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КОЛ О Н КА
Н А Р Е Д А КТ О РА
АНГЕ Л ДЮЛГЕ РОВ

УМЕРЕНОСТ

Ще започна с няколко
знаменателни
стиха
на
дойката от „Медея”: „По-добре
да е свикнал човек /да живее
сред равни. Аз бих пожелала/
далече от силните да остарея
спокойно. /Умереност! Тази
дума дори е над всичко,/ а в
живота на смъртните е найдобра.” Уважението към
другите и ненакърнимостта на
правата на личността не са
лаическа апологетика на
индивидуалните
морални
принципи, а опит човекът да се
пречисти от абсурдността и
фанатизма. Принципите на
„абсолютната ценност на
другия” и толерантността с
вътрешноприсъщата й идея за
„мяра” изразяват резултата от
пресмятане на наложените от
тях настоящи страдания и
равносметката за бъдещите
положителни и отрицателни
последици. Източникът на
злото е в начина на поведение
на Аза, в начина, по който
организираме самите нас и
нашето взаимоотношение със
света. А знайно е, че корените
на омразата са дълбоки. Днес
„вярата в границите на здравия
разум” (Декарт) е толкова разпространена, че всеки човек си
мисли, че го е получил в зестра.
Но какво последва от това?
С какво ще се събудим утре?
Не приемаме ли прекалено често желаното за действително?
Отсъствието на питането за
загадката на злото в много от
изказванията на враждуващите
около
нас
предизвиква
размисъл: още повече, доколкото може да се счита, че живеем във време, познало
най-ужасните прояви на злото.
Всеобщата атмосфера на лесен
оптимизъм, според който нещата лека-полека сами ще се
уредят, не само маскира драматичността на присъствието на
злото, но угася също и смисъла
на моралния живот като борба, сражение, агонистично
напрежение; на постигането на
мира с цената на изстраданото
и преодоляно разделяне.
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100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ*

Съюзът на българските писатели е основан през месец септември 1913 г. Ако се върнем назад
няколко години, ще се натъкнем
на факта, че още през 1894 г. е бил
свикан събор на българските
журналисти и писатели по повод
годишнината от основаването на
първото периодическо издание
„Любословие“ на Константин Фотинов. В събора са участвали
Стоян Заимов, д-р Кръстю
Кръстев, Алеко Константинов,
Михалаки Георгиев, д-р Иван Д.
Шишманов, проф. Александър
Теодоров-Балан и други видни
дейци от онова време. Тогава от
името на всички е било направено

застъпничество за освобождаване
от затвора на Петко Каравелов.
Този събор не поставя началото на организирано сдружение.
По-късно, в 1902 г., се образува
Дружество на българските публицисти и писатели. Но все пак и това не е желаната самостоятелна
форма за организация на българските писатели.
Едва през 1913 г. се основава
сега съществуващият Съюз на
българските писатели. Какви са
били подбудите за създаването
му? Една от причините е тежкото
положение, в което България
изпада след войната. Последиците
от Втората балканската война да-

КОЛЬО СЕВОВ
(1933-1991)

На 23 септември се навършиха 80 години от рождението на
варненския поет и белетрист Кольо Севов. Ярка личност с
неотразимо въздействие, Кольо
Севов беше в началото на
всички литературни събития
във Варна близо три десетилетия. Пристрастните към литературното слово в града помнят, че
той стои в основата на създаването на Дома на писателите в
морската ни столица, беше радетел и организатор на популярния през 80-те „Театър на
поезията“, водеше литературни
курсове, инициира множество
издания, в които публикуваха
своите първи творби известни
днес български писатели. На-

деждата, че варненци няма да го
забравят, много бързо изтля –
някъде в началото на 90-те, когато поетът намери убежище в София.
Останаха обаче великолепните
му книги, в които са скрити
концептите на неговата своеобразна философия, видяното и премисленото от един мъдрец, неговата памет и съвестта му, според
която хуманноста е съдбовна
необходимост и в съвременния
свят.
Забравихме твърде бързо и
пожеланието на Надежда Захариева да го помним и пазим като
святост на нашия град, изречени
една преди пет години.
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ват отражение в душата и на хората от цяла културна България.
Съзнавайки, че не могат да останат равнодушни към съдбата на
родината си, те са почувствали
необходимост да се обединят, за
да могат с общи усилия да заработят за спасяване на родината след
националната катастрофа. Същественото, което се отбелязва в
протокола от 8 септември 1913 г. ,
е, че българските писатели са решили да разменят мисли относно
основаването на едно дружество
на писателите, които с общ труд и
общи сили да постигнат набелязаната цел.

АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ
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ИВАН МАНОЛОВ
страна, и това е ненапразната

Малцина могат като него да
творят стихове, които ни карат в
един единствен миг да усетим
цялото съществуване. През годините неизменно драмата в
поезията му се луташе между
крехкостта на светлината и
неизбежността на мрака, но
въпреки това елегичният тон на
музиката не престана да внушава подсъзнателно неизменния
ход на колелото на съдбата.
Тънко изплетените поетически изповеди в най-трагичните моменти на времето приемаха
ролята на скрити послания – от
една страна, като опит на здравата природа да пробуди разума
и доброто в душите... От друга

илюзия, че с присъствието си
изконно българският дух може
да се противопостави на зловещите сенки на миналото, на новоизлюпените
брутални
метафори на живота. Животът и
творчеството на Иван Манолов
са възможно най-достоверният
модел за артистична позиция
спрямо света. Изобретателна и
безкрайно чувствителна в своя
яд към всичко наоколо, поезията
му замени стандартните понятия
за място и време със собствените си, изпълни ги с вълнуващо
съдържание, монументализира
ги.

Д-р МАРКО ИЛИЕВ

НЕВЪЗВРЪЩЕНКА
В КУЛТУРНАТА НИ ПАМЕТ
(По повод 100-годишнината
от рождението на Люба Велич)

На 10 юли 2013 г. се навършиха 100 години от рождението на
един изключителен
талант, една рядко
надарена личност,
не само в национален, а и в световен
мащаб. Една от
ония
велики
личности, с които се
гордее човечеството
- Люба Величкова
(Велич), непозната
на преобладаващата
част от българите и
след 100 години от
рождението й. Музикалната общност
на света с респект говори за
„гласа на столетието” Люба Велич, но не и нейните сънародници, които не веднъж са доказали,

че стоят встрани от човечеството, когато трябва да изразят
съпричастност за
признание и почит
към едно или друго българско величие, обявено с
мълчание, с познатото убийствено
мълчание,
за
„Персона нонграта”, без смислени
съображения и
аргументи. В случая са неуместни и
идеологическите
съображения, защото се отнася до
изяви на артист в сферата на
всепризнати духовни ценности,
включително и у нас.
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Художник Иван Димитров - Вака
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ПЪРВА СРЕЩА С МЕДИИТЕ В
НОВИЯ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН
НА ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ
ЦЕНТЪР ВАРНА
В първата среща с медиите за
новия творчески сезон 2013-2014
на Театрално-музикален продуцентски център Варна, която се
състоя на 10 септември, бе отбелязано, че Драматичен театър
„Стоян Бъчваров” навлиза в
своя 93-ти творчески сезон под
знака на 135-годишнината от
рождението на патрона на театъра Стоян Бъчваров, а Варненската опера започва своя 67-ми
творчески сезон.
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К УЛ Т У Р Е Н К А Л Е Й Д О С КО П
артисти. Ако за 2012 г. новопостъпилите актьори са само
двама, през 2013 г. те са вече 8 –
Стефан Додуров, Петя Янкова,
Ина Добрева, Гергана Арнаудова,
Антония Търпова, Яким Неделчев, Димитър Мартинов и
Адриан Филипов.
В края на пресконференцията
артистичният директор на театъра Веселина Михалкова изрази своята надежда, че след
срещата на екип от театъра с директорите на 146 средни училища от Варна и областта в
Регионалния инспекторат по
образование, интересът на учителите и учениците към театъра
ще се активизира. Мотото Всеки
ученик да посети поне един
театрален спектакъл през
учебната година – може и да звучи абсурдно, но то показва каква
е реалната ситуация в момента и
затова не само за нас, хората на
театъра, а за цялото ни
общество е важно да приобщим
младите хора към света на театъра и на изкуството въобще.
На същата идея, но с адрес
една по-широка и социално неравностойна аудитория, е
подчинена и инициативата на
театъра Висящо кафе, в случая –
Висящ билет за театър.
ВИОЛЕ ТА ТОНЧЕ ВА

Опера в Летния театър с найуспешното си издание 2013. Връщайки се към оперното лято, директорката на институцията
Даниела Димова оповести, че
над 9 хиляди зрители са гледали
14-те спектакъла на Опера в
Летния театър – Варна 2013, с
което четвъртото издание се
оказва най-успешно в историята
на най-младия варненски музикален фестивал, възобновил
през 2010 г. традицията на
оперните спектакли на открито.
Драматичен театър „Стоян
Бъчваров” е с 2 дебютиращи
постановъчни екипа и 5 премиери до края на годината. Даниела
Димова постави специален
акцент върху двете театрални
премиери през септември „Канкун” от Жорди Галсеран и
„Талантливият мистър Рипли” от
Филис Наги, адаптация по романа на Патриша Хайсмит, с постановъчни екипи от известни
имена, които за пръв път се изявяват на варненска сцена – режисьорът Стилиян Петров,
сценографът Венелин Шурелов и
композиторката Петя Диманова
за „Канкун” и режисьорът Стайко Мурджев, сценографът
Момчил Тасев и композиторът
Петър Дундаков за „Талантливият мистър Рипли”. До края на
годината Варненският драматичен театър възнамерява амбициозно да представи премиерно
още три заглавия - „Оскар” от
Жан Ален на режисьора Борислав Чакринов, „Ревизор” от
Гогол на главния режисьор на
театъра Пламен Марков и
евентуално „Измяна” от Харолд
Пинтър”, също на Пламен
Марков.
Даниела Димова изтъкна, че
въпреки трудното за българската култура време, Варненският
драматичен театър си позволява
да увеличи състава си с нови

“12 ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ” –
ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС
Галерия “Теди”
(12.09.2013-12.10.2013)

Носталгията по лятото и духът на есента се срещат в новата
изложба живопис, в която се

включват Калина Тасева, Десислава Минчева, Димитър Чолаков, Долорес Дилова, Веско
Велев, Мария Чакърова и други
автори от София, Варна и страната.
В експозицията уважаваната
галеристка Йорданка Торнева
представя 12 версии на идеята за
септември. Тълкуванията на
авторите са основно в две посоки – едната е носталгия по лятото, другата – прегръщане на
есента. Котвата между тях е
чистото духовно вглъбяване в
темата.

детство.” – изповяда своето верую авторката Милена Динкова.
Книгата представлява свеж,
открит, психологически аргументиран подход към темата.
Любовта не е дар от съдбата,

случайност или късмет, а
изкуство на общуването, познанието и себепознанието.
Има толкова много въпроси,
пред които ни изправя любовта.
Търсиш отговорите? За всеки те
са различни. Едно е сигурно –
любовта не е късмет или случайност. Тя не е и дар от съдбата.
Според психоложката Милена
Динкова от теб самия зависи да
водиш удовлетворяващ живот и
да притежаваш достатъчно самочувствие. Да се чувстваш
ценeн и харесван от противоположния пол, от близките и колегите си. Ако пък скоро си се
разделил с любим човек или
преживяваш драма, от тази книга ще разбереш как да я преодолееш и да продължиш напред.
Милена Динкова дава отговорите, които отдавна си търсил.
Милена Динкова е водещ
консултант по междуличностни
отношения, дългогодишен редактор и постоянен гост на
българските медии. Благодарение на своята толерантност,
дискретност и професионализъм, през годините тя помага на
много хора да придобият самочувствие и изградят пълноценни
партньорства.

