет в мен.
Да се залъгвам, че за тебе нещо знача.
Да обещая на морето, че ще съм добре.
И да забравя как ужасно ми се плаче.
Понякога съм облак и така ми се вали,
че мога да удавя цялата вселена.
А ти дори не знаеш, че те чакам в този стих.
И че очите на тъгата са зелени.
* * *

В такива нощи само те мълча.
И цялата съм в птици и обичане.
По-тиха съм от сянка на сълза
и по-измислена от вятър в приказки.
Във нощи като тази те мълча.
Отвътре съм небесносиня до лилаво.
Очите си лекувам от дъжда.
Безсъници събирам в сляпо огледало.
В такива нощи само те мълча.
По миглите ми се целуват маргарити.
Безумно лудо вярвам в чудеса.
Небето е дълбоко като сто молитви.
Във нощи като тази те мълча.
Прозрачна съм - воал от вятърна соната.
И имам вкус на лято и дъга.
А пък нощта е бременна със звездопади.
Вълшебство някакво съм, не жена.
Догоре ми е пълно с теб. До изнемога.
В такива нощи само те мълча
и те обичам многомногомногомного!

* * *

Трябват ми цветя - за да съм пролет дългокоса.
Хоризонт ми трябва - за да бъда залез изморен.
Трябват ми криле - за да съм вятър буреносен.
Светлина ми трябва - за да бъда ден.
Облак тъжен трябва ми - за да съм дъжд пороен.
Мелници ми трябват вятърни - за да съм Дон Кихот.
Трябва обич изживяна - за да бъда нежен спомен.
А река дълбока трябва - за да бъда търсен брод.
Трябва ми тъга - за да съм нощ безсънна.
Зима за да бъда - сняг ми трябва, много сняг.
Птица за да бъда - трябва ми небе бездънно.
За да бъда развълнуван океан - ми трябва бряг.
Влак и пътник трябват, за да съм последна гара.
Есен ще ми трябва босонога - за да бъда листопад.
За да бъда край очакван - трябва ми едно начало.
Перуника дива за да бъда - ще ми трябва планина.
Трябва ми разплакано небе - за да съм ден дъждовен.
Трябва ми луна красива - за да бъда лунна светлина.
Поетеса влюбена ми трябва - за да бъда стих любовен.
За да мога да съм избор (даже грешен) - трябва свобода.
За да бъда гроб - ми трябва път, но извървян докрая.
Трябва някой някого безумно да обича, за да съм любов.
За да бъда жива - трябва да не спирам да мечтая.
А за всичко друго ти ми стигаш. Ти и... още мъничко живот...
* * *

* * *

... Каквото
Световъртеж
Като плик, в който няма писмо. Каквото сме си казали, е синьо.
Като сън, в който никой не идва. Наполовина съм заключена врата.
Като страх, който спи под легло. На другото съм само зрител.
Напразни думи няма в любовта.
Като тъмно зелена квартира.
Каквото нямам, е за много.
Правя път от триъгълни дни.
Каквото имам, е сега.
А след думите нищо не знача.
Разделям август на вагони.
Ако август е с ниски следи,
как ще знам, че септември е важен? Така, че да прилича на дъга.
Как ще знам, че ми трябва врата? Каквото ни дели, са котви.
Най-страшен е самият страх.
И небе, и стени, и въжета.
Събирам цветове на лодки.
Коленете ми стават вода.
И пълня мидите със тях.
И се сменя сюжетът.
Каквото сме написали, е обич.
Като сутрешен световъртеж.
Но белезите не издават звук.
Като всичко извън календара.
Като обич, която не можеш да спреш. Не вярвай, че е тъжен всеки облак.
Като дъжд между три автогари. Че всичко топло е на юг.
Каквото сме били, не е зелена рамка.
Между дума и дълго тире
А дишане уста в уста.
има място да бъда щастлива.
От лятото остана само август.
Пренаписвам едното море.
От любовта остава любовта.
А за другите нямам моливи.
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ПРОФ. ГЕОРГИ ЧАПКЪНОВЗА
„МИГÁВКИ“-ТЕ НА ЛЪЧЕЗАРЦялатаСЕЛЯШКИ
ЧАПА С ПЪРВА ИЗЛОЖБА
Едва ли има друга поезия, коя- хорската участ, който познавам.
картина, постигната
то да предизвиква толкова много За куража на човека да устоява: отново с помощта на детайла,
ВЪВ
ВАРНА
и продължителни спорове. Спо- „Костелив е/ и орехът в двора/ на достига до емоционална фабула.
От стр. 1 интелектуалния, интуитивния и
А ЛЕКС А НДРА ИВ О ЙЛО ВА

ровете относно това какво точно е
хайку са вековни. И обратно на
логиката – не стихват. С
разпространението на този поетически жанр по света и превръщането му в световен феномен,
тълкуванията все повече се експонират. Правят се опити за налагане на норми, които понякога
преминават в догматизъм – в духа
на съвременни (осъвременени)
или псевдокласически школи,
които не се съобразяват с широтата на древната традиция. Това
води до уеднаквяване на стилове и
почерци и едва ли е продиктувано
от чисто литературни съображения.
Стиховете в новата книга на
Лъчезар Селяшки – „Мигàвки“
(това интересно и сполучливо за
хайку поезията заглавие идва от
полската дума „migawka“, означаваща: 1. бленда на фотоапарат и 2.
впечатление, възприето набързо,
мигновено) са открояващи се. Те
носят индивидуалността на поетическата дарба на автора.
Тематично тристишията в книгата следват определена хронология и концептуална линия:
философски, думи (слово), пролет, лято, есен, зима, природа,
близки хора, любовта. Но в
плавното си преливане дяловете
оставят впечатление за цялост, характерна за житейския
път на човека. Обединителен център е Природата.
Природата с нейните сезони, с промените – външни
и в дълбочина. Тя поражда
любовта, философската
мъдрост. В подчертаната
пространственост на стиховете, даващи простор на
зрителни и слухови
представи, детайлът е този
богат на смисли и нюанси
елемент, който помага да
се изгради целостта; чрез
неговата конкретност се
постига обобщението. Видимият образ достига до
незрими измерения – материята има духовна
сърцевина.
Бурята утихна.
Късче златно небе
сред пътя.

Баташката църква“. Реалният

образ (село, извисено в планината
на Орфей) съдържа и втори план:
свършва пътят на материалния

свят, но той продължава в духовния, изпетия от човешката душа и сърце в. „В три минути
музика понякога е казано повече,
отколкото в цял роман“ (А. Вай-

сенберг). Не е ли същото и в трите
реда на хайку?!
Придошла река.
Смях на момиче,
отнесен мост.

Тук зрително-звуковата картина има ясно изразен привкус на
спомен. Момичешкият смях, спо-

По Далчевски метафизичен
образ. Нека проследим: празна
къща – представа за отминал
живот, за раздяла; огледало –
представа
за
присъствие
(отсъствие) на жена. Огледалото
като архетипен образ съдържа
дълбочина на внушенията, то е
прозорец към „сега“ и „тогава“,
запечатва мигове. То отразява
сенки на влюбени (присъствие в
отсъствието). Но в следващия
стих настъпва обрат. Влюбени са
лястовиците, които кръжат навън. Огледалото е срещу прозореца – вътрешното ни зрение
внезапно се обръща към
реалния живот. Фразата „Сенки
на влюбени/ лястовици“ сполучливо е разположена в два поредни стиха. Така тя добива
двойствен смисъл. Образите
преливат през действителни и
иреални измерения: сенки на
влюбени (хора) в отминала любов и сенки на влюбени лястовици тук и сега, в слънчевия
покой, в пролетта. Щастието е
встрани от нас. Така тристишието е и обобщение на чувства,
които често съпътстват човека
през този най-ефимерен сезон!
Общо върху основата на
преобладаващата тишина и единение с природата, на „дълбока и
ясна тъга“ в „Мигавки“ се
наслагват чувства и
прозрения, носещи духа
на хайку: възторг от Творението, състрадание, кураж да бъдеш, да устояваш
себе си в един бездушен
свят: „Стоножке,/ какъв е

смисълът,/ щом и оттук
се вижда…?“ Естеството е

единно – птици, животни,
човек и природа, тук или в
бездънния космос: „Пред
прага на нощта/ трепериш./ Виж – и звездите…“.

В материалния и в духовния свят: „Сянка на

върба./ Прохладен вкус/ на
самота.“. И още няколко
цветни хармонии: „Кокиче/ сред почернял от копита/ сняг“, „Припламна
огънче,/ лисица/ в мъгливото утро“, „Гущерче./ И
нишката на залеза/ сега е
синьо-пепелява“, „Пеперуда,/ знойно ветрило,/
захвърлено в тревата“,
„Кърпикожух./ Сини пламъчета/ под есенна бреза“,
„Отпечатък/ от копито./
Вече не съм сам“.

Още първият стих
създава усещане за пречистваща буря. Глаголът
утихна, точно намерен
при самото преживяване,
Художник Деница Янева - „Структура ІV”
поставя акцента върху
(рисунка - туш, перо, хартия, 70 х 1 00)
настъпилата тишина. С нея
идва просветление, в което „звуци- лучливо съпоставен с водите на
Поетът в „Мигавки“, подобно
те стават чисти“ (Л. Балабано- придошла река, отеквал някога, на древните японски класици,
ва). Тристишието на Лъчезар отеква и сега, и тук, и далеч оттук пътува сам. Той търси истините
Селяшки внушава отдалечаване, (отсъства глаголът, знакът за за света, без да си задава
омиротворение и същевременно конкретното време). Мостът е натрапчиви въпроси. Защото
отвореност към вечната повторяе- „отнесен“. Този образ създава усе- знае, че пътят и любовта към
мост на кръговрата. Можем да ви- щане за движение, за отдалечаване, живота дават отговорите.
дим и небето при залез, и пътя с за недостижимост. Безразсъдната
Разбира се, не е възможно в
блесналото в локвата слънце. Зла- и така прекрасна младост в образа подобни бележки да изчерпим
тен миг, божествен знак. Можем да на смеещо се момиче връхлита, ру- смисъла на една пълнозвучна
почувстваме, скрито в образа, ши и отминава. Тя е вечният книга, да се докоснем до всеки
вътрешното състояние на поета: копнеж…
глас в полифоничната й тъкан.
противоречивото човешко щастие,
И още един пример за мно- Читателят сам ще открои своите
което винаги вмества и болката.
гопластов смисъл. При това изра- основни мелодии и хармонии.
Родопско село.
Ще бъде съавтор в сътворяванезен с пределна лаконичност:
Тук пътят свършва,
то на хайку, което винаги има
Огледало в празна къща.
продължава го песен.
нужда от творческото му приСенки на влюбени
Това е най-краткият възпев за
съствие.
лястовици.

Носител на награди: 1969, 1982 за портрет на Съюза на българските художници (СБХ); 1975 – „Златен Езоп” на Международното
биенале на хумора и сатирата,
Габрово; 1977, 1979, 1986 – Национална награда за скулптура на СБХ
на името на „Марко Марков”; 1990
– награда на международно жури
за реалистична скулптура на името
„Огюст Роден” на музея „Хаконе”,
Япония; 1991 - Гран при „За съвършенство” на името на „Хенри
Мур” на музея Хаконе, Япония; Голямата награда за скулптура на
триеналето на изящните изкуства
в Ню Делхи; 1993 – награда
„Сулмона” за портрета на Фредерико Фелини от Оскар Луиджи
Скалфаро, Президент на Италия;
2002 – „Гран при” за скулптура на
Европейския салон на изкуствата в
Париж.
Негови произведения са
представени в: Ермитажа в Санкт
Петербург, музея "Пушкин" в Москва, „Оцокуши-Га-Хара Музей” Япония, академията „Лалит Кала” в
Ню Делхи, музея на открито „Моран” - Южна Корея, La Blade de
Seprai в Швейцария, колекция „Петер Лудвиг” - Германия, Музей
Moutier – Швейцария, в сградата на
Международния олимпийски комитет в Лозана, в Националния музей на българското изобразително
изкуство (НХГ), София, СГХГ, ГХГСилистра, Добрич, Бургас и др.
Чапкънов е съавтор на герба на
Република България (1997) и автор
на много монети и медали.
Има над 30 самостоятелни
изложби в България и в целия свят.
Днес той е творец, чието име е
сравнявано с най-големите
майстори в изкуството на съвременната скулптура в Италия, Япония, Германия, Белгия, Франция,
Люксембург. И това не е случайно,
защото в скулптурите му има нещо
класическо идващо традициите на
античната и ренесансова скулптура, изразено в изяществото и елегантното извиване на формите, в
ритмичното им, сякаш „валсово”
сливане в един пластичен образ.
***
За себе си казва: „Аз съм добруджанец. За мен това е много важно.
Просто тази територия на България има своеобразен, незаменим с
нищо чар и не се учудвам защо
Йордан Йовков напусна Балкана,
също много красив край и предпочете да остане в Добруджа…
От опита който имам в съприкосновението със съвременните
търсения съзрях, поне за мен е така, че има недотам видени и недотам изследвани ъгли в изкуството
по отношение на по-прости неща –
например жеста. Той внася в
творбата магичност, обогатява
едно състояние и го извежда на
друго ниво.” (Из интервю на Георги
Чапкънов, 1988 г.)
Приема, че творческите търсения, валидни за съвременните насоки на българската скулптура, се
изразяват не само и не толкова в
промените засегнали формалностилистичните задачи, а „по-скоро
в мисленето на художника, или казано по друг начин – в онези
трудно обясними пластове на

емоционален капацитет на твореца... в самостоятелното тълкуване
на идеята на творбата и в отстояването на най-адекватната й
форма, оживена от рисковете на
експеримента.”
Георги Чапкънов - Чапа е художник създател на един богат, нов

свят, който извлича от динамиката
на реалността онова, което за хората ще остане като художествена
стойност в бъдещето. Всички негови пластики, от ювелирните миниатюрни портрети, плакетите и
малките пластики (и разбира се
монументалните му творби, сред
които най-известните са Св. София, паметника на Радой Ралин, на
Петко и Пенчо Славейкови, Хитър
Петър и много др.), са създадени от
съприкосновението на неговите
пръсти и длани с една мъртва материя, каквато е металът, гипсът,
восъкът. Те носят тайнството на
неговото умение не само да ги моделира, но им да им вдъхне живот.
Неговите приумици, родени от
„нещата в живота” са израз на житейската му мъдрост и са заредени
с положителната енергия на
усмивката, на усещането за победата на доброто над злото, на красивото над грозното”, споделя
изкуствоведът Пламена Димитрова-Рачева. Пак нейни са наблюденията върху очарованието, което
предизвикват неговите рисунки и
литографии със „своята полихромност и изящество”. Изобразявайки различни приумици и
митологични сюжети, създадени
от художника като почивка от работата с метала, Чапа притежава
умението да въздейства върху ценителите на изкуството с пресътворената в линии и форми
красота, излъчваща нежност, сила
и жизненост, а защо не и с понякога изпълненото с хумор и тайнственост сътворение.
Страстното вживяване в човешкото, смело изразено и без самоцелни естетизации, е творческият
актив на неговото творчество. Под
въздействие на онази магическа сила
от спонтанния контакт с натурата
като извор на вдъхновение реалните
форми и обеми у Чапа се превръщат
в абстрактни модификации със силуети, открояващи се с монументална завършеност. Много от тях
са като истински театрални сцени.
Истинската причина поради
която Чапа е бил и е във фокуса, е
че каквото и да сътвори, то е
толкова привлекателно, че не може
да не активира чувствата на хората. Неговите приумици, родени от
„нещата в живота” са израз на житейската му мъдрост и са заредени
с положителната енергия на
усмивката, на усещането за победата на доброто над злото, на красивото над грозното.

КИЛ
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***

Две облачета в небето
се състезават
с пеперудите...
***

Растат тревите в нас
насън растат тревите...
***

Там ябълката
още крие
своите семки.
***

Изгряват в нощните треви
Светулки.

Александра Ивойлова е родена
в гр. София. Завършва пиано в
НМА „Проф. Панчо Владигеров”.
Изучава камерно пеене. Специализира в Париж. Публикува есета, сентенции, литературни
анализи, музикална и художествена критика, поезия
(включително хайку и стихове
за деца). Има над 200 публикации върху проблемите на
изкуството. Участва в множество изложби с хайга и графики, илюстрира литературни
страници в печата и книги.
Издала е четири книги с авторс-

ки графики: „Горчиви дъждове” и
„Hommages” – стихове, „Нео-

чаквани мисли” – сентенции,
„Отражения” – тристишия и
хайку, както и „Отгласи”– поетични диалози в съавторство
със София Филипова (илюстрации – Иван Кирков), както и
брошурата „Същината на Ботевото слово”. Нейни хайку са
преведени на шест езика и включени в различни тематични
сборници и антологии. Съставител и редактор е на двуезичната българо-френска хайку
антология „Градът” (2012). Носител е на международни награди и отличия за хайку поезия.