тишина. Топлия колорит и финия рисунък ще задоволят
естетското ни чувство, а красотата и меланхолията, които лъхат от платната ще ни накарат да
притихнем вглъбено пред тях в
миг на съзерцание и медитация.
Експозицията е обмисляна и
подготвяна повече от година.
Картините влизат и излизат от
нея, докато авторът търси и се
стреми да постигне съвършената
хармония – както на платната в
нея, така и на вътрешната си
потребност от удовлетворение
от добре свършената работа.
Именно затова хармонията е
едно от основните случвания в
КИЛ тази изложба. Другото е споделянето. Всяка от творбите е като
споделяне на един съкровен миг
МОРСКА ПРЕМИЕРА
„Ритъм” в памет на Баташов или на едно съкровено чувство.

На 19 август в театър „Българан“ се състоя морската премиера на „Ритъм‘, авторски
спектакъл на Андрей Баташов.
Актьорите
Иво
Тончев,Александър Митрев, БоКИЛ жидар Попчев и Стефан Спасов

ПРЕМИЕРА В КНИЖАРНИЦА
“СИЕЛА” – ФКЦ, ВАРНА
На 3 август в книжарница
Сиела – ФКЦ, Варна, се състоя
премиерата нa „Любовта – какво
не знаем за нея“- безценен
сътрудник и пътеводител в лабиринтите на любовните връзки.
„Ако искаме да се справим с любовните проблеми, особено с
най-упоритите от тях, трябва да
потърсим корените им в своето

Матеева
В мултимедията участват:
Стела Филипова, Сава Попов и
Елица Матеева
„Първо е ред на годината на
КИЛ страстта. После на годината на
нежността, накрая настъпва годината на скуката. Първата го„ОСТРОВЪТ В МЕН”
дина човек казва: „ако ме
изложба – живопис на
напуснеш, ще се убия." Втората
Александър Димитров
година шепне: „Ако ме на20 септември – 10 октомври
пуснеш, ще страдам много, но…
2013г., Арт Галерия Ларго
ще ми мине". А на третата, казва:
От 20 септември 2013 г. в „Ако ме напуснеш, ще изстудя
осемдесет и третата поред шампанското".
Никой не си дава труда да ви
изложба Арт Галерия „Ларго”
представя „Островът в мен” на предупреди, че любовта трае три
Александър Димитров. Това е години. Три години! Първата говтората изложба на пловдивча- дина се купуват мебели, втората
нина в „Ларго”. За изявата си във – се разместват мебели, на треВарна художникът е подготвил тата – се делят мебели." (Фредесерия от 23 картини, населени с рик Бегбеде)
Спектакълът по мотиви от
любимите му женски образи, с
птици и вятър, с църкви и бяла хитовата книга на френския писател Фредерик Бегбеде „Любовта трае три години” е смел
театрален експеримент, една
алтернативна форма, която балансира на границата между театъра и киното, разказана от
популярния актьор от трупата
на варненския Драматичен театър „Стоян Бъчваров” Пламен
Димитров. В рамките на един
час представлението смесва и
редува танцови и кино елементи,
подплатени с нестандартната
мултимедийна визия на видеоартиста Нено Белчев и
изящните танци на Стела Филисъс силната подкрепа на Иван
Лечев показаха новият „Ритъм“,
едно театрално представление с
много музика за началото след
края.

НЕЛИ ВЪЛЧЕВА, галерист

ПРЕМИЕРА
НА МОНОСПЕКТАКЪЛА
„SOS, ЛЮБОВ!”

На 18, 19 и 21 септември 2013
г. във Варна се състоя премиерата на моноспектакъла
на Пламен Димитров
по
мотиви
от
творчеството на Фредерик Бегбеде "SOS, Любов!".
Сценичен вариант:
Елица Матеева
Видео (камера и
монтаж): Нено Белчев
Дефицит на оригинална музика: Елица
Матеева
Движенческа партитура: Стела Филипова
Снимка: Театър Българан
Постановка: Елица

пова и Сава Попов.
„Фредерик Бегбеде е като хирург – разрязва туморите на
обществото, без да му трепва ръката. Пише с ирония, а за мен
иронията е съвременното оръжие срещу глупостта и
пошлостта. Така се роди проект
за театрален спектакъл в несценично пространство. Да работиш
извън институционалния театър
е предизвикателство, вярно, много по-трудно, но артистът, струва
ми се, диша по-леко.” (Елица Матеева, постановчик и сценарист
на спектакъла)
Проектът е разработка на
Сдружението за международен
културен мениджмънт „Морско
синьо” и Арт На Тъмно Зона и се
осъществява с финансовата помощ на Община Варна по
програмата „Варна – територия
на творчеството” в подкрепа на
кандидатурата на града за Европейска столица на културата
през 2019 г.
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Музикалните шедьоври на
Верди, Моцарт, Рихард Щраус,
Дебюси, Пучини, Доницети и
техните изпълнения никога не са
възприемани с политически
нюанси и у нас. При това Люба
Велич е една абсолютно аполитична личност, която през целия
си съзнателен живот е поддържала високия си дух с кърмата си
българска. И след поруганото й
човешко достойнство от представители на властта на летище София, когато я събличат гола, за да
търсят въображаем микрочип, и
след голямото огорчение от отказа на Радио София да пуснат нейни изпълнения с аргумент, че не
знаели нищо за такава певица, тя
не се отродява, не се срамува от
националната си принадлежност.
А малко преди демонстрираното
отношение към нея, Люба е
обсъждала с близките си да дойде
да живее в България. „Колко
наивни бяха мечтите ни.
Реалността беше по-груба.” – пише в книгата си за певицата племенницата й Весела Дамян
Колева. Не Люба, а сънародниците й се отродяват от нея. Навярно
заради това, че е почетен гражданин на Виена, прима на Виенската
Щатсопер, на Метрополитен опера, предпочетена пред Мария Калас; заради бляскавите й гастроли
в Германия, Англия, Испания,
Италия; заради специално написаните за нея творби от Рихард
Щраус; заради това, че е рисувана
в ролята на Саломе от злостно

Д-р МАРКО ИЛИЕВ

“НЕВЪЗВРЪЩЕНКА В КУЛТУРНАТА НИ ПАМЕT”
(По повод 100-годишнината от рождението на Люба Велич)

отричания в ония години у нас
гений Салвадор Дали. Когато величията се докосват, недостойните злорадстват с хихикане или с
убийствено мълчание.
Крайно време е да се взриви това мълчание (премълчаване). Поводът е стогодишнината на
голямата певица, а едно от
средствата за това е книгата „Великата Люба Велич” на Весела Дамян Колева, издадена от
ИК„Жанет 45” – Пловдив, на която ще се спра в следващите редове.
Четенето на тази книга с незатихващи емоционални трусове,
многобройни във всяка отделна
страница, предизвиква прераждане на опустошените ни от
грубата реалност души. Тези трусове не разклащат, не рушат, а събуждат импулси, стремежи за
реставриране на сринатата
ценностна система. Наред с тези
градивни трусове, докато четях
книгата, бях завладян и от едно
амбивалентно чувство на гордост
и срам, че съм българин. Гордост
от това, че „на 35 години Люба е
вече утвърдена, абсолютна звезда
за европейските сцени. Изпълненията на Тоска, Мюзета, дона
Анна, Аида се превръщат в еталон за съвършено изпълнение в
оперното изкуство на изминалия
20-ти век, а може би завинаги”
(стр. 88 от книгата). И срам от това, че в 100-годишнината от

рождението й, мълчанието в
България продължава. Гордост от
написаното във вестник „Таймс”:
„Едно момиче от село, рожба на
земята и морето на България,
наследила гласа на баща си

Орфей, ни завладя и показа онова, което Ковънт Гардън не е чувал.” (стр. 81). И срам от
аргумента на Радио София, че те
не знаели нищо за такава певица
(стр.128). Гордея се разбира се и
от някои рядко появявали се
отзиви в България, като този в сп.
„Седмични новини”: „Когато завесата падна, залата избухва в буря от аплодисменти... Тази

Тук не мога да отбележа дори
само връхните и постижения, защото са десетки, но ако разгърнете великолепната книга на Весела
Дамян Колева, написана не толкова с роднинско, колкото с родолюбиво чувство, ще добиете
истинска представа за мащабите
на една велика певица и актриса,
която е карала милиони слушатели и зрители по света да немеят и
взривяват салони и концертни зали от възторг.
Достойнство на книгата е и
блестящото слово на авторката,
на което биха завидели и професионални писатели. Даденият
обет пред певицата при сбогуването, е изпълнен на подобаващо
високо ниво за ранга на знаменитата персона в монографията.

100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ*
От стр. 1

От встъпителните думи на
председателстващия събранието
Никола Атанасов и от общите
мисли, които са разменени по
въпроса, се стига до заключението, че един такъв съюз е необходим и навременен. Литературният
живот е окачествен като муден и
безсилен, без да може да създаде
онзи интерес към българската
книга у обществото, който от една
страна награждава труда на писаХудожник Иван Димитров - Вака теля, и от друга оказва необходимото културно влияние върху
АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ
живота на хората. Допускало се е
следователно, че дружеството ще
От стр. 1 от които искаме да се вдъхновява- създаде на членовете си морални
Идентичността на една общност, ме, е най-трудният избор за чове- и материални условия, при които
както и тази на един индивид, се ка днес. А бедните, обърканите, ще може да се работи и с повече
ражда поради различие. Възелът на разочарованите са лишени от това сили.
На учредителното събрание е
етиката е в това различие За да се право. Подобно на транквилант,
прочетен
и приет уставът, съставен
съвременната
българска
държавсдобием с различна гледна точка,
и
обмислен
предварително.
ност
се
старае
да
изглади
проблетрябва поне да предположим, че
разграничението не е пропаст, а мите, да успокои обществото. Ако Пристъпва се към избиране на
подвижна граница не само между има войни и катастрофи, те не са у председател на Съюза и членове на
Управителния съвет. За председанас и другите, а (което е по-важно) нас, а някъде далече.
тел е избран Ив. Ст. Андрейчин, а
Загубата
на
общност
е
най-превътре в нас.
Либералната идея за толерант- кият път към саморазрушението. за членове на управителния съвет:
ността утвърждава принципа на Важно е днес да не дадем на нито Димо Кьорчев, Григор Чешмевъзможно съжителство с несподе- една от страните – държава и джиев, Никола Атанасов, Стефан
ляното. Това е гъвкаво, но не ме- общество - да си присвои поня- Руневски, Добри Немиров.
В същия ден се е състояло и
кушаво морално понятие: то тието „патриотизъм”, т.е. моят,
изразява идеята за признаването твоят, неговият патриотизъм към първото заседание на избрания
на съществуването и на законо- България и Европа, към хумани- Управителен съвет. На него е бил
мерността на разнообразието, но тарните ценности. Следва още да избран за секретар Добри Немисъщо и за признаването на стра- се придържаме внимателно и ров. Изборът на касиер е бил
данието поради неговото при- търпеливо около моралния чо- отложен за следващото заседание.
съствие; страдание, което води до вешки опит, избягвайки всяко Избрана e била и комисия, която
да издаде от името на Дружествосъпротива, но сдържана и в ня- прибързано решение.
Днес бунтуващите се около нас то некролог за загиналите през
какви граници.
Стимулирането на един общ изглеждат толкова тържествено, войната книжовници и артисти.
На първото Общо събрание на
размисъл за смисъла на дълга, за красиво. Утре най-вероятно
Дружеството,
което вече е преиконкурентите
им
ще
превърнат
в
чистотата на моралния живот, за
етическите идеали, които всички политическата си игра вярата на менувано на Съюз на българските
десетките хиляди в тяхна трагедия. писатели, бил приет Правилник
чувстваме по някакъв начин или