***

***

***

Мълчание пронизано.
Мълчание пронизващо.
Писъкът вътре остана.

Есенен полъх.
Прозорецът люлее
златните си отражения.

Додето есента
надмогне лятото птиците тъгуват.

***

Скрито е
в предпролетните дървеса
моето очакване.
***

Окапал липов цвят.
Три циганки на зазоряване
премитат лятото.
***

Река
край безлюдния път.
Здрачът пее.
***

Утро.
Кучешкият лай навън
мирише на сняг.

Д- р МА РКО ИЛ ИЕВ

ЖИВОТЪТ В БИТКА ЗА НРАВСТВЕНА НАЦИОНАЛНА ПРАВДА
(Емануил Мутафов, амнистиран от Руска Даскалова, близки, приятели и ученици)

Близо две години минават в
мълчание за една книга, посветена на личност, достойна за национална гордост на всеки
българин и най-вече на варненци
като потомствени съграждани на
Емануил Мутафов. Това мълчание, включително и моето, ме
сепна в един момент и реших да
се опитам да изкажа, доколкото
мога, полагащи се добри думи за
тази малко известна досега величава личност. Добри думи заслужава и авторката на книгата
Руска Даскалова, с единствен
упрек, че от нравствена обремененост при представянето на
книгата не можа да провокира
рефлексии за една толкова значима творба с принос в културната
ни памет. А значимостта на
творбата е в извеждането от анонимност на една духовно извисена личност с неоценени заслуги
за потомците - съграждани и сънародници.
Тъй като малко варненци
знаят кой е Емануил Мутафов, аз
също до прочитането на книгата
на Руска Даскалова нищо не знаех
за този голям родолюбец, определен в монографията като един от
последните
варненски
възрожденци, редно е да дадем на
читателите кратки биографични
бележки за широко разгънатия и
многостранно осветен образ на
Мутафов в предлаганата творба
на Р. Даскалова.
Син на баща от Източна Тракия и майка от Македония, роден
и живял във Варна, воювал в трите войни от началото на ХХ век за
освобождението и обединението
на всички българи от откъснатите наши свещени земи, Емануил
Мутафов от ранна възраст заживява с националните идеали и
през целия си съзнателен живот
като учител в няколко варненски
училища, общественик, публицист, поет, физкултурен деятел
посвещава цялата си духовна
енергия в полза роду. Човек с богата ерудиция, многостранни
интереси и народностни добродетели, той подчинява всички тези свои качества на една обща
цел - на националната кауза. В
преподавателската си дейност наред със знанията, които поднася
на учениците с неподражаеми педагогически умения, любов и талант, той успява да изгради в
младите души и стремеж за

нравствена справедливост, чувство за обществен дълг и саможертва в името на Родината;
чувство за съпричастност към
проблемите на ближния, на поробените братя в различни периоди от историята на България.
Миналото и бъдещето за Емануил Мутафов са в неразривна
връзка с настоящето. Това се
стреми да внушава той на всички

варненци по време на градски
тържества, национални празници, събори, спортни прояви и
културни събития. Любовта към
родното е с поглед и към миналото и към бъдното за осъществяване на националния идеал. Но
сам воинът не е воин за постигане на този идеал. Затова Емануил
Мутафов търси съмишленици
сред варненските интелектуалци
от различните гилдии за
съвместни прояви. Приятели и
съдружници във всички начинания за благоустрояване на града
и развитието му в перспектива са
авторитетни имена като Стоян
Бъчваров, Панчо Владигеров,
Добрин Василев, Владимир Василев-син, Александър Кръстев,
Ганчо Радев, Васил Ставрев, Гочо
Гочев и др. С едни от тях той
участва в комисии по различни
проблеми, с други - в инициативни комитети, в конференции,
в ръководствата на обществени,
културни или спортни организации. Години наред Емануил Мутафов е подпредседател и
председател на Варненското
гимнастическо
дружество
„Черноморски юнак”, от името на
което участва в работата и решенията на националните конгреси
на българските гимнастически

дружества „Юнак”.
Тук не мога да отбележа
всички родолюбиви дела на Мутафов, които Р. Даскалова е проучила и анализирала, но не мога да
отмина и още някои от най-значителните, като идеята за
ГРАЖДАНСКО И НАЦИОНАЛНО ЕДИНЕНИЕ, издигната
и достойно защитавана от него с
всички възможни средства, с
всички дарби и качества, с които
Бог го е дарил. А разбирането на
Мутафов е такова, че всичко дадено от Бога е дар за другите, а не
за лично благополучие. Само
отвоюваната свобода, радост и
щастие за онеправданите може да
е дар за самия него. Но като ирония на съдбата, вместо очаквания
скъпоценен дар - НРАВСТВЕНАТА НАЦИОНАЛНА ПРАВДА, за
която се бори цял живот, той получава ефективна присъда от тъй
наречения „Народен съд” и лежи
в затвора за безграничното му
родолюбие, словесните му нравствени присъди на поробителите –
съседи, за поетичното му
творчество, посветено на поробените братя от Тракия, Македония, Южна Добруджа и
Западните покрайнини, за
внедрената любов у младите към

кувани в сп. „Морски сговор”.
Още в заглавията на стихосбирките
е
подчертана
съдбовната тема на големия родолюбец, поднесена и професионално анализирана от Руска
Даскалова.
В емоционален план Емануил
Мутафов е с полюсни духовни
прояви на възторг и скръб, на непоколебима вяра и покруса. Той е
не толкова с лично, колкото с
обществено наранима душевност. Нравствените терзания
при него са породени от националните погроми и отхапаните от
родината свещени земи с поробени братя. Той има не малко лични
несгоди и семейни трагични
изживявания, но по-трайни и посъдбовни за него са чувствата на
съпричастност към българите зад
натрапените граници с поругана
чест и достойнство, подложени
на духовен и физически геноцид.
Всяка дума от публицистичното
му слово е протест и потрес от
издевателствата на „поробителите-съседи”, чиято злоба и жестокост не са мотивирани от
никакви предпоставки. Изключително силната виталност на
духа му обаче и в най-трагичните
моменти и обстоятелства го

Художник Деница Янева - „Структура ІІ”
(рисунка, туш, перо, хартия, 70 х 1 00)

всичко българско.
Друго, което искам да отбележа от духовното наследство,
оставено ни от Емануил Мутафов, са двете стихосбирки „Под
развято знаме” и „Добруджа”,
както и популяризирането на
български народни песни, тематично свързани с морето, публи-

извежда от скръбта и го включва
с още по-голяма увереност в
борбата за нравствена национална правда. Емануил Мутафов
цял живот се бори да съживи
идеалите на своите предци за национално обединение и съхранение
на
народностните

добродетели и на родовата памет.
И най-големите му победи са в душите на неговите ученици, на
които дължим оцеляването на великия пример на „един от
последните
варненски
възрожденци”, както справедливо
го определя в книгата си Руска
Даскалова. Благодарение на родолюбивите му последователи,
сродници и ученици, името и
нравственото величие на Емануил
Мутафов оцеляват след десетилетна забрана, принудителна
забрава и зачеркващ нихилизъм.
И още нещо ще отбележа за
Емануил Мутафов преди финалните думи - за отношението му
към народните будители в
контекста на цялостната му борба
за гражданско и национално единение, за нравствена правда и
просперитет. Наред с преклонението пред делата и подвига на
народните будители от по-далечното и по-близко минало, от
Отец Паисий до Негово Високо
Преосвещенство Варненски и
Преславски митрополит Симеон,
от Петър Берон до своите
варненски ученици и университетските му преподаватели, той
ратува за повече настоящи и бъдещи будители. Самият той народен будител, полага неимоверни
усилия да подготви бъдещи будители, каквито се налагат
впоследствие негови ученици като
Борис Янев, Любен Щерев, синът
му Иван Мутафов, внучката му
доц. Емануела Мутафова и други.
Накрая няколко думи и за
авторката на книгата - Руска
Даскалова, на която дължим запознаването ни с Емануил Мутафов. Приносът на Руска
Даскалова е в изграждането на
един обобщен образ на Емануил
Мутафов от множество индивидуални представи и отношения
на негови съвременници, приятели, близки, ученици; от публикации на Мутафов и негови
следовници; от възпоменателни
срещи и слова; от архивни единици; от многостранните му
творчески изяви и обществени
дейности. Така изграден, образът
визуализира в съзнанието на читателя духовен монумент на националните въжделения за
обединение на всички българи и
за добросъседски отношения с
другите.
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Писането или пре-сътворяването на света в ранната лирика на
Набоков започва от началото, от
самотата-вселена. Така възниква
един нов художествен вид, един
абсурден художествен вид – като
всеки вид, създаван със съвременното развитие – чиято форма
е липсата на каквато и да е
форма. Трудно ми е да се съглася
с определението за лириката на
Набоков като за „изящна словесна проява” на постмодернизма в началото на ХХ век.
Дори в тези, подбрани от преводача стихове, трудно бихме
открили еволюционен скок в
ключовата тема за личността на
твореца и правото му да налага
свой стандарт. В поезията на Набоков липсва отказ от
конвенционалната презентация
на Аз-а и от „естествения поток”
на субективната реч и макар и да
откриваме отказ от маниерния
език на студеното и отстранено
стихотворение, които в началото
на ХХ век са се наложили като
модел на „високия модернизъм”,
неговата велика борба със самозатворилата се съдба превръща
лирическото напрежение в нещо
надличностно, в символ на
върховна връзка със съдбата
(„ Обличай се във тръни, огъвай
се, укрепвай/ и колкото по-жадна
е зелената душа,/ тъй побезкрайно пухкави и по-великолепни/ опашки ще развеят свободните крила.” – „Не е