УМЕРЕНОСТ

възторжена овация трая 15 минути. Саломе на г-ца Величкова е
едно необикновено творение –
съвършенство, с огненочервена
коса, лилава рокля и блестящо зелена пелерина, и един глас, който
не подлежи на класификация.”
(стр. 82-83). И се срамувам от
факта, че и в 100-годишнината от
своето рождение, Люба Велич
продължава
да
бъде
чуждестранна българка в родината си, невъзвръщенка в културната ни памет.
В тази не голяма по обем книга
(140 текстови страници) има много хималайски височини на духовни изяви, от които забравяш
обидите нашенски и се чувстваш
равнодостоен гражданин на света. Наравно с тези, които изпадат
в див възторг от омаята на една
българка. След премиерата на
„Саломе” в Ню Йорк на 4 февруари 1949 г., вестниците пишат на
другия ден: „Тази вечер ЛЮБА
ВЕЛИЧ беше извикана 34 пъти
сама пред завесата! В историята
на Метрополитен опера на такъв
успех се е радвал само великият
Карузо!” (стр.96). В България никой не е чувал по това време за
Люба,
поради
спуснатата
информационна завеса. А
„Виенската опера се прославяше
чрез нея! Нейните изпълнения
предават радиостанциите в САЩ,

Куба (беше гост и на Куба), в
Европа, Япония, Сингапур,
Сидни...” (стр.103).
Но Люба Велич не е фаворитка
само на оперните сцени. За кратко
време през 60-те години на миналия век тя налага внушително
присъствие и на големия екран, в
телевизионни филми и сериали.
Звездната й кариера в новото амплоа изграждат 75 филма и 47 телевизионни серии, сред които
„Лелята на Чарли”, „Път към
висшето общество”, „Графиня Марица”, „Лимоните трябва да
цъфтят”, „Малкият Мук” и редица
още знакови заглавия за тогавашните зрители в Австрия,
Германия, Швейцария, Франция,
Испания, Италия, САЩ.

на Съюза. На същото събрание са
избрани за нови членове: Божан
Ангелов, П. К. Яворов, Елин Пелин, Н. Г Данчов, д-р Н. Гаврийски
и Дим. Подвързачов.
През тази и следващата 1914 г.
творческият живот се оживява и
разраства. Писателите започват да
проявяват усилена дейност: пишат се и се издават книги, публикуват се преводи. Постепенно
целите на Съюза на българските
писатели се разширяват.
Преди 9 септември 1944 г. СБП
е средище на литератори от
различен калибър. Добро описание на нравите по това време не
само в СБП, но и в страната, прави един от председателите му Кирил Христов.
През социализма членството в
СБП води до редица привилегии,
като често партийните интереси
надделяват над качеството на литературните трудове, за които някои писатели биват избирани за
членове. След 10-и ноември 1989 г.
функциите му са значително посвити.
В своето поздравление по случай 100-годишнината на СБП
президентът Росен Плевенлиев
подчертава:
„Раждането
и
утвърждаването на Съюза са пряко свързани с развитието на младата българска държава и
спомагат за издигането на
културното равнище на целия ни
народ, за бързото европеизиране
на българската култура, за появата на големи писатели и създаването на литература на най-високо
европейско равнище. В тежките
години на войни и катастрофи,
когато родината ни преживява
драматични мигове и изпитания,

интелектуалният елит на нацията,
в лицето на творците на словото,
бе редом със своите сънародници
и пое своята отговорност като пазител на националния дух и
ценности. През периода на тоталитаризма, въпреки тежката идеологическа
стагнация
и
политическа намеса в творческия
живот на интелигенцията и на цялото общество, редица талантливи творци от всички поколения
защитиха достойнството и отговорната мисия на Съюза на
българските писатели и създадоха
високохудожествени
творби,
неоспорим принос в духовната
съкровищница на България. Сред
най-успешните инициативи на
организацията безспорно са и
международните писателски срещи, които събират в България водещи световни автори, едни от
големите имена на съвременната
литература.”
През годините след Иван Андрейчин председатели на Съюза на
българските писатели са били:
Кирил Христов, Екатерина Каравелова, Добри Немиров, Елин Пелин, Стилиян Чилингиров,
Трифон Кунев, Константин Константинов, Людмил Стоянов, Михаил Лъкатник, Христо Радевски,
Георги Караславов, Камен Калчев,
Димитър Димов, Георги Джагаров, Пантелей Зарев, Любомир
Левчев, Павел Матев, Кольо
Георгиев, Николай Хайтов, Никола Радев, Николай Петев (председател в момента)

* По материали от „История
на Съюза на българските писатели 1913-1944 г.“, в. „Словото днес“
и Интернет
КИЛ
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КОЛЬО СЕВОВ
(1933-1991)
От стр. 1

Още помня прочетеното от
Албер Камю: няма любов към живота без отчаяние от живота. Няма съзнателен човек,
който да не се е
измъчвал с трудните
въпроси за човека и
обществото, за природата, за историята
и смъртта. Какво друго беше Кольо Севов,
ако не едно заплетено
кълбо от драматизъм,
упорство,
борба,
спонтанност, чувствителност... Може би
наистина словото му предугаждаше днешното, може би то,
днешното, е твърде „разнебитено”,
безпокойно и неясно, за да го
разказваме бавно, продължително
и подредено. Твърде наситено със
събития, за да ни оставя да се
връщаме назад в миналото си по
същия спокоен и подреден начин,
според който бяха “подредени”
неговите стихове.

АТАНАС ЛИПЧЕВ

Когато в литературните среди
отричат и “забравят” някого,
мисля си, че авторът най-вероятно е талантлив. (Керана Ангелова) Кольо Севов се
чувстваше свободен,
но знаеше, че не е.
Приемаше неумолимото – в нещастието
живее щастие, в
щастието се таи нещастие. Беше убеден,
че
литературата
трябва да измисля,
трябва да фантазира
мощно, за да може да
побере в себе си
историята за съдбата, чувствата,
ограниченията и великодушието
на човека, както и усилията и
жертвите, направени в преследване на щастието и упорството в
собствената вяра.
Поезията за него беше единствената форма на живот, на която
искаше да ни научи!
Дали успя?
КИЛ

ПОЕТ, ЕСТЕТ, ПРИЯТЕЛ...
И ПРЕДИ ВСИЧКО ГРАЖДАНИН

Оказа се, че е трудно, дяволски
трудно да се подбере най-доброто от впечатляващото творчество
на Кольо Севов. Как да отсееш
значимото от рутинното и кои са
впрочем критериите за значимост? Дали нашата преценка би
съвпаднала с тази на поета, ако
той можеше да ни я прошепне от
отвъдното, дали няма да пропуснем някоя знакова творба за
сметка на друга, на която авторът
не е държал особено много приживе? Оплюван и отричан,
възхваляван и възвисяван, винаги противоречив и неспокоен,
захвърлян ту в една, ту в друга
крайност, но никога в кротките и
блажени води на „златната среда”,
Кольо Севов изглежда ни е
подготвил последната и доста
провокативна въпросителна, сякаш ни гледа сеира и иска да каже: „Ха да ви видя сега,
мушмороци, колко струвате.”
Деликатна работа е да се прилага стандартен аршин към един
определено нестандартен човек,
какъвто беше Кольо, който рязко
контрастираше на фона на сивото литературно соцобщество.
Открояваше се и като писател, и
като личност. Модерен и
авангарден в словото, вечно
търсещ и с неутолима жажда за
познание, той бе един от първите,
които се осмелиха да повдигнат
крайчеца на „желязната завеса” и
да надникнат в един друг, непознат ни дотогава поетичен
Художник
Иван
Димитров Вака

ЛУННАТА СОНАТА
И тази нощ, аз знам, ще оживее
под пръстите ти лунната соната,
с която ти душата ми ще сгрееш,
с която ще пропъдиш самотата.
И тази нощ над белите клавиши
ще затрептят пак пръстите ти леко
и през прозореца отворен ще въздишаш
и ще вървиш по лунната пътека...
Свири, свири! От кораба в морето
ще слушам аз най-нежната соната,
която се роди в очите и сърцето
и я написа със лъчите си луната.
Свири, свири, макар да не разбирам
от тонове, от ноти, партитури,
дори когато възвиси се буря,
недей прекършва пръсти и не спирай,
че белите клавиши на вълните
удари ли ги вятърът с ръцете си,
изпълват със акорди бурни дните ми
и всяка нежност бяга от сърцето.
Свири, свири, макар да съм далеко,
аз пак ще слушам лунната соната,
че с нея ти завинаги пътека
остави ми в душата.

МОЕТО МОРЕ
Не съм роден от светлата ти пяна,
не съм закърмен с благородна кръв,
не съм ни златна риба, ни звезда
сред твоето вълнение, море.
Родила ме е мене мама
сред буците на яловия кър.
И недоволен срещнал ме светът

и недоволен той ме отлюлял.
Уж раснех всеки ден,
а в мен растеше недоволството,
което раздвижва облаци и небеса,
уплашената кръв в ръцете
и мъртвите застинали вълни.
И недоволен тръгнах от брега,
от нивата с бодлива круша.
В морето исках всичко да получа,
което нямах в моето рождение.
Измъчена и бедна, мойта майка
след стъпките ми плака мълчаливо.
И може би е молила Христос
да не изгубя пътя във морето.
И може би пред старата икона
на всеки празник палила е свещ –
та в дните ми да има светлина...
О, може би! Не зная. Никога
при мама не съм срещал празник.
Морето ме завинаги открадна
от тъжните й облачни очи
и ме направи твърде рано мъж.
Изпръхнаха ми устните до болка.
Очите ми пресъхнаха от вятъра.
В ушите ми завинаги остана
въстаналият хаотичен шум
на съдбоносното море,
което ме погълна и прие
като отломка твърда от скалите.
И всеки ден сред много мекотели
аз съм предмет ужасен и ненужен.
Край мен делфините се любят.
Сребреят есенни пасажи.
Затъвам в пропасти и тиня.
Излъсквам мидени черупки...
Но всеки ден участвам мълчаливо

свят. И очарован от откровението му, не се поколеба да изповяда
в хиляди стихове една доста
различаваща се от родните традиции естетика, която, естествено, го правеше подозрителен в
очите на посредствеността. А тя,
посредствеността, е страшно
обидчива, когато не разбира нещо, пък и как ли да го разбере.
При това бе грижливо подкована
идеологически. Възможно ли е
тогава да й се понрави човек като
Кольо Севов? Доста е съмнително. Особено като се има
предвид и това, че Кольо ожесточено воюваше срещу нея. С перо,
с талант, с житейско поведение...
Някои, разбира се, веднага биха
ни възразили, биха ни изровили
и аргументи вероятно. Ние също
допущаме, че Кольо не винаги е
бил безгрешен, той все пак бе
жив човек и като такъв нищо човешко не му бе чуждо. Безусловно поетът силно дразнеше
определени среди - с рижата си
брада, с винаги елегантния си
костюм, със самоувереността си,
с ненатрапчивото, но все пак
осъзнато усещане за превъзходство и най-вече с онзи
всепроникващ и малко унесен
поглед, който сякаш те разсъблича и надниква в най-съкровените
кътчета на душата ти. А това никак не се харесваше на властите.
Привидно той се ползваше с
известно благоволение от тяхна
страна и заемаше прилични

в движението вечно на вълните.
Изхвърлян бях при не едно вълнение.
И връщан бях в морето пак с вълнение.
И формата ми става по-изящна,
а блясъкът - достъпен и достоен.
В морето аз съм винаги море.
Стихията ще ме направи нужен.

административни постове, които
му
даваха
известни
възможности. И Кольо умело се
възползваше от тях. Знаеше как и
на коя врата да почука, знаеше
кога с блага дума, кога с ритник
да я отвори, да изисква, да
настоява, да се примоли, ако
трябва. Не, не, не ме разбирайте
погрешно, той рядко молеше нещо за себе си, беше свикнал сам
да си извоюва победите и не обичаше подаянията, но често се налагаше да го прави - заради
изпаднал в беда приятел, заради
бъдещето на млад и неуверен
автор, каквито около него се навъртаха доволно много, но им
липсваше кураж сами да предложат тъничката стихосбирка в
издателството, та трябваше пак
Кольо да съдейства. Обичаше да
работи с млади хора, да им
вдъхне така необходимото за
твореца самочувствие, да ги накара да повярват в себе си...
И ако нещо наистина сериозно
липсва в съвременния ни литературен живот, това са личности.
Личности като Кольо. Поне на
мен страшно много ми липсва.
Колкото до стиховете му - те
отдавна са заели подобаващото
им се място в българската поезия.
Атанас Липчев. Предговор. – В:
Кольо Севов. „Избрано”. Съст.
Ат. Липчев и В. Цанкова. Изд.
„Ателие 89”. Варна, 2009, 176 с.

АНТИПЪТУВАНЕ

Качваш се на гърбицата на непознато
животно.
Мислиш си: има криле и мечтаеш за
небето
да се разтвори като цвете и звездите
да бъдат тичинки на мислите ти.
ПОХОД В БЕЗСЪНИЕТО
Но -животното има плавници вместо
нозе
Не ме интересуват, ей богу, не ме
и се спуска към дъното на океана.
интересуват Гипсиран от ужаса на невероятния път
присмехулните ви стъпки зад гърба
съжаляваш, че си забравил маските на
ми, нито думите,
хората,
с които всяка нощ рисувате профила ръцете на крадците, езиците на лъжците.
ми в кафенетата. Проклинаш се за бедността и
Идеите във устната ви кухина са
мисли.
вирус, Движиш се междупропилените
октоподи,
риби
и
от който няма да умра.
хищници.
Пазете кожата си гладка както
те обгръщат с лигави пипала.
пипалата на октопод. Спомените
И
колкото
се
доближаваш до дъното
Има много по-интересни неща от вас.
океана,
Има много по-силен алкохол от този в толкова повече се вглъбяваш на
в
себе
чашите. Не предизвикват никакви рефлексиси.
Побелелите пари на морето ме опиха
звъна
до лудост.
Оставете ми хорото на цветята, което на лъжиците и на чиниите, цвета на
ябълките,
се люлее
сока
на
лимоните
и
дъха
на
копъра.
под свирката на вятъра.
Оставете ми недовършените гнезда на Гласът на лъжеоратори и на
лъжекамбани
птиците,
с
някаква
измислица
на
утрото.
шарената престилка на земята.
Ти си движение на антиматертята.
Подгонен от копралята на своето
Асиметричен
безсъние, тръгнал съм
на
всички
симетрични
закони
на деня.
да се докосна до плача на гларусите,
Но
щом
достигнеш
до
дъното
на
океана,
до черните забрадки на тополите,
експлодираш
и
всичко
започва
от
до препечения хляб върху софрата.
самото начало.
Ако този свят не се побира в чисти
шепи поне да си остана с протегнати ръце.
Април, 1969 г.
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1 О К Т О М В Р И - С В Е Т О В Е Н Д Е Н Н А П О Е З И Я ТА
1 октомври като световен ден на поезията се отбелязва по решение на 30-ата сесия на Генералната конференция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата, прието на 3 ноември 1999 г. „За всеки жив читател
и всеки жив поет.”
Целта на този празник е да популяризира четенето, писането и публикуването
на поезия по света и, както пише в декларацията на ЮНЕСКО, „да даде признание и
сила на националните, регионалните и интернационалните организации за поезия”.

ИВАН СТАВРЕВ

НИКОЛА АНКОВ

ТИ БЕШЕ ВСИЧКО
АЗ БЯХ НИЩО
в най светлото на твоята душа се взрях
не знаех що е срам
ни що е грях
и през ретината те запаметих
в невероятните дъги на паметта си
в светая светих на най съкровените
покои
на моята душа вградих Идея
преди да дойде още Бог
ти беше мисъл дума смисъл
аз лист отнесен в тилилейските гори
ти беше песен и стрела от Изток
аз лък с обтегната тетива
ти беше славей в бял кафез
аз тъмносинята магия
ти бе фетиш и индулгенция за Рая
аз оазис хладен с финикова ракия
ти бе мираж за моята душа
аз дъх на пресекулки
ти бе разтупкано сърце

ИЛИЯН ТРОЯНСКИ

БИОГРАФИЯ

ОТСРЕЩА
„Вече си тук?
Аз съм твое, винаги твое; очаквам те
винаги; знам, че обичаш
да бъдеш във мен, както аз те обичам
когато си в мен,
да те обгърна във топла солена
прегръдка –
тогава си ти! “
Сега съм при тебе, Море...
и тихо ми шепнеш гальовно и влюбено.
Тук съм, във Тебе –
от Тебе роден –
безбожно мъничка
зелена еуглена... Корабите
в залива ме чакат, чайките се галят
във дъжда; какво,
какво не ми достига? Припомни –
май нищичко не помня...
Перлени звънчета –
твоят смях –
се сипеха във утрото. Отсреща...
оня нос, на който бяхме,
вчера ли... кога? Забравих.
Винаги забравям!
Винаги ме няма там, където трябвам;
там
където ме обичат...
Прозрачно-кротко си сега, Море...
Не ме ли помниш? Рожбите си
бързо ли забравяш? Рожбите ти –
никога не те забравят. Всяка клетка
носи памет, носи спомен за вода и...
плът...
От теб започва
и при теб завършва всичко...

Онази неизбежна нощ все тъй далече
лети и каца на автопилот.
Здравей, живот! На петдесет и пет
съм вече –
един красив – и само мой живот!

На този свят във бедност и страдание
родих се гол, за да работя като кърт,
дошъл от мрака на самото безсъзнание,
а с други думи, от самата смърт.
И той ме взе, изпълни сетивата
с лъчите си, гърдите с въздух свеж,
с цветя очите ми, косите с лъх на вятър,
сърцето с порива на горестен копнеж.
Слуха изпълни с ясна птича песен
сред сенки шарени и рукнала вода,
пустинята обсипа с дъжд небесен,
огъна грейнала под слънцето дъга,
Художник Иван Димитров - Вака

аз изгаснала светулка
ти беше май ти беше роза
аз змийче в зеницата на еднорог
ти бе перце и полъх на зефир вечерен
аз в тога царствена на сцена
ти бе дървото на живота
аз във преизподнята на суета
ти бе написано с любов писмо до мене
а аз пък капки кръв от пръстите на
Бога
ти беше всичко аз бях нищо
сега си ябълка търкулнала се на дивана
и си спомняш онзи Рай на сън
а аз танцувам танц опасен със змията
и с поглед благ на ангел херувим
поглеждам към Земята

ВАЛЕРИ СТАНКОВ

МЪЖЪТ НА 55

камбана би, от тежък бронз отлята,
ковачът меч от плуга изкова,
на хоризонта се подпалиха нивята
и плъзна дим по цялата земя.
А после дълго вятърът от север
сред пясъка човешки кости вя,
и сред руините Адам не срещна Ева,
а плисна дъжд и бързо отшумя.
Но да покълне хвърленото семе
природата на естеството нареди –
ковачът изкова от меча лемеж,
и всичко тръгна както бе преди.
Удари гръм, разтърси небесата,
за да напомни, що е писано, гласът:
че има време да се сее на земята
и има време да се събере плодът,
в гърдите глътка дъх да не остане,
да усмири криле у нас духът.
Да се завърнем във самото
безсъзнание,
а с други думи, във самата смърт.

Нерегистриран в сайт за запознанства,
помъкнал сто помръкнали вини,
мъжът на петдесет и пет все още
странства
ЕЛИЦА ВИДЕНОВА
в съня на недолюбени жени.
Без име, лична карта – и без логин,
добро и зло претеглил на кантар,
мъжът на петдесет и пет е все тъй огън,
готов да се обърне на пожар.

Колко му е да сменя планетатаняколко изтъркани подметки,
а Луната просто ще ми свети
да намеря пътя към градината,
за която толкова съм слушала...
Даже и след хиляди години,
даже сред пресипналата суша
щях да я открия - РОЗАТА!
Малък принце, отвори ми - аз съм,
и прости, ако изглеждам грозна.
Дълъг беше пътят. И... пораснах.

ДОБРИН ПАСКАЛЕВ
Un mot, et tout est sauvu
Un mot, et tout est perdu
Andre Breton

Каква безкрайно дълга нощ дори без намек за пощада!
Каква е думата, която
сега и тук ще ме спаси?
От болката, нахлула във душата,
от лепкавия нощен мраз,
от призрака на самотата,
от спомена във късен час?
Уви, такава дума няма.
Няма!
Тя, думата, е твърде слаба –
изречена и вече не е тук,
не е насъщна като хляба,
а просто е един отлитащ звук...
Как тоя звук ще те нахрани,
как думата сега ще те спаси,
когато се разтворят всички рани,
и дъждове прииждат призори?...

А може би... все пак я има –
по-силна от самата смърт!
След тази непосилна зима
в житейския ми световърт,
тя търпеливо чака своя час.
Разсъмва се. Дъждът все тъй
вали.
Вали.
Две думи между капките притичват,
а аз не зная докога, дали
ще мога с тях да те извикам.
Те - думите - са тъй сами,
на самота и мене ме обричат...

ПЪТУВАНЕ КЪМ...
ДЕТСТВОТО
Малък принце, отвори ми - аз съм.
Най-накряте ти открих планетата!
Пътьом се опитах да лунясам не намерих паркинг за каретата.

На „ти” с царе, със папи, патриарси,
единствено със времето на „Ви”,
мъжът на петдесет и пет обича „Барса”,
На Луната вече не е същото...
посреща и смъртта със „Се ла ви!”
Много я възпяваха поетите
Мъжът на петдесет и пет е компарсита. и я пренаселиха със къщи всичките парцели са заети.
Все още пие четири по сто.
И ако нещо в нощите се пита,
Не остана място за принцеси,
защо живях – се пита той – защо.
дето са проспали младините си.
Мъжът на петдесет и пет е ловна пушка, Само им предлагат на концесия
някакви броени дни...
която няма как да засече.
Очи тъмнеят – и глава се люшка,
Аз обаче си направих сметката.
но си остава същото момче!

Художник Иван Димитров - Вака
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СОНЕТ ЗА РЕДАКТОРА
Наричаха редактора жесток.
А той бе благородник свише.
На всеки даваше добър урок
стихът им да е жив, да диша.
И тъй догдето стане ръкопис
готов да се превърне в книга.
А авторите стигнали до „бис“
желания успех постигат.
Увлечени от славата си те
забравиха редактора-месия.
Той страдаше за тях като дете,
сълзите си, които дълго трие.
Ще дойде нов поет приготвил слово
за да се повтори драмата отново.