битието...”). Всъщност Набоков
напълно изпреварва съвременното
развитие на постмодернизма, което тотално субективизира лириката, запълвайки старата рамка
изключително с душевно съдържание; той изпреварва онази
промяна, която разлага всяка
крепка конструкция и всяка форма
до незабележимо и фино редуване
на психологически етюди.
В това време страстта е предначертан от разума път към съвършеното осъзнаване на себе си,
а от безумието със загадъчни, ала
разбираеми знаци говори една
трансцендентна сила, осъдена
инак на безмълвие. В стиховете му
все още го няма вътрешносубективното, нито пък външното,
другото спрямо душата. Когато се
отдава на приключения и когато
ги изживява, за него си остават
непознати истинското терзание
около търсенията, както и
истинската опасност...
Езикът на абсолютно самотния
човек в поезията на Набоков от
този период е лирично-монологичен, във вътрешния диалог проличава твърде ясно, че неговата
душа живее под чуждо име и
неузнаваемостта й претоварва и
обременява еднозначността и
точността на изложенията и
възраженията. Ако в „С мен бъди...” поетът е вече осъден за миналото си и всичко е вече
безвъзвратно отминало – там в
далечните земи на неизвървените
подлунни пътеки, в творби като
„Кой ли ще ме отведе...”, „Утре потеглям за Там...”, „Пасха”, „Сняг”,
„От сивия Север”, „Благодаря ти,
бащин свят...”, „Неповторимото
обичай...”, тъгата по родното, за-

13
боков се опира на
губата на дома А НГЕЛ ДЮЛ ГЕР О В
въображението
(персонифициракато средство да
ни и чрез образите на майката, За една преводна книга, за поезията на Владимир се постигнат небащата,
Набоков и за невъзможността да поставим точка посредствено пътят и познанието.
неизвестната люВ „Хекзаметри”, „Среща”, „Нощ
бима) ще се окажат не
свири...”, „И в рая придошлите...”
просто елегичен повик по
визията на поета се разширява до
познати хора, места или засферите на „световните и жизнетихнали чувства, а нов „акт
ните явления” (Вл. Соловьов).
на вяра”, от която мисълта
Това разширяване обаче не е
следва да се придвижи
израз на „безсъзнателно потъване
напред, „за да направи място
в стихията” на родното, а повече
на Онзи, който е”. Възвратнокато мисловно възстановяване на
то отрицание: „Благодаря
забравеното и „загубеното” в
ти, бащин свят,/ за злата си
образа на народното битие:
съдба благодаря!” („Благодаря
Летят в небесни люлки серафими
ти...”) всъщност е използвано
под ябълките белите. Скриптят
във функцията си отново и
въженца златни. С песен серафими
отново да реактивира спомезоват тъй трепетно...
на в неговата тревожност
А в къщи спят –
(„душата няма как да разбе-

„... И НЯМА СВЪРШВАНЕ РЕДА”
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ре/ дали безумието ми
мърмори,/ или пък музиката
ти расте”), надежда (осъде-

ната от злобата и силата родина, повярвала в мечтата –
„Неповторимото обичай само...”), бъдещото Рождество на
възкръсналата от пепелта Родина
(„От сивия Север”), „топло облеченото непохватно детство”
(„Сняг”), настъпващата господня
пролет, която расте, зове... (“Но
ако всеки ручей запей отново свято,/ ако звънът камбанен и купулното злато/ не са убийствени
лъжи,/ а призивът, по-сладостен
от „възкръсни”, небесен,/ велико
„разцъфти” – тогава в тази песен/ и в този блясък ще оживееш
ти!” – „Пасха” с посвещение: „На
смъртта на баща ми”)

Явно е, че „театърът на
страстите и на разтърсващите
събития” (А. Блок) продължава
със
своите
интензивни
представления. Душата му вече е
познала бездната в себе си,
бездна, която го изкушава да се
срине или да я издигне до
непристъпни висини. Божеството, което управлява света и
разпределя неведомите и несправедливи дарове на съдбата, стои
пред него непонятно, ала и
познато и близко:
Лъч на утро смъртта е,
пробуждане пролетно. Вярвам
във земята потънал,
отново прекрачваш свободен
и сияещ незримо сред нас
се разхождаш – до края,
сред спящите...
О, сведи се над мен и съня ми
послушай –
сънувам напеви, сълзи и дочувам
молитви...

(„Хекзаметри”)
Тази абстрактна и затворена
красота е изградена въз основа на
чистия метафизичен опит, за който не важат временните и
пространствените величини. В
нея е скрита абсолютната красота
на човешкото и природното
възраждане, в които припламва
вечното. Тя се изгражда от
вътрешните прозрения на
личността, излизащи отвъд границите на човешките преживявания и духовен опит. В случая
става дума за цялостно видоизменение на трансценденталната топография на духа, естеството и
последиците от което несъмнено
се поддават на описание. Негова-

та метафизическа значимост може да бъде схваната в понятия и
изтълкувана – „лунен двор”, „земен хор”, „свободни крила”,
„звездно движение”, „душата ми
– елен грамаден”, „слънчев плен”
и пр. В тях душата му намира сама себе си всред съдбата. И в
екстаза й, че сама е намерила себе
си, се долавя като печалността на
пътя, който дори не е карикатура
на онова, която мъдростта на
съдбата така пророчески е
предсказала:
Не е битието неясна загадка,
а светъл, окъпан в роса лунен
двор.
Гъсеница на ангели сме ние,
колко сладко
попива във листите земният хор.

(„Не е битието...”)
И тази аристократичност е така изключително уверена в себе
си, че в нея не може да има място
за гордост, за твърдост, а само
благосклонно опрощаване и
разбиране на онези, чиято природа е по-друга – на по-низшите.
* * *
В стиховете си от 60-те и 70-те
години Набоков оставя повече
пространство за диалог с читателите, опростява и изчиства
формите, за да разкрие класическата структура и композиция.
Макар и в някои стихотворения
да се чувства поетическата суета,
дори и в нея съвременният читател може да открие една поразлична художествена идея.
Прониквайки все по-дълбоко в
същността на етическите норми,
у Владимир Набоков възниква и
укрепва загубилият се култ към
доброто. Разбира се, подобен
стремеж не е нито нов, нито оригинален, но, но факт е, че условно
фантастичните елементи вече
въплъщават реално-психологическите преживяванията на поета. Изчезнало е егоистичното
самозатваряне на личността в себе си, на негово място идва
съзнанието за родствено утвърждаване на своето „всеобщо битие”, с волята за пробуждането и
преобразуването на жизнените
сили. За проникването в скритата
същност на света Владимир На-

в голяма и обикновена къща,
където Бог живее,
където в слънчев плен
лежи светът, и лъха тази къща
като на дача всеки първи ден.

(„И в рая придошлите...”)
Съзерцанието на земния свят
трябва да разкрива света на
същностите. Те не могат да се
постигнат непосредствено, пътят
на тяхното познание се движи от
зримото към незримото и умопостижимото. Макар и подобно
движение да носи следите на
християнския трансцедентализъм, по-важното за нас е
прокрадващият се мотив за художника като пророк и ясновидец, който притежава висшата
способност да прониква отвъд
видимата страна на материалния
свят и да открива неговата висша
същност: „Кой влиза? Музо, ти
ли си? До мен не сядай в мрака:/
сега съм само облачен избраник.”
– „Напускайки света...”. Подобна
концепция за изкуството очевидно е повлияна от Ф. Шилер, за
когото човек съзнава своята свобода и усеща битието си, когато
едновременно чувства себе си като природа и опознава себе си като дух. В „Какво ли съм
извършил лошо дело” Владимир
Набоков ще развие тази идея до
мотива за безсмъртието:
Какво ли съм извършил лошо дела
и аз ли съм развратник и злодей?
...
Но как забавно е, че в края
на абзаца
и на коректора напук, и на века,
на руско клонче сянката ще маха
от мрамора на моята ръка.