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ

МОЯТ ДЕН
Моят компас сочи
вече на изток...
Всеки ден е едно многоточие
от безброй мисли.
Всеки ден слиза надолу
покрай песни и думи
от много щастие болен,
от много грешки умен.
И разбирам,
към хляба само
има много посоки.
Гравитацията е по-голяма,
когато си нависоко.

ИВАН ОВЧАРОВ

ЕВОЛЮЦИЯ НА
РЕВОЛЮЦИЯТА
Революция:
„нежно“ прохождащо гражданско
общество.
Без излишно залъгване
с „тези отгоре, които не могат“...,
с „тези отдолу, които не искат“...
Горе-долу
всичко се е размесило
в Гугъл и Фейсбук –
без утопии.
И не мислиш
дали да прегърнеш отново „помалкото зло“
във статуквото „горе-долу“ –
само псуваш, че всички са маскари,
а пък ти най-големият...
Революция:
смесване на цветове
до обезсмисляне на палитрата...
Няма цвят за небе,
за вода, за земя и за въздух –
само грубо замазани обещания
с други поредни...
И не знаеш
дали вече сам си приготвяш въжето,
тубата със бензина, кибрита,
или някой не ти ги подава –
от състрадание...
Някога,
от гори и балкани
слизали
новоизлюпени партизани...

Днес,
от градските джунгли
някакви хора
пак превземат общественото
съзнание.
После други забързано „хващат
гората“...
Смяна на ролите...
Прах в очите,
да не виждаш как Нищото
тия отгоре представят за Нещо.
Даже горският вече е друг –
не както в стария виц,
дето всички, които играят в гората,
прогонил –
днеска той регулира посоките на
играта.
Понеже,
ако друго не може,
поне
да допишат
отново
текста под линия, или финала му
тия отгоре искат...
Тия отдолу го знаят,
вече го знаят –
не искат
пак да повтарят играта
„а дано,
ама надали“
до затъпяване –
като чувство,
че носиш пищов с два патрона,
ала вторият –
пак за себе си...
Стига!
Революция –
не промяна в пиесата,
а в театъра!

МИЛЕНА БЕЛЧЕВА

ДОСТАТЪЧНОСТ
Смълчано и с петички боси присяда
утрото на кея.
Прозява се до млечно бяло. Изпълва
ме в съня вкуса му.
Не сме се виждали отдавна. Или
предчувствие си само?
С дъха ми сетен ще изчезнеш. И няма
да те доживея.
Отмята балната си рокля - не казва ни
адрес, ни име
една флиртуваща надежда с
категоричното ми "няма".
Компанията си споделям с реалността
бездушно пряма.
Но ако тя не те смущава, рискувай
смело - покани ме!

ВЛАДИМИР СТОЯНОВ

ПРОГЛАС КЪМ ЖИВИТЕ

мрачния покров
и блесва под лъчите моята единствена
вина –
рожденият ми белег от любов.

До кого ли накрая от бас се докосвам,
щом каквото спасих, пак на всички
РАДОСТИНА ДРАГОЕВА
оставям?
Аз съм оня отдавна предаден апостол – ТОГАВА
много повече българин от самата държава.
Щурец засвири валс на пеперуди...
Сенки злобно слухтят и зад мене се
Те затанцуваха без дъх. Обречени.
крият, Щурецът с лъч душата ми събуди...
точат остри езиин и змийски мълчат. Дали бе ти във тайнственост облечен?...
А във моята звездна вселенска килия И в бликналата песенна омая
и вълкът до сълза и до кост ми е брат. почувствах как политат бели мисли,
нагоре към небесната безкрайност...
Всеки спомен, ревниво изправил се
Разбирах ли тогава, че са истински,
ктитор, че не протегнах длани да ги хвана?...
пази храма с баташкия кървав олтар. А ги оставих леко да се реят...
Как тогава да бъда никой?
И вече не усетих свойте рани...
С такова минало как да съм сам?
Щурец ли ме превърна в нежна фея?!...
В очите ми се спряха две светулки.
Богове самозвани разливат до лудост Сърцето разпозна бодлички свежи.
на езика небесния древен потир
И аз гласа му в онзи миг дочула
и разчупил духа си, внезапно дочувам, ти дадох своето небе от нежност.
че ми носели милост, законност и мир.

ДИМИТЪР КАЛЕВ

У дома чужденец да съм вече не искам
или жертвен агнец, побелял във захлас. ПЛАЧ ПО МЕН
Мъртъвците възкръснаха снощи и питат
Мога да се върна, но е твърде късно.
ще се вдигна ли с тях да живея и аз.
Ще се върна впрочем, стига да
възкръсна,
стига да разровя като честен кърт
плътната сетивност с образа на смърт,
да се изоставя и да се притуря
(може би към някой бог архитектурен –
с храмова апсида и с небостъргач)
с плач (човек си тръгва със пластичен
плач).
Цял живот сънувам кули и колони
(сякаш съм в Чикаго или в Барселона),
явно се страхувам да не разруша
Художник Иван Димитров - Вака моята сетивна сводеста душа.

ДАНИЕЛА ВИКТОРОВА

Мога да се върна, но ще се отмина –
в сенките на палми или на маслини,
БЕЛЕГ ПО РОЖДЕНИЕ
въобще – във нещо, липсващо край мен
На мене връх не ми е писан по рождение. (в летен ден, например в някой Еньовден).
Защо ми е? Без друго с облаци се любя. Този ден започва рано да се кани,
Орисана съм да се скитам из ноември, опвайки в сумрака етерни екрани,
където слънцето в мъглите все се губи, за да прожектира с първите лъчи
тайните на мрака в моите очи.
където дъждове косите си заплитат
и кичат ги със сенки от отминали лета, Мога да се върна, но ще се напусна –
а вятърът полифонично вие, без да пита тялото е сграда с школи по изкуства
(там заснимат вече този Еньовден,
дали не ми додяват тежките му ноти
самота. там ще прожектират този плач по мен).

Кръвта във мен не е със цвят метличина,
а по плебейски алена и с диво потекло,
и все не й достигат вени – кипи,
бушува, тича,
като жребец се мята, наденали му
стреме и седло,
и все намира път до слепоочията ми
Спести прелюдиите смешни, ще ги
прозрачни,
приема с неохота.
издавайки ме неприлично, че съм още
Не струвам нищо и навярно ще
стигне върнатото ресто жива.
и за таксито, щом ти стана безлична и А кръв, щом прага на плътта прекрачи,
земята жадна до последна капка я
безинтересна.
изпива.
Но ако искаш да останеш, не чакай
още сто живота...
Не ми се сбъдна да намеря своето море
и пясъка на дъното броя – и чакам
Дъждецът зърва през стъклото една
пролет.
неподредена стая,
в която място за мечтите и думите ни Kогато над река пресъхва всеки
помен от небе,
не достига.
и дъното небе е по неволя.
Но има онзи дъх пространство за
няколко спокойни мига. И само в нощите намятам се със синя
тишина,
за чехлите ти, четивото. И мен - пред
чашата ти с чая... тогава слънцето провира се през

МИХО СТОЙЧЕВ

ОПИТ ЗА ПРИЧАСТИЕ
Като грешен днеска се наканих
да премахна злите духове
И дочух небесната камбана –
Бог от храма Божий ме зове.
И прекрачих прага му, пристъпих
в този вечен символ на страха
и от Божиите му заръки
палнах свещ, да издими греха...
Коленичих и докоснах пръсти
за молитва. Догоря свещта.
И пред глътка вино се прекръстих
глътка вино - свята чистота.
И се вдигнах. И за миг припламна
тържеството на спокоен ден...
Но дали спокоен ще остане
дявола, неиздимим от мен?...
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КРАСИМИР
СИМЕОНОВ

ИВАН ЕДРЕВ

ПОЖЕЛАЙ СИ
МЕНТОВА
БОНБОНКА

ПЪ Р В И О ПИТ З А

отвъд нашия свят е празнота
отвъд празнотата е другият свят
отвъд доброто и злото е истината
отвъд безстрашието е смирението
отвъд твореца
е бог
който се стреми да познае света
ще разсипе живота си
има надежда няма съдба
любовта е спасение
телата ни са опит човешкото
същество
е последната крепост
душите ни виждат тайната
преди рождението
животът е средство
езикът е пречка
ела

ВЛ Ю Б ВАН Е

На песента ти думите – ръкойки,
как в сноп да вържа, как?
Не ми достига смелост ли, девойко?
Вдигни очи, стори ми знак.
Че в гърлото ми слънцето заседна,
змийче в гърдите ми пълзи.
Вдигни очи - да те погледам…
Проклети да са мъжките сълзи…
Кога порасна и зажъна?
И за любов кога запя?
Девойко, няма край чакъма.
Аз устни в песента ще потопя…
Запей пред бога и пред хляба!
Запей, небето разплачи!
Да тръшна сноп и теб да грабна…
Метличини са твоите очи.
Кой сплете тънката ти плитка
от руси житни класове?
Довечера ще те пресрещна с китка…
Чуй, песента ти вече ме зове.
Вдигни очи, девойко, погледни ме!
Да свети на небето твоят сърп.
А песента любовен химн е
на твойта хубост и на мойта скръб.

КОСТА РАДЕВ

ДИМА ДИМИТРОВА

* * *

ЧЕРГА

Не загръщай палтото си
щом те близне езикът на вятъра.
Милва той, опипва тънкото тяло.
Не загръщай палтото,
не отблъсквай меките ласки.
Затвори очи,
не мисли.
Остави му се.
Умел съблазнител е вятърът.
Току-виж me харесал.
(Макар всички жени да са негови).
През окото между рая и ада
като пух ще политне жената,
избрана за мене.
Кой съм аз ли?
Това не го знае и вятърът.
Аз го пращам.
И другото няма значение.

Изтъках живота си –
черга шарена
Ред бели рози,
ред червени,
ред вишневи карамфили.
Тук-таме точици –
сребристи сълзици.

ИВАН ОБРЕТЕНОВ
* * *
След дъжда,
удавил полето,
над следа от каруца
молитвено сведени
птици пиеха небето.

ЙОНКО ЙОНКОВ

ОБИЧ
Когато някой някого обича –
светът е сякаш вече променен.
И любовта дописва свойта притча
тъй както я дописваш ти със мен.
Тъй както нещо от живота кратък
за мен превръщаш в миг неповторим,
та в него да вървим все по-нататък –
непобедима и непобедим.

Ден и нощ тъках.
Очите си дадох.
Ръцете намъчих.
Накрая въздъхнах –
готово! Като смокиня
усладих душата си.
Черга за чудо и приказ!
Извезах в нея
цяло сърцето си.
...
Проснах я.
По нея другите ще ходят...

ИВАН ДОЛСКИ

КАКВА ЗЕМЯ...
Ако прекрачим хребета на лошото в
душите си,
каква земя в нозете ни ще легне...
Борис Христов
Тя беше легнала в нозете ни, от
Аспаруховите българи
на кулести коне пресичана –
земя на ханове и на царе велики, наша
майка.
Но днес, от лошото в душите ни
ограбена
/разядените ни душици.../,
на смъртно ложе нашата земякърмилница
старица жалка е...
Народе български, хляб за децата,

вяра и любов
как ще замесим?
На двадесет и първи век пред прага
търкаме нозе
и се въртим около нищото...
Така ли казаха, тъй ли ни усладиха
хлевоустните намеси
и толкова ли сме безпомощни,
безродни, нищи?

И вместо песен, ражда дим и писък...
Обичам. Пожелавам си. Мечтая.
Една надежда сгушил съм за края...

На вековете старата река отмива
бавно и жестоко
бреговете ни.
И няма ли да се намери брод, две
крачки място,
където стадото объркано, мъже пастири,
през годините да преведете
и да изгрее утрото пред нас, окъпано
в надежда ясна.