Разбира се, преди това много
смело откровение на Владимир
Набоков, поезията му преди това
многократно е изминавала
сложните и драматични пътища
на художественото утвърждаване
и свързаните с него отхвърленост
и самота („... дружеше с всички, но
приятел/ до днес така и не
откри” – „Той знаеше...”) Сред

„лишените от воля, слаби хора,
теглени от малката съдба, обречени на малка смърт, терзаещи се
от малка любов” (А. Блок) поетът усеща „утехата и тревогата и
зримото по цялата земя”, светът
му е „безкрайно мил” и „вдъхновение жарава” го води към вселенските тайни. Самият той –
„стремително сияещ”, всяка нощ
в „пурпурния час” прегаря с ми6

сълта си „скала подир скала”, за
да отплува отново и отново в
„Млечния път над тъмния потоп”. В „Поети”, спомняйки си за
вдъхновените младежки години,
Набоков с голяма доза самокритичност ще подчертае отлетялото
вдъхновение на своето поколение, „прекрачило в друга,
незнайна страна”: „ Нали се родихме с това вдъхновение,/ живеем си мислехме, с книги
растем,/ безродните музи посяха
съмнение/ и днес вече тръгваме,
за да умрем.”

В темата за доброволното
отшелничество и прозиращия в
нея мотив за завръщането
настъпват сериозни трансформации. Отлъчеността и безприютността, както и споменът
са общоромантически рудимент,
който предопределя космическата самотност на лирическия
персонаж. Човекът се обособява
като съсредоточие на самота,
слабост и копнеж, но в късната
поезия на Владимир Набоков
споменното пътуване назад е не
само към младостта като
същностно преживяване в
мистиката на вечното неразгадаемо присъствие в света, но и
към себе си в настоящето като
усилие да съхрани своята индивидуалност в мига на нейното
върховно изпитание. Като се
опитва да преодолее старото
закрепостяване за външното, поетът пестеливо събужда красивите,
магически същности, „за да могат
думите да полетят на ефирни крила” (Артър Саймънс). В „Слава” и
„Парижка поема” Русия е централен образ, възбуждащ „живото
слово” на Набоков. Разривът
между поета и отечеството е само
повод за размисъла върху тежката
съдба на емигранта и безплодните
му напъни да намери себе си „сред
тъгата в словесната вис”. В топосния свят на френската столица
вещественото се разтваря в духовното, поглъща се от „чистото
време”. Не секват обаче признаците за човешки желания и страсти,
бавно сдържаната неподвижност
на пестеливите описания преминава в интимно изповядани
копнежи: “... аз бих сметнал за
истинско щастие/ така да огъна
дивия килим,/ че шарката на
настоящето/ да легне върху минал
щрих,/ за да попадна отново – о,
не/ в общото място на такива желания,/ не на картата на Русия и в
лоното не/ на носталгичното
разкаяние –/ а да се слея
достигнал далечното,/ да се окажа
пак в началото на пътя,/ сам да се
наведа и в детството/ открил
заплетената нишка, да я настъпя...” („Парижка поема”)
5 Ето още едно мнение на Соловьов по въпроса: „Видимият живот
е само символ и зачатък на
истинския живот; организацията
на живата природа не е решителна победа на живия дух над
смъртта, а само негова подготовка за истински действия”
6 Блок, А. Одраме, 1907. Електр.
публикация
http://www.silverage.ru/poets/blok/blo
k_drama.html

Продължава в бр. 9

14
Книгата „Нация на духа“
(Варна, 2013) на Данка Стоянова
представя размисли върху
българската история. Не етюди по
история в традиционен смисъл, а
опит за философизиране на историята – родната на фона на световната. Книгата е своеобразен
дистанцирано-обглеждащ
и
обобщаващ обзор на родната и
световната история, като конкретни явления се интерпретират
на фона на научни, езотерични и
философски представи, за да се
пречупят и през призмата на
съвременната обществено-политическа и социална ситуация,
през проблематиката на нашия
противоречив и субективно преживяван от всички ни ден.
„Нация на духа“ е сборник със
статии и есета – понеже според
авторката „историческото есе дава
по-голяма възможност да се търсят
причинно-следствените връзки, за
да се разкрият корените на събитията“. В есеистична форма, с
информативно-въздействащата сила на публицистичния стил, боравейки с жив и динамичен език, с
оригинална
метафорика
и
образност, често с усещане за
вътрешно втъкан диспут, за спор с
въображаем опонент, Данка Стоянова извежда тезата си „за космическия“, „за божествения произход
на българите“; за „Българският духовен ген“, според заглавието на
едноименната ѝ статия. И защитава
своето мнение: „Българският народ
е един от най-древните народи в
света, положил началото на цивилизацията“.
Обобщенията на авторката минават през изумителна среща на
събития от различно време и с
различен характер. Понякога –
през калейдоскоп от разноредови
и разнорангови явления, на моменти противоречащи си дори, в
които тя открива пронизваща водеща нишка. Аргументи са повече

Юли - август, 201 4. Брой 7 - 8

или по-малко известни явления,
нерядко – недоказани или спорни
хипотези, от които тя съгражда
нови хипотези и конструкции.
Основания за нея са безспорни
археологически находки, някои от
които Данка
ВА НЯ КОЛ ЕВА
Стоянова
описва
обстойно и
със заслужено
приповдигнат
тон в етюда „Съкровищата на Велика България“. Доказателствена
опора е приложеният в книгата
богат снимков материал, представящ елементи от древността и от
по-новата ни история. Също и
изследвания на специалисти в
съответните области. Същевременно авторката използва оспорими понякога идеи, съградени с
повече въображение, като на художника езотерик Александър
Лудколев за прабългарския календар. Или текстове на
възрожденци, които по обясними
причини не са могли да разполагат
с достоверни източници, а и
тяхната цел е по-скоро риторична,
възпитателно-патриотична (в етюда „Българската Коледа“).
В потока на емоционалновъзвеличаващата българите струя
Данка Стоянова допуска някои неточности – като твърдението ѝ в
статията „За българския език –
епохалното дело на братята Кирил
и Методий“, че „…българските
писмености са две: глаголица и кирилица. И двете са дело на Константин Философ“. Налага се
корекция – първо, не писменостите, а графичните системи са две.
Писмеността е една и отразява фонетичните особености на езика –
този на славяните от южнобългарските земи и около Солунско. Но техническото средство –
графиката, е различна; тя е, която
има своите две разновидности. И

второ, няма как двете графични
системи да са дело на св. Константин-Кирил Философ. Той изнамира
глаголицата
–
боговдъхновеното
писмо,
постигнато от него след искрена и

И продължава книгата си с
етюди за „Народните будители –
нашият национален капитал“; за
„Българският Великден“ – 3 април
1860 г.; за „Васил Левски – непреходната
универсалност
на
безсмъртието“; за
„Христо Ботев –
гениалността и
времето“. Етюди,
в които Данка
Стоянова изразява преклонението
си пред паметта на великите наши
дейци за църковно и национално
самоопределение.
Изразява
възхитата си от дълбините на
прозренията им, от яркото им философско присъствие в българската култура и от силата да
отстояват въжделенията си.
По-нататък авторката посвещава страници на българската
смелост и самоотверженост –
откроява „Някои малко известни
факти“ за българското опълчение
през Руско-турската освободителна война. Отбелязва „Съединението на България“ от 6
септември 1885 г., а после и обявяването на независимост на 22
септември 1908 г. – в „Българският ден на независимостта“.
Между есетата за двете паметни
дати – на Съединението и Деня на
независимостта,
авторката
вгражда статия за ролята на Иван
Вазов в българската литература и
култура, за българското духовно
въздигане – в „Патриархът“, като
в мото извежда убеждението на
поета, че: „И мойте песни все ще
се четат“. Тема, на която Иван Вазов се връща многократно – от
началото, та до края на
творческия си път. И отново на
героизма на българите се връща
Данка Стоянова – със статия за
„Българските генерали във войните (1912-1914)“, разказвайки за
пълководци, оставили паметна
диря във военното дело и в па-

РАЗМИСЛИ ЗА ИСТОРИЯТА
И ВИБРАЦИИ НА СЪРЦЕТО

сърдечна молитва към Господ
(според Пространното му житие).
Колкото до кирилицата – тя е
сътворена по-късно, от учениците
на светите братя Кирил и Методий, като неин възможен автор би
могъл да е св. Климент Охридски.
А е назована „кирилица“ в памет
на първоучителя. Но всичко това е
обект на друг тип изследвания и
научни спорове. Статията на
Данка Стоянова има своите конкретни задачи: да даде най-общото
необходимо знание за сложните
процеси, случили се в далечния IX
век, и да го направи интересно,
вълнуващо, интригуващо – запомнящо се, за да се знае и помни
от съвременните българи. Данка
Стоянова успява.