В памет на Севда Костова

Каква земя отриваме в нозете си, в
остърганите си
души, заробени от спазми...
Ако се вдигне някой от мъжете й прабългарите
страховити не знам дали сме вътре в себе си
начестно и наясно:
под знамето от конската опашка ще
ни прокълне
и ще ни избоде очите!

22.2.2013 г., Атланта

РУСКА ДАСКАЛОВА

ПИСАТЕЛКАТА И
ПРОСЯКА
От нищета и бедност отвратена,
познала знанието и скръбта
от битките словесни уморена,
сама на пейка чакаше нощта.
Но мина сянка... и за миг в сърцето
проникна шепот в здрача разлюлян:
„Вземи за хляб!” - и няколко монети
опариха до болка твойта длан.
Пое към къщи ти; къде да носиш
не подаянието - онзи глас,
от златото по-златен... Като просяк
се спря пред Светия иконостас.
Там зрящ покой в душата ти застина,
омаяна на Бог от щедростта,
че няма по-всевишна милостиня
от простата човешка доброта.

АЛЕКСАНДЪР БЕЛЧЕВ

ТЕРАПИЯ
Ние бягаме рано,
когато спортистите спят.
Щурмуваме силом своите тъжни
рекорди.
В очите - сълзи,
и хрипливо се къса дъхът ала бягаме. Още сме горди.
Кой с опънати нерви;
кой за талия, кой пък за сън,
но преплитаме крачки, и телата си
трескаво молим –
километърче още!
Или - хайде, поне до прогнилия пън!...
... Младостта ни от същност се
превръща все повече в
роля.
И засмучем цигарка чак до филтъра, тъжно, с вина,
че сме вече покорни, че смирени сме,
и не само пред нея.
Че не казахме просто:
- Стига! Остави ме на мира, жена!
Неспокойно живях нека спокойно поне остарея.

КИРИЛ АСПАРУХОВ
* * *
Не ме обичай толкова! Не трябва!
Наместо цвят очакван, цъфва
брадва...
Не ме и пожелавай мислено!
Надеждата снове разлистена...
Дори в мечти не ме превръщай сляпо!
С дъх на зима е подобно лято...
Абсурдите ни сипят се стремглаво.
Омраза без любов - ламя двуглава
изяжда още в кълн добрата мисъл.

Художник Иван Димитров - Вака

ДИМИТРИНА ЯКИМОВА

РОДИНО!
Започваш с тиха, китна долчинка,
река, небе – зовяща необятност,
Ти, малка, теменужена земя!
Очи затварям и Те виждам цяла.
Най-първите, когато те открили,
посели хлебородни семена,
фиданката грижливо посадили
и с вяра Аспарухова поили –
да расне и да гони Вечността.
И затова е коренът дълбоко
споен със Теб навеки, а върхът
е устремен нагоре и нагоре...
Камбанен звън душите ни докосва.
Тревожно време е – на съвестта.
Разпръснем ли се, думата „съдба”
не ще измие стъпката позорна...
Ти, наша мила, щедра, плодородна,
и тровена, и грабена, но родна,
на тръгналите вкупом по ръба –
дай дух и сила да Те съхранят!
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Х УД О Ж Н И К Н А Б Р О Я
Иван Димитров-Вака е роден
на 28 юни 1964 г. във Варна. През
1989 г. завършва живопис във
ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
- Велико Търново.
Работи в областта на живописта и графиката. От 1998 г.
преподава рисуване и живопис в
НГХНИ “Константин Преславски” - Варна. Участва в общи
изложби на варненските художници,
Международното
биенале на графиката – Варна 2003,
Фестивала на визуалните изкуства
“Август в изкуствата 2004”. Негови
творби са притежание на български
и чужди колекции в
Англия,
Сърбия,
Германия, САЩ и Холандия.

Изкуството е барометър на
случващото се в света – фактът
не е известен от вчера. Съдържащата се в него провокация
е често сурово осъждана, забранявана и, по-лошо – в случай на
нужда – изкривявана. Художниците са индивидуалисти и
странни птици. Това в България
е съвсем нормално – орел, рак и
щука. Но трябва все пак да
помним, че светът не е
еднопластов, защото и живеенето ни не е еднопластово.
Изкуството не е изкуствознание,
колкото и изкуствознанието да е
важно за него, защото прави
опити да го проясни.
Рисуването увлича, както
увлича и писането, то е в някакъв смисъл забрава на мисленето, в което е намерението. Така
Иван Димитров-Вака е явил и
страховете на социалната среда,
в която живее, както и собствените си страхове. Всяко
изкуство все пак изниква и от
„лабораторията” на несъзнаваното.
Несъмнено Иван ДимитровВака е от поколението на младите художници във Варна. Според
мнозина,
характерно
за
творчество му е, че се придържа
към класиката. Според мен обаче, живописта за него не е
илюстрация на събитие, а повече провокация. Тя е въздействие
чрез цвят и символи, излъчване
на духовна енергия. Рисунъкът
му е всякога верен и без
изхвърляния, които би трябвало
да бъдат обяснявани на публиката.
Живописта на Иван Димитров-Вака е разнообразна,
простирайки се от реалистично
изградените женски фигури до
ярките цветни петна на емоционално въздействащите пейзажи.
За него изкуството не е
„абстракция, извлечена от природата” (Гоген), а трепетно
гмуркане в сърцето на действителността, в незабравимата
прегръдка на тази действителност. Не символ, а смисъл.

Без да бъда категоричен, бих
определил Иван Димитров-Вака
като художник на тънките сетивни изживявания. Подобно на
стила на някои катедрали,
изкуството му може да бъде наречено „пламтящо”. У него
господстват кривите линии и
подвижната,
неуловима
пластичност на пламъка. В този

търси своето място като творец.
Човекът в картините на Иван
Димитров–Вака присъства в
своите различни състояния на
самотност. Основна тема, която
го вълнува е женското тяло.
Българският зрител и ценител е
доста свенлив и консервативен
към голото тяло, забелязали са
критиците. Всъщност Захарий

именно рисувайки голи тела.
Предимно женски. В тях има
предизвикателност,
мекота,
изящни форми, сенки и нюанси.
Отношението към голото тяло
характеризира не само художествените етапи, но и цивилизационния ход и като продукт
на човешката мисъл и чувства
отразява духа на времето. В на-

Зограф за първи път рисува такова в свой стенопис, но той е
сред грешниците. Погледнато
чисто „клинично”, всеки художник търси решаването на
свои пластични проблеми чрез
голото тяло. Не случайно и
лондонската галерия „Тейт” му
посвещава специална експозиция (работи на Матис, Пикасо,
Дали). У нас това преклонение
на художниците пред акта почти
не е показвано. То сякаш е поголямо предизвикателство пред
скулпторите, отколкото пред
живописците, за които това е

шата художествена култура,
жанра „голо тяло” в живописта
и скулптурата се развива след
Освобождението и е една от
формите на модернизация на
новото българско изкуство.
Несъмнено голото женско тяло е предизвикателство за всеки
творец. В своя художествен
изказ Иван Димитров-Вака
набляга на естетската визия на
модела. За него той е просто
ескиз около който изгражда
своето внушение. Запомнящо е
усещането за стесненост и
сгъстеност на пространството,
за концентриран въздух и онзи

ИВАН ДИМИТРОВ-ВАКА

смисъл и художникът се стреми не
толкова да обяснява, колкото да
изразява, не толкова към ред, колкото
към ритъм, не
толкова към равновесие, колкото към
сила и яркост. Това,
което преди всичко го привлича
и властно го покорява, съвсем
не е умозрителното обобщение
на предметите и хората, а, тъкмо
напротив, собственият, обособеният, индивидуализираният
образ на всеки човек и всеки
предмет, трагично мимолетният
образ, който тези хора и тези
предмети имат в даден миг мигновение! - на тяхното отлитащо битие.
В наситените тонове на неговите платна звучи една неподправена искреност. И което е
по-важно – тази искреност
изразява нещо „свое”, в нея се
долавя оная рядка самобитност,
която е първият признак на всеки талант.
В началото той сигурно се е
осланял на локалния тон, тоест
възпроизвеждал е буквално
върху платното предметите с
техните собствени цветове. Днес
той открива, че тази вярност е
измамна, че в дадена картина
цветовете си взаимодействуват
и че живописта трябва да бъде
функция от това взаимодействие на цветовете. Картините му са самостойно цяло; те
съвсем не са прост сбор от цветове, действуващи независимо
един от друг, а комплекс от цветови съотношения. Дори да иска
и да може да научи нещо от другите и дори да заимствува някои
технически похвати от тях, той
винаги гледа нещата със
собствените си очи и ги подхваща по своему.
Рисунката, както и картината
при него, не представляват опит
за фиксиране на дадена реалност
във времето, т.е. нейният наглед
като самостоен обект на интерес. Той успява да предаде
импулсите на своето подсъзнание в неподражаем по своята
спонтанност творчески процес,
който застава в центъра на художествените му търсения. Потапяйки се в дълбоките води от
световни колоси в живописта и
изучавайки техниките, хармоничните специфики, светоусещане и личен поглед на всеки
един от тях, той непрестанно

Художник Иван Димитров - Вака

много повече интимен жанр.
Едва през 30-те години на ХХ
век българските художници се
осмеляват да превърнат акта в
картина за душата, да се отдадат
изцяло на култа към красотата
на плътта. „Нашето голо тяло е
свенливо”, твърди изкуствоведката Бисера Йосифова. И
припомня, че всеки бъдещ художник се е създавал като такъв

екстатично тих възторг, който
изпитваш пред една от тези голи
мадони, докато изчезне всяко
усещане за пространство, докато
остане само този утробен вакуум. Образите на Иван Димитров-Вака се отливат у нас
във форми на познание – за себе
си и за другите; познание, което
рефлектира върху опита ни в
цялост, предизвиквайки не само

чувства и умонастроения, а заемане на позиции, засягащи социалното,
гражданското,
личностното. В изграждането на
голите женски фигури художникът търси не толкова еротиката,
колкото пластичното, а може би
поетичното внушение.
И в своите живописни пейзажни платна Иван Димитров –
Вака е лаконичен в цветово и
стилистично отношение и
въпреки, че представя класически цветни пейзажи, залага на
рисунъка в едър план, а не на
изобилието от цветове. Според
един негов критик дори кабинка
за преобличане може да
изглежда романтично, ако плажът носи подписа на Иван Димитров-Вака. В картините си с
флорални мотиви художникът
неповторимо буди чрез своето
съчетание на цветовете сладостно и тъжно чувство на покой. Картините му не предлагат
само гледки от Каварна, Кранево
и Морската градина във Варна;
вечно търсещият творчески дух
е вперил поглед навън и вътре в
себе си. Уловени са различни
състояния на заобикалящата ни
действителност – от самовглъбеност до съзерцание. В платната му властват предметите и
летаргичните пейзажи, където
освен с цветовете, той борави
еднакво успешно и с графичните
техники. Показан е общият дух
на естеството - природата, която
още не е обагрена с есенни цветове и която изпълва с радост и
оптимизъм. Постигнато е цветово преживяване, в които има
много емоционални послания,
наблюдателност и чувствителност.
Всъщност Вака харесва и кубистите, което си личи по
изчистените форми на платна
като „Пенелопа”, „Даная”, „Тоалет”. За една от изложбите му в
Галерия 8 Иван Големанов пише:
„Представените творби са живописни, работени с маслени
бои и акрил. Изпълнени са в характерния за художника кубистичен
маниер.
Лека
меланхоличност струи от
платната, които са с подчертан
акцент към студената гама.”
Като художник Иван Димитров-Вака се стреми да
опростява, за да може по-добре
да гради. Отдалечава се е от нещата, придава на картините си
повече равновесие и устойчивост. Обича да дава преднина на
трайното и неизменното - присъщи на класическото изкуство.
Към тази асимилация - повече
несъзнателна, отколкото търсена, повече - вдъхваща страх,
отколкото желана - той
пристъпва предпазливо. Неговият вътрешен глас го кара да се
подчинява само на собственото
си влечение, да се опива от
пространството, да обгръща
всемира в неговата загадъчна
цялост, да се оставя да бъде носен от потока на нещата.
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Мелодиката на произведенията му постепенно придоби яркост
и сугестивност, съсредоточи се
около няколко доминиращи мотива, свързани с новата вяра, с
любовта, приятелството... Цялостното
му
мисловно
наследство, погледнато през
призмата на днешния ден,
представлява едно по-различно,
съвременно осмисляне, без прекомерен акцент върху екзотично
„ориенталското”, но с достатъчно
блясък и виталитет в цялостния
елегантно пулсиращ динамичен
поток.
За всичко Иван Манолов плати с цената на отчаянието и
съхранената невинност. С цялата
си житейска битност той успя да
пребори убеждението, че поезията е убежище за крехките, пренебрегвани, заплашени от
забрава неща.
Иван Манолов видя упадъка
на държавата и гибелта на народа, мощта на новите тирани. Но
въпреки това се върна при нас.
Искаше да знае какво остава след
отхвърлянето на пролетта и младостта. Защото беше Поет: този,
който непрекъснато мисли за нещо друго.
За какво пишеше в това дълго
скитничество през „всеобщата
другост“ в „мочурливите хиатуси
на историята“: за тленността на
човешките неща, за забравата,
която израства, преди още пламъкът да е догорял, за самотата
на загиващите, за тъжните сбогувания с човечеството, което остава, за отчуждаващия се език
(като езика на древна планета), за
отхвърлянето на песента и дъха
на виното, за вика на чайките,
след които бяга блясъкът... Може
би и затова днес бих сравнил
книгите му с писмо на корабокрушенец, мило, наивно и
очакващо ответ, затворено в бутилка и хвърлено в морето. Дано
някой някъде да го улови и го
прочете...
Както се твърди в един ренесансов манифест, „онзи, който
иска да лети със средствата на
човека, трябва дълго да се заседява в стаята си; и онзи, който желае да живее в паметта на
потомството, трябва един вид да
умре за себе си"1.
„Душата си избира свое
общество”. Иван Манолов по-

ВРАТАТА

търси себетъждественост в Повече се вълнуваше от дучистотата на лирическото, но то- шевното и истинското, отколкото
поднесената
ва тъждество е все пак раздвоено, от „красиво”
общуващо. Точно в това движе- реалност на пресъздадени образи
ние въображението му стана от всекидневието. Това му позвосимволично. Образът, който то ли да долови безкрайното, вечноизскристализира по трудния път то състояние на словото и да го
на мъжкото съзряване, стана фи- изведе в присъщата за него
гура не на една или друга мисъл, пластична изразност.
Поезия ще има дотогава, докаа на напрежението на цялото битие, на всяка мисъл, потопена то- то има романтици и идеалисти.
талността на въображаемия свят. Когато пишеш стихове, трябва да
Вече е твърде късно да отгра- вярваш, че поне един от читатеничим какво за него самия лите ще затвори тънката ти
представлява правото на свобо- книжка променен. Иван Манолов
ден емоционален избор на чове- нямаше причина да се срамува от
ка, епикурейската свобода, своите неудобни места. И никога
идеалното общество, в което не ги забрави. Защото ги
властват
топлината
и
АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ
братството, желязото –
мъжката сила и връзката със
земята, златото – вътрешното
алхимично запитване. Интуи- надмогна. Неговият
език
циите на поетите са забравените лирическият
осводи
приключения на Бог (Елиас Ка- докрай
нети). Големите истини се казват неизброимите значепо праговете и основното най- ния, укрити в думи,
често изниква след дълъг разго- фигури, образи, сюжети,
ситуации.
вор (Е. М. Чоран).
Тогава защо пишем, след като Именно неговото пивече трето десетилетие фалшиви- сане (понякога и мноте блюстители на реда ни говорят гозначно
с пролетен език и бавно превръ- неписаното!) ословещат българския свят във фантом? си и углъби съПисането (както впрочем си ществуването чрез фигурите на
мисля и за Иван Манолов) е „моралния човек” и построи лидетството, онази райска градина, рически ситуации около „скрив която се изживява радостта от тия живот на нещата”, но и
първото виждане и среща с не- накара самото битие да проговощата. Възрастното дете-писател ри, с всички свои гласове.
Четенето на неговата поезия е
се тревожи за много неща, тъй
като повечето вече не са му ясни, тест за нашите солидарни
да речем променените човешките възможности, нашата способност
отношения, за които има само да се свържем с мислите и чувснякакви предчувствия. Освен то- твата на някой друг и това
ва се чувства виновно за много разкрива умението ни да бъдем
неща, в които не е сгрешило... Но част от и да се отзоваваме на покато всяко дете, се бори за голяма общност, отколко на савсичко. Много е слабо. За писате- мите нас. Не се съмнявам, че
ля съвременното детството е „прогорялата” му поезия все нямного вдъхновяващ период кога ще се превърне „в брояч на
точно заради мъките на безкрайните изпитания на
израстването и търсенето на свое съмнението” (Дж. М. Кутси).
Питам се още, дали вече не помясто в света.
Шекспировото
Не бива наивно да се вярва, че забравихме
Иван Манолов беше надарен с прозрение: „Да, този свят е сцена,
ясновидство. Понякога юно- където всички хора са актьори и
шески трогателни, емоционални, всеки има миг, в който трябва да
отчаяни, неговите стихове търпе- влезе и излезе…” Не че от това ще
ливо понасяха собствените не- ни стане по-леко. Животът, ни
щастия. Благословен с толкова учи Иван Манолов, е временен и
жалост и любов към хората, той вечен, също както в библейския
умееше да се надсмива над чо- текст: „... почина Авраам... и се
вешките си слабости, над непо- прибра при своя народ.”
Иван Манолов успя да провинятните удари върху другите.

По-нищожен дори от мушичката в чашата с вино,
неудачнико тъжен, безсилни са твойте крила.
И по прашния път като странно видение мина
песента, отъняла от знойната лятна пила.
Сякаш някой дълбае по камъка с нокти изтрити
и оставя следа в изтерзаното твое сърце.
Ала колко неясно е всичко, което опита
да повикаш по име или да докоснеш с ръце.
Само сянката още след тебе върви по баира.
Но какво е в пространството глухият пулс на кръвта,
щом окото човешко едната сълза не побира
и, превит, я търкаляш по кривия гръб на света.
Но ще стигнеш до прага, от който без вест се изгуби,
и ще видиш мечтата из пустия двор да снове.
А ключът ще потъне в изгнилата вече коруба
на вратата, която разделя безкрая на две.

ИЛЮЗИЯ

Зад дъжда, зад мъглата,
до небето… нататък

ди нишката, която върви от някога към днес и беляза нестройната до парадоксалност, но и
толкова витална същност на
вечното ни и непримиримо с нищо солипсистичното прибиранев-себе си. Ролята на поета се
състои в това да не предава таланта и съвестта си (Клаудиу Комартин).
„Освен илюзията нямаме друга действителност…”, казва Пирандело. Точно както Иван
Манолов успя да изпита издъно
съмненията на нехаещия дух, на
притъпените сетива, на недочаканите отговори и тлеещия зов за
съпротива. Срещу мистичните
потрепвания на
„голата вода” се
изправяше само
мракът на натежалото безмълвие.
Имъчваше го „битието пусто” на „провинциалното
изкуство”, изгубило
„пътя за Колхида”. И
изповяда
сломен:
„Сляп е тласъкът,
който ни мята. Няма
нищо напред и това,
че летим, е утеха!”
(„Криле на разпятие”). Тогава, когато сред примирено и кротко гаснещите очи на
прихлупените от старост селски
къщи излиняваха и сетните пътеки „между мъртви и живи” и
Господ записваше последните си
имена в Господнята си книга,
тъжно
поглеждайки
към
обезсловесената земна пустиня.
Започнал с „делничните изповеди” за изначалната борба
между хляба и мечтите („Не бях
роден за скитник и не тръгнах/ от
алчност, заслепен, ала парите/ от
себе си не можех да изтръгна,/ че
хлябът е по-нужен от мечтите. ”)
и детския спомен по хребета
блестящ („като олтар/ във въздуха, сгъстен до изнемога”) в цикъла „Нито спасител, нито палач”
(1993), Иван Манолов твърде
скоро потъна в странната замисленост на човек, стоящ на ръба и несъзнателно търсещ опора
(„Август дъха си в горещото дави...”). Твърде бързо животът замени огъня на духовното
изцеление със студената безизразност на хляба („...А хлябът
не може да сгрее.”) и нямаше кой
да спаси душата. Заглъхващи

ИВАН МАНОЛОВ

този свят е объркан
и от нас е по-кратък.
Ако спрем раздвоени
на брега му отвесен,
в амплитудата плаха
между лято и есен,
между вик и въздишка
в страховете ни тъмни,
той след нас много трудно
може пак да осъмне.
Просто капка отрова
или късче стомана,
и прорязва душите
остър звън на камбана.
От плътта ни все още
пари мъртвият камък.
Но вали… А светът е
само призрачен замък.
Привидение бързо,
мимолетна измама.

До дъжда… До мъглата…
И нататък го няма.

ПИСМО
ДО БЪЛГАРСКИЯ АПОСТОЛ
ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ
Ялови думите, брате Захарие –
тлъсти, наддавали само на лой.
Лъскаво евростандартно бездарие –
мисли на чужд език, а няма свой.
Трие старателно “Записки”, “Хъшове”.
Ахка по миски, крещи в Дисниленд.
Празнични, празнички речи – до
втръсване,
сякаш Батак е на друг континент.
Никакво робство, кланета, въстания…
От календарите липсва април.
Патриотизмът живее в изгнание,
знамето с кредитна карта сменил.
Тъпче се с хамбургер, пие си количка.

струни,
последна
любов,
последна победа..., самият живот
покри в недрата си неумолимо
растящото ядро на съмненията в
прииждащата вече тъмнина.
Изгубила отрано единството си,
човешката му душа с възпалени
есенни очи потърси настойчиво
нови опори, но тръпнещият слух
долави само ехото на стенещото
време.
В поезията си Иван Манолов е
модерен, без излишната постмодерна игривост на своите събратя;
сериозно-аналитичен и взрян в
себе си и света; оригинален откъм
стил, сюжет и композиция; драматургичен (кинематографичен); леко енигматичен, но и трагично
усетлив към оголена беззащитността на човека, захвърлен в
света на относителните ценности,
на безвъзвратно изгубените родови сакралии.
От какво се опита да ни спаси
Иван Манолов – дали от „животът, който бавно ни убива,/ животът, който тайно ни щади” или
от „животът, който строго ни
обича,/ животът, който сладко ни
боли”? Ако на повърхността
изглежда общосподелим страхът
от липсата на спомен („живот
или смърт ни събира”), то
стократно по-трагично звучи по
ботевски нарисуваната „щастлива смърт” в „Човекът си умираше
щастлив...”. Но не смирението е
единствено възможното оправдание за нашата мимолетност; магическите енергии на човешкото
му любопитство и днес наблюдават с безпокойство „везната колеблива” на „живота, който вече
си отива,/ живота, който още
предстои”. Додето още съненият
град търпеливо зад щорите ще
дочака отново Деня - следващата
доза безсмъртие в предписания
срок.
Иван побърза да напусне „като някой гмуркач, който бърза
нагоре да диша” гнетящия тътен
на живота ни, оставяйки ни
единствено „бисерните си словесни приливи” и „образа смътен” да ни напомнят „криле на
разпятие на Голгота”.
И така ни остави неразрешените си въпроси. Без укор, а с доверие към всички нас.
1 Du Bellay. La défense et
illustration de la langue française.
Librairie Larousse, 1972, p. 85.