метта на народа си.
Мислено формираната синусоида – в движението между
културен градеж и граждансковоенни заслуги – завършва с
етюд за „Българската песен“. Народната песен, звучала в душите
на българите през вековете. Защото с песен те изплакват найтежката си мъка; с песен изразяват радостта и сърдечните си
трепети. В песен възвеличават
победите и героите си.
Накрая Данка Стоянова обособява дял, който неслучайно
започва с етюд със знаковото
заглавие „Пътуване към корените“. Следват текстове за
различни експедиции, търсещи
миналото, дирещи основанията
за националната ни гордост
днес. Заслужават внимание редовете за експедицията до
„Онгъла“; за следването по
стъпките на Аспарух. За Димитър Табаков, д-р на историческите науки, и Николай
Рьорих. Също – пространната и
проникновена рецензия за книгата „Александър Рачински“ на
Анатоли Щелкунов, свързана с
деятелността на Рачински във
Варна. И последният етюд – за
художника Колю Герджиков и
„безсмъртието на духа“.
Книгата „Нация на духа“ впечатлява със смелите обобщения
на авторката, с емоционалните ѝ
понякога акценти, с изненадващи асоциации и заключения. В
това няма нищо лошо, разбира
се. Напротив – разбираемо е и
обяснимо, като се има предвид
изведеното в самото начало
посвещение: Данка Стоянова
адресира книгата към сина си и
към младите българи, „които
желаят да останат тук, в България, да работят за нейния възход
и да я изведат към нови духовни
хоризонти“.

МИЛЕНА БЕЛ Ч ЕВА

ДУМИ, КОИТО ПРЕГРЪЩАТ, чист
ЛЯТО
С ДЪЖДОВНИ КОСИ
и спонтанен човек, тя има

Необикновен, но дългоочакван
„Разговор с водата” се състоя в Арт
салона на Радио Варна в края на
юли и оживи многобройната
публика, която уважи премиерата
на последната поетична книга на
Емилия Найденова. Литературната
вечер бе озарена и от магнетичното поетично присъствие на Елица
Виденова - директор на БНР Радио
Варна, която въпреки отговорните
си ангажименти успя да се наслади
на рецитала и да приветства лично
гостуващата авторка. Залата се
оказа малка, за да побере десетките
почитатели на словото и творци,
сред които Маргарита Стефанова,
Радостина Драгоева, Валентина
Йосифова, Богомил Аврамов-Хеми, Дончо Дончев и др. Те с интерес наблюдаваха необичайното
представяне от техните колеги по
перо - Венцислав Василев и Милена Белчева, които влязоха в ролята
на водещи. Комичните провокации, артистичните закачки и аналитичните
пробези
из
откровенията в книгата бяха приятелска изненада за даровитата млада дама, която трудно въздържаше
вълнението си. В тази връзка бяха
и думите от анонса на събитието,
където Венци Василев сподели:
„Ако не знаете, да ви кажа, че
силно емоционален човек не може
да е поет. Да, емоцията би могла

да бъде вид вдъхновение, но за
разгръщането на това вдъхновение е нужно психично пространство. А силните емоции обсебват
психичното пространство и не му
позволяват да диша. А ако го знаете, да ви кажа... Че нещо явно про-

пускаме. Защо ли? Просто имаме
едно нагледно опровержение. Специфичният термин на въпросното явление е Емилия Найденова.”

Искрени аплодисменти и ведро
настроение провокираха и словата
на Сергей Сергеев, изразени в дружески поетичен шарж - специален
поздрав, поднесен традиционно с
изящна червена роза в знак на уважение и симпатия към авторката.
Тези признания не са случайни, защото Еми е не само много сетивен,

една действително интересна
дарба да наблюдава света едновременно през стотици ракурси и да
изразява себе си и чрез споделеното, и чрез премълчаното. Родена е
и живее в София, но често и с
нескрита радост пътува до морската столица, където я чакат любовта, приятелите и морето.
Амбициозната светлоока поетеса
изучава Българска филология в СУ
„Св. Климент Охридски” и е носител на редица престижни литературни награди. Публикува в
сайтове за лично творчество, както
и в електронни медии, има и
собствен блог, озаглавен „Небе за
птици”, каквото е името и на
първата й стихосбирка. Пише за
простичките неща, за малките и
големите тайнства на живота, за
просторите в нас и тъмнините,
които ни смаляват. Нейната лирическа героиня се скита из лабиринтите на преживяното, спъва се
в хилядите посоки и опитности и
разтревожено пита: „Къде е вратата, с която затварям/ душата на
своето изгубено тяло?/ Къде са ми
думите, дето спасяват,/ когато
вали тишина на парцали?”

Не спира да търси какво се крие
отвъд, в онази безкрайна синева,
какво я очаква зад солените клепачи на дните, наивно да иска да
разбере „горе дали им ухае на лю-

ляци”, макар да осъзнава, че „без
въпроси се живее лесно”. Чезне в

дълбокото и се загубва в нищото,
попива животослучващото се и
усмихнато призовава: „Дай ми

вечността,/ за да забравя./ И още
толкова – да помня.” Опитва се да

сепне и околните от инертността,
да ги откъсне от битийната примка
и въздъхва: „Небето праща знаци.
Ала ти/ се давиш в други истини
нетрайни.” Но когато сладката

умора победи сетивата и бягствата
в кръг станат осезаемо излишни,
сърцето само разбира: „... всичко е
както някога,/ само дето/ губиш
значенията”. Тогава стрелките на

трескавата жажда спират, за да
просветне онази преждевременно
настъпила мъдрост: „Човекът сам

Художник Деница Янева „Структура І” (рисунка - туш,
перо, хартия, 70 х 1 00)

мо визуално провокира вниманието с необичайния си формат и
оформление на кода има един такъв човек, който е прекрасното
рицата,
дело
на художничката
само на 22 години, за да заяви: Невена Ангелова.
Художествени
„Живот, аз зная, че си смърт. И редактори са Виолета
Христова
пак ти вярвам...”
и
Камелия
Кондова
две
дами,
А аз вярвам, че все по-често ще чиито естетически усет и поетичуваме името на Емилия Найде- чен изказ ги отличават като едни
нова, свързано с радващи новини от най-стойностните автори в
и събития. Убедена съм, че и но- България. „Разговор с водата” е
вата и поетична книга ще впе- заглавие на изповед, която те
чатли както читателите – отвежда дълбоко в тайнствата на
любители на поезията, така и се- Вселената и ти подарява елериозно пишещите творци и лите- гантен и смислен диалог и поературни критици. Стихосбирката тична атмосфера, в която душата
е един красив и успешен продукт тихо ликува.
на издателство „Знаци” и дори саси е къща. Сам си е същност. И сам
си е погребение...” Какъв дух трябва
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Продължение от бр. 5 - 6

Разгледано по този начин,
Възраждането се оказва време, в
което се наместват значенията на
сеир, зрелище, гледач, зрител
съобразно формите на публично,
културно общуване и естетическо
изразяване. Духовната наслада
обаче отстъпва на желанието да се
изпита удоволствие, кеф. Гражданите да се надсмеят над слабостите на другите, над техните страсти
и претенции, за да не ги търсят у
себе си. Тъкмо това е характеристиката на зрелищното, докато
изкуството би следвало да породи
обратния ефект – човек да открива в себе си, в своя свят, това, което чете или гледа.
Именно защото е зрелище, сеирът не е мислим без улицата, която го подхранва най-вече с това,
че човек може по-лесно да изрази
страстите си. Същевременно неговите действия бързо влизат в
очите на другите, които стават
свидетели или впоследствие
участници в сцената. За добро или
за зло улицата има своите
театрални сценки, които могат да
завършат комично и трагично.
Сеирджиите в този момент се
наслаждават, защото се чувстват
незасегнати от протичащите
действия. Христо Бръзицов
описва как майка се опитва да защити омъжената си дъщеря от
посегателствата на пийнал
турчин, който я заплашва с камата си. „Али доближил Параскева: Бягай отпреде ми, ти казвам! –
продължавал да заплашва той. –
Бягай ти! Аз няма да мръдна
оттук! – упорствувала Параскева,
но като помислила за чедото си,
отмаляла: - Али, курбан ти ставам,
остави Ана… Насъбрали се
сеирджии, но гледали отдалек” .
11

От стр. 1

Да, човеците никога и никъде
не са равни, но от друга страна,
точно човешкото достойнство,
интелектуалната честност, личната доблест ги обединяват и им дават смелостта да бъдат мъдри (Е.
Кант). Смелостта да презреш модата и всеки ден бъдеш малко поотговорен не е ли най-доброто,
което можеш да направиш в името
на свободата... Естествено остава
свободата на писателя да направи
своя избор – доколко е способен
на автоцензура, склонен към
компромис, приобщен към
стадния инстинкт и пр.
Днес повече от всякога са ни
нужни лична отговорност и уникална нравствена прозорливост
пред безжалостната демокрация и
управлението на необразованите.
Потопени в свещения трепет на
очакването, не съумяхме да забележим, че всичко е възможно и
дори патологиите могат да се
амнистират като възможни
„практики”. Попаднали в клопката
на есенциалистката представа, че
щом едно управление е демократично, то може да бъде само нещо
прекрасно и въжделено, забравихме голямата роля на „писателските измислици” – да защитават
непреходни зависимости и
ценности. Противно за мисленето
на управника - хората да са безпаметни и да не ги „смущава” нравствената рефлексия.
Още по-опасно е днешното
тенденциозното политическо манипулиране на художествения
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основава на зрелищното с разбирането, че то е преди всичко за забавление. Зрителят не се ангажира
пияният Безпортев, но по думите с актьорите и не счита, че трябва
на автора той е повече опиянен, да ги подпомага, защото те са тези,
отколкото пиян. 4. Набелязване на които трябва да му доставят
жертва, която да е в такова поло- настроение и удоволствие. Сеирът
жение, че повечето хора, които е винаги сцена извън дома, той е
присъстват на зрелището, да рожба на улицата и площада и в
приемат с любопитство и одобре- еднаква степен може да е породен
ние направения сеир. Такава от насладата и от страха – и в дважертва се оказва преминаващият та случая зрителят не се ангажира
на кон турчин. Сеирът не е просто със ставащото, а само присъства
в самото действие – свалянето му със съзнанието, че е неуязвим. Не
от коня и яхването му, а в това, съм далеч от мисълта, че
което е заложено като идея: „ – изкуството-зрелище е имало
Хай да пътуваме за Мека заедно – точно тази функция – да разтоизвика Безпортев; - чакай да те варва зрителя, така че той да се
яхна. Ти си яхал хилядо години любува на сцените, а не да ги пребългарите!... – И Безпортев пърга- нася в своето битие и начин на
во се метна на гърба му и си уви живот. Напълно разбираемо е при
ръцете около врата му. – Крачи това положение нежеланието на
възрожденските ни писатели и
напред за Мека! – викаше той” .
Когато сеирът се осъществява поети да включват явлението и
в публични пространства, най- думата в обръщение, тъй като тя
често в кръчма, добива цикличен противоречи на разбирането им
характер, повтаря се в определена изкуството да въздейства и да
периодичност с постоянни герои, преобръща съзнанието на
които го творят или го понасят. патриархалния българин в посока
Разбирането, че това е весело за- на духовните и нравствени
бавление се поражда не от самия ценности. Едва по-късно и то даакт, а от обстоятелството, че пара- леч след Освобождението социозитира върху установени форми логът Иван Хаджийски и
народопсихологът
на веселие (сватбите) или в опре- по-късно
Марко
Семов
ще
открият полоделени пространства, свързани с
жителните
му
измерения
като го
разкрепостяване на нравите
определят
като
забава,
която
не
(кръчмите). По същността си обаче той не е веселие. Един от най- нарушава нравствените норми.
големите майстори на сеира –
Войводата от сборника с разкази
1 1 Бръзицов, Христо. Някога в
на Марко Семов „Шарени сенки”
много рядко е весел, а неговите Цариград. Варна, 1966. с. 44.
1 2 Хаджийски, Иван. Съчинения.
сеири по-скоро озлобяват човека,
Т.
2.
С., 1974. с. 466.
отколкото да го разсмеят (разказа
1 3 Пак там, с. 459.
„Машината”).
1 4 Пак там.
Разгледан по този начин сеирът
1 5 Вазов, Иван. „Под игото”. С.,
се оказва форма за създаване и
1976.
Бълг. писател. с. 278-279.
възприемане на изкуство, което се

СЕИРЪТ – СМЕХОВО
ДЕЙСТВИЕ ОТВЪД СМЕХА
изхожда от конкретните занаяти,

Всъщност точно такава е гледната
точка на сеирджията – отдалек,
така че да не бъде въвлечен в разиграващата се сцена. При това
положение трудно бихме определили сеира като комична форма,
тъй като, ако в театъра той се
проявява чрез удоволствието, на
улицата си е израз на страха.
Иван Хаджийски обаче
предпочита да означи сеира изцяло в положителен смисъл. Той въвежда дори съчетанието „благ
сеир”, при който се запазват
нравствените
граници
в
обществото. Ако е полово влечението на мераклиите, то си има
норма, която не позволява да има
засегнати и обидени от агресия –
само в игра; ако има ощетени,
най-често циганите, които продават диви плодове на чаршията,
всичките им загуби, следствие на
грубичките шеги, им се възстановяват, т.е. сеирджиите си плащат
за удоволствието . Погледнем ли
целия раздел в изследването му,
озаглавен „Забавленията на еснафа”, ще видим, че разтухата на
гражданите в понеделник – ден, в
който те още преживяват почивния ден, е свързана предимно
със сеира. У дома, сред своите, на
роднински или общоселски угощения сред природата са функционални песните, шегите,
танците, угощенията, но не и сеирът. На чаршията според Иван
Хаджийски жертви на заможните
еснафи „обикновено стават минаващите чуждоземци (ябанджии)” . Номерата са толкова
разнообразни, че е трудно да кажем, че сеирът има определена характеристика. Той може да
12
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живот, разчитайки на неговото
непознаване. „Демократизмът” на
властниците и на техните възхвалители се оказва чисто декларативен и служи единствено като
удобен идеен претекст за властта!
Светлите примери за подражание
и независимите оценки често са
дискредитирани чрез външни
ефекти и несъдържателни етикети. Историята винаги ще помни

от особеностите на отделната
личност, от различните сезони –
горещото лято като че ли е найподходящ за такава игра. За да се
случи обаче е важно всички да са
предразположени, да го искат или
очакват. „Слънцето вече прежуря
на пладне (икиндия). От праха и
плочите на улицата иде омаломощаваща задуха. Над чаршията се
носи сънна леност. Мухите налитат с нетърпимо хапене. Няколко
грешни удара на чука, няколко
счупени клечки, няколко неволни
убождания с иглата, показват, че
тази душна пладня трябва да се
оживи” . При това състояние е
достатъчно да се появи някой селянин или циганин. Сеирът се
прави от няколко човека или понякога от един, но за цялата
чаршия. Ще се опитаме да изведем
процесуалността му от романа
„Под игото” на Иван Вазов, в който е описана чиста форма на сеир,
когато пияният Безпортев яхва
турчина и всички посрещат събитието с „викове и смехове”. Авторът не използва думата, за да не
принизи патриотичното внушение на сцената. Но ако трябва да
се даде пример за сеир, тъкмо това
зрелище го обяснява най-добре в
цялата му структура: 1. Наличие
на веселие или смехова форма – в
случая сватбата на крайчанина,
хорото, което се вие като
„безкрайна жива верига”. 2.
Създаване на настроение, което
позволява да се преодолеят или
нарушат приетите норми. Виното
върши чудесна работа. 3. Открояване на герой, който е в състояние
и решимост да извърши сеира –
14

СПАСЕНИЕ?

на политическото тяло, а изравнените по минимално имущество и с
посредствен интелект поданици са
просто
единствената
предпоставка за безконтролно потискащата свободна в произвола
си държавност. В тази поредица на
подражателство може да попадне
и Фридрих Ницше, екзалтираният

Художник Деница Янева - „Структура ІІІ”
(рисунка - туш, перо, хартия, 70 х 1 00)

препоръчаните от Платон нощните изтезания, които трябва да превъзпитават
дори
честните
граждани, щом като са атеисти
или се отклоняват от декретираните представи; или гневните
реакции на Русо срещу театъра,
срещу книгопечатането ... Същият
Русо, който ратува за свобода, но

възхвалител на безпощадната сила, опоетизирал свободния от
каквито и да било морални норми
свръхчовек.
Подобни примери несъмнено
станаха запазена марка за всички
тоталитарни режими на XX век,
при които истината и справедливостта стават крайно нежелани в
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противовес на разпалването на
войнствени страсти и непримиримост към врага, който може да бъде само заклеймяван и т.н. Днес са
налице множество вдъхновители в
мрачната динамика на предходното столетие. На практика пред
съвременния писател стои
опасността да се окаже в положението на добронамерено простодушните,
на
емоционално
податливите наивници. Враговете
на свободата винаги обвиняват
нейните защитници, че я погубват.
И почти винаги успяват да убедят
простодушните и добронамерените. Така политическото вероломство в историята неизменно води
до положението гражданите, които имат умерени политически
схващания, да загиват под ударите
на всички политически фракции.
Отдавна страшно много хора в
родната ни литература искат да
превърнат собствения си лош
вкус, интелектуална леност и
липсата на професионален интерес към съвременната класическа
култура в норма за живеене на
всеки. Особено ако заемат служебни постове, които им дават
възможността да налагат своята
ограниченост над други.
Днешната ни литература е и
под заплахата от заблуждението,
че не бива да бъдат критикувани
силните на деня, „бащицата”, от
чиято десница капят питателните
трошици в новите ни неуютни
времена.
Ще бъде част от лечението на
една артистична амнезия, която е

колкото духовно заболяване,
толкова и израз на обществена
безпътица, да приемем с найистинската част от себе си преболелите вече въпроси: Чули ли сме
техните идеи? Готови ли сме да
встъпим в диалог с тях? А преди
всичко ние самите, от по-предните
поколения, изяснили ли сме за себе си своите критерии за качество?
В грубия фарс на днешния ни
живот интелигенцията сама се
унищожава, жигосвайки в себе си
всичко, което не съвпада с култа
към силата и популизма. Все още
не е използвана пълноценно
единствено възможната кауза – да
търсим диалог, да реабилитираме
диалога и през него – човека като
участие в битието, напълно в смисъла на казаното от Юлия Кръстева:
„Безкрайността
на
способностите за представа е нашата обител, дълбочина и освобождение, нашата свобода.”
Писателят, най-самотното същество след пророка, с тази разлика, че е обречен да вярва в себе си,
вместо в Бог, чака да изминат седемте години. Самотно и тъжно
търси същност зад привидностите, надежда – отвъд скепсиса, естетически ред сред грубия хаос.
Търси твърда опора сред пясъка,
дух на сериозност сред унинието.
Същинският въпрос обаче е –
кога съвременният творец – млад
или стар - ще култивира цветето
на вярата в собствените думи и
прекрасната представа, че някой
ден другите ще го чуят и последват
като Исус.
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КОНКУРСИ

ВЕНЦИСЛАВ БОЙЧЕВ

*
И в духовната храна има генномодифицирани продукти.
*
Държавата е дойна крава за политическите гости.
*
Законно обеднели сме заради незаконно забогателите.
*
Вкарваме ги в парламента, за да
има кой да ни вади душата
после.
*
Ако никой не ти завижда, положението ти не завидно.
*
Като ти разгонят фамилията,
има да гониш Михаля.
*
За благородството не е нужно да
си от благороден произход.
*
Дори и богатството не може да
прикрие духовната бедност.
ХРИСТО НЕДЯЛКОВ

ПИТАНКИ

( Кой кой е... )
*
Постмодерният човек намира
нови понятия в съвременното
изкуство: „немясто”, „неродина”,
„непространство”. А аз все още
не съм намерил себе си. Аз „нечовек” ли съм?
*
Има борба „Класически стил”.
Има борба „Свободен стил”. Има
борба за Справедливост. Аз се
боря да оцелея. Какъв борец съм
аз?
*
Тъстът е пуяк. Тъщата - патка.
Жена ми - кокошка. Дъщеря ми пиленце. Аз петел ли съм?
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*
По цели нощи в съня си летя
между ада и рая. Аз нощна птица
ли съм?
*
Намазаха ми ските и полетях по
нанадолнището на живота. Аз
намазан ли съм?
*
При мен фабриката за илюзии
бълва некачествена продукция.
Аз фабрикант ли съм?
*
Ненавиждам лицемерните политици. Аз виждащ човек ли съм?
*
Малък съм. Непослушен съм.
Бият ме. Плача непрекъснато.
Кого ще разплача като порасна?
*
Не виждам успехите в икономическата макрорамка. Провалите в
микрорамката ми избождат очите. Животът ми провален ли е?
ВАЛЕРИЙ ДИМИТРОВ

ИДИОТИЗМИ

Карикатура Христо Недялков

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

*
Юридическа закономерност: Ако
често се позоваваш на члена от
закона, накрая се хващаш и за...
параграфа.
*
Надпис в обществена тоалетна:
Пускайте водата след нужда милиони хора по света се
нуждаят от нея.
*
Ако на лъжата краката са къси,
то високите стройни жени би
трябвало да са с предимство.
*
Кое е за предпочитане: да си
мъж под чехъл, но под покрив,
или мъж без покрив, само по
чехли?
*
За началника или добро, или нищо. Иначе си никой.

*
Малшанс: Аха да му духнат под
опашката и той взе, че се обърна.
ТУРХАН РАСИЕВ

МИСЛИ

*
Глас народен - глас неподаден!
*
Ще спрем изтичането на мозъци
от България, само ако ги... панираме!
*
Който е тръгнал по лош път, или
в затвора влиза, или в Парламента.
*
Щастливец! Погалиха го с перо
от Държавния бюджет.
*
Празният стомах на народа не
само свири, но и освирква!!!
*
Колкото по-празна е главата на
един политик, толкова по-бързо
се главозамайва.
*
Жени, избирайте си мъже по
Мажоритарната система.
*
Тяхната цел беше Демокрацията... Направиха я на решето!
*
Думите на някои оратори,
вместо да докоснат сърцето на
слушателите, направо ги хващат
за гушата.
*
Нашият народ е въоръжен с такова търпение, че никой не смее
да го разоръжи.
*
Хей, ти, мой роден край - кога
ще свържеш двата края?!
*
Който има остър език като
бръснач, често го сапунисват.
*
Не всяка глупост на политиците
има историческо значение.

Националният младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев”
е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да
подпомага творческите им изяви.
Конкурсът „Веселин Ханчев” се организира и провежда от
Община Стара Загора, Библиотека „Родина” и Къща музей „Гео
Милев”. Участници в него могат да бъдат всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет
години към датата на отчитане на конкурса, които нямат издадена стихосбирка. Конкурсът е явен. Всеки кандидат може да
представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в 3
еднообразни екземпляра. Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и
от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса
през изминали години. Присъждат се три награди, като първата е издаване на самостоятелна стихосбирка и връчване на
приза Златното яйце; втора и трета награди са парични премии. Присъждат се и поощрения. Отчитането на резултатите
от XXXI Национален младежки конкурс за поезия „Веселин
Ханчев” ще бъдат обявени на Гала вечер на отличените
участници на 7 ноември 2014 г. (петък).
Материалите се изпращат с препоръчана кореспонденция, по
електронна поща или факс, придружени с точно посочени име,
адрес, телефон и дата на раждане на участника, не по-късно от
03.10.2014 г. включително, на посочените адреси:

Библиотека „Родина”, бул. „Руски” № 17, 6000 гр. Стара Загора,
e-mail: lib@rodina-bg.org, www.rodina-bg.org; тел./факс: 042/ 603950; тел.: 623-855, 630 113; GSM: 0886 463 731 или Община Стара Загора отдел „Култура и туризъм”, бул. „Цар Симеон Велики” №107, 6000 гр. Стара Загора, тел.: 042/ 614-863; 614-862.

***
ОБЩИНА СВИЩОВ И РЕДАКЦИЯТА
НА В. „ДУНАВСКО ДЕЛО” ОБЯВЯВАТ
ТРАДИЦИОННИЯ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
„СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ”
ЗА АВТОРИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

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 -1 50 лева
Втора награда -1 00 лева
Трета награда - 70 лева
Две поощрителни награди по 50 лева.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 28 септември
2014 г. от 10.30 ч. в камерната зала при ПБНЧ „Еленка и Кирил
Д. Аврамови -1856”.
Краен срок за получаване на творбите: 12 септември 2014 г. на
адрес: 5250 гр. Свищов, област Велико 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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