Трилъри, екшъни… Love USA!
Търка пилони културата голичка,
форми в глобалното шоу ветрей.
Тъпо е, тъжно е, брате Захарие –
кърваво кладенче до всеки брод.
А край Оборище плаче България
над махмурлука на своя народ.
* * *
Море зелено край брега на лятото,
дълбоко в сенките на твоите дървета
като изгубено съкровище душата ти
загадъчно под слънчевия лъч присветва.
И уморената лагуна на следобеда
в таляните от паяжини сплетени
залива ароматът див на лобода.
А в детелина спи ключето на късмета ни.
Дали защото е заровено наблизо
и може би сега над него сме надвесени,
сърцата ни така барабанят под ризите,
че заглушават тътена на всички есени.
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П О Е Т И Ч Н И П А РА Л Е Л И

от 1848 г.
ШАРЛ БОДЛЕР революцията
и за известно време се ЗА СВЕДЕНИЕ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ
интересува от политиИндивидът от вида къде хомо сапиенс, гични за онзи строй изяви, на ученика е на(1821-1867) публикува
ка. През 1857 г. Бодлер къде хомо луденс, не може да избира - кой да малено поведението от примерно на добро.
своята първа и го роди, кога да го роди и къде да го роди.
На следващата година поведението на К. Ка-

Шарл Бодлер е роден
на 9 април 1821 г. в Париж, Франция, в семейство на висш
държавен чиновник. Баща
му умира през 1827 г. и
майка му се омъжва
повторно за офицер, работил по-късно като посланик в различни страни.
Бодлер получава образованието си в Лион (1831-1836
г.) и в Париж (1836-1839 г.).
През следващите години
Бодлер е води нередовен
живот и вторият му баща
го изпраща на пътешествие
до Индия. След завръщането си в Париж, той вече е
пълнолетен, но продължава
екстравагантния си живот. Тъй като е заплашен от разорение, семейството поставя имуществото му под попечителство. През този
период той се запознава с мулатката Жана
Дювал. Връзката продължава до края на живота му.
През 1845-1846 г. Бодлер публикува критични прегледи на съвременното изкуство,
които привличат внимание със смелостта
на обявените възгледи. Той взема участие в

ВЕЧЕРНО
СЪЗВУЧИЕ
Настъпва чуден миг, изпълнен с
аромат:
като кадилница е всеки цвят - ухае;
от звуци и от дъх вълшебна смес това е;
меланхоличен валс и виене на свят!

най-известна стихосбирка
„Цветя на злото”. Тя е
издадена от неговия приятел Огюст Луи Меласис.
Стихотворенията са високо оценени от малък кръг
читатели, но сюжетът им
предизвиква недоволството на критиката и широката публика. Стихосбирката
е преиздадена през 1861 г.
със значителни допълнения.
Финансовите затруднения на Бодлер се засилват.
През 1864 г. заминава за Брюксел, където се
надява да продаде правата за своите
произведения. През този период, освен
пристрастеността си към опиума, той започва да пие много. През 1866 г. получава
удар. Последните години прекарва в санаториуми в Брюксел и Париж. Умира на 31
август 1867 г.

Писателят-сатирик Калин Калинов се е
пръкнал на този грешен, смешен
и объркан свят преди шейсет години в гр. Кърджали, в семейството на бежанци от
Беломорска Тракия. Лицето Калин Калинов от ранна юношеска
възраст е отявлен анархист - не
обича строй, издържа на бой и
винопой. Вместо спуснатите по
програма предмети от Образователното ни министерство, предпочита да
изучава живия живот - без маска и без грим?
През лятната ваканция в онези петилетки
вместо да чете за партизанските подвизи на
Славчо Трънски, Митко Палаузов, Вела Пеева и Пенчо Кубадински, шестокласникът
Калинов чете Иля Илф и Евгени Петров,
Джером Клапка Джером, Славомир Мрожек, Николай Бердяев и Мигел дьо
Сервантес. Нещо повече, за да онагледи пред
съучениците си прочетеното, един ден отива
на училище с едно случайно намерено на
Рубриката води улицата дръгливо магаре, поради липса на
СИМЕОН ИЛИЕВ кон. Заради демонстративните му и нело-

ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

ПОСЛЕСЛОВ

Не бързай, моя скръб, и успокой се - ето,
зовеше Вечерта и вече тя е тук;
обгърнат е градът в здрачаване, което
на някой носи мир, а грижа зла - на
друг.

Неуважаеми псевдополитици
и прочие парламентарни скици,
извисявам глас днес да Ви „светна”,
че творецът не работи за награда
предметна.
За добрата сполука, да слушат ония,
на твореца му стига хляб и ракия.
А когато колективно празнуват
награда,
Често задружно пестят и от хляба.

Обстановката днес е много позната.
Творецът бързо сюжет ще намери.
Моцарт един се държи за главата.
Съчувства му... Салиери!

Свещената искра в очите им я няма
и към небето те са вдигнали глави,
не виждам ни един наведен да върви,
унесен във мечти или в тъга голяма.
Минават тъй сред мрак безкраен,
чийто хлад
на вечния покой е роден брат. О град!
Догдето покрай нас се веселиш, догдето
наслади търсиш пак, до безразсъдство
млад,
я виж - вървя и аз, но питам, взрян назад:
какво ли търсят все слепците по небето?

СПОДЕЛЕНО
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долари. Пое си въздух и понеже краката
се разтрепериха от вълнение, се върна
на пейката, при нейния Борис. Побърза
да скрие куфарчето в найлоновата
торба, където си носеше шишето с водата за преливане. Пак се огледа, но по
средата на седмицата рядко идваха хора
на гробищата. Леля Ценка поклати глава
в недоумение и тихо заговори:
- Борисее, Борисе! Помниш ли колко
пъти се надяваше да спечелиш я от тото,
я от лотария, я от бинго! Що пари похарчи по тия пущини, що чудо! А печалбата се падна на мен! Видя ли сега?
Тъй като мъртвеца не и отговори по
обективни причини, леля Ценка се помота още малко и си тръгна.
У дома преброи парите, които се оказаха почти половин милион долара.
Разпредели ги в пет найлонови торби и
ги внесе в пет различни банки в граѝ

ДВАДЕСЕТ
И ПЪРВИ ВЕК
Ние гражданите в 21-ви век,
така разбираме вежливостта на дело.
Когато весело ни поздрави човек,
споделяме злорадо: „Този е от село!”

От години слушам мелодраматичните
арии,
че преживяваме някак в две различни ГЛАС НАРОДЕН ГЛАС БОЖИ
Българин.
Едната България взела-дала...
„Глас народен - глас Божи” –
Другата взела, че я обрала.
тръбят партийните велможи.
Но винаги безбожници избират
партийно да ни агитират.
КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД

Дядо, баба, внуче, куче,
котка, мишка - вадят ряпа.
Обективно, компетентно,
ПЕНЧО СИМОВ седемчленно жури - зяпа!

СЛЕПЦИТЕ

със празен поглед, впит в неведоми
мъгли.

ТРАС КИСЕЛОВСКИ

СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ

Подай ми ти ръка, тръгни със мен,
догдето
Като кадилница е всеки цвят - ухае,
Насладата
палач
със
бич
и
със
цигулка с тъжен глас изплаква стон
юмрук,
крилат;
насочва
всички
там
към
меланхоличен валс и виене на свят!
Като открит олтар небето в плам сияе. празненство проклето,
към угризения щом стихне всеки звук.
Цигулка с тъжен глас изплаква стон
крилат; Ела, далеч от тях... Отминали години
безкрая пуст и чер сърцето не желае! навеждат взор откъм небесни ложи
сини
Като открит олтар небето в плам сияе,
и Разкаяние усмихва се пред мен;
а слънцето умря сред локва с ален цвят.
умиращ слънчев лъч угасва
безметежно
Безкрая пуст и чер сърцето не желае,
и
сякаш
е
саван,
към
Изток
устремен –
от миналото то извлича благодат.
послушай,
скъпа,
как
Нощта
А слънцето умря сред локва с ален
пристъпва нежно.
цвят...
В мен споменът за теб едничък лъч
Превод от френски:
сега е!

Погледай ги, мой дух - ужасни са, нали?
Като че кукли зов долавят, недочули,
чудати са като същински сомнамбули,

линов е намалено от учителския съвет в бележника му на средно, защото
си позволил да оспорва твърдението на преподавателката му
по руски език, че Карл Маркс и
Фридрих Енгелс са руснаци. За
да бъде по-убедителна, другарката Н. Ангелова нарекла
Маркс още... Карлович! И директорката на училището, която
никак не долюбвала германците,
като вярна орлица на Партията защитавала
твърдението на своята служителка.
Освен да наблюдава живота с широко
отворени очи, в младежките си години писателят Калинов е спортувал - бокс, борба и
впоследствие волейбол. Биографичните
данни за лицето добиват нова посока, когато
той сключва граждански акт за взаимно
съвместно съществуване с геофизичката
Иванка. От тогава много вода изтече. Днес
Калинов е автор на 15 книги, съавтор на две
деца - Кирил и Марина, и битов вдъхновител
на внучката Ивайла.

КРАСИМИР БАЧКОВ

СМЯХ В
ГРОБИЩАТА

да.Обясняваше на служителите, че са от
племенника , заминал преди двадесет
години в щатите. Приблизително от тогава не бе чувала нищо за него, но това бяха
подробности без значение. Накрая обмени две хиляди долара в левове и тръгна
из града. Никога не бе носила в себе си
такава голяма сума пари. Сега можеше да
си купи всичко, без да гледа за намаления
и промоции. Обаче точно сега нищо не
желаеше. Нито се ядеше нещо, нито и се
пиеше. Беше като изтръпнала от неочаквания луд късмет, споходил я в тази
интересна, погледната отстрани възраст.
Докато се чудеше накъде да поеме, видя
срещу себе си майор Донев. Той също бе
пенсионер и няколко пъти на младини бе
ѝ

ѝ

* * *
Под слънцето нищо ново,
мъртви души, чакащи наготово...
показвал, че не е безразличен към нея.
По онова време обаче нейният Борис й
стигаше, а майорът бе прекалено суетен,
прекалено наконтен изглеждаше във
военната си униформа, и прекалено
коцкарски изглеждаха тънките му
мустачки. Сега обаче нямаше никакви
пречки, затова тя спря и директно го покани на вечеря. Майорът преглътна сухо
и запита:
- А после сигурно ще желаете да идем
у дома и ... гуш, муш?
- Точно така! – светнаха очите на вдовицата.
- Да, ама нещата вече се промениха! –
присви очи той – сега и аз съм склонен
да заведа някой истински мъж на вечеря, а после... знаеш. Искам, ама няма!
Леля Ценка запуши с ръка устата си.
Идеше и да се развика от яд и безсилие,
но въздъхна и тихо промълви:
- Да си скоча на късмета и аз!
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Има поезия, която не държи
да бъде прокънтявана в
общественото пространство. Но
в нея не по-малко е изразена силата на внушението, без обаче
това да се натрапва на читателя
(слушателя) като ярък апломб и
гръмогласно говорене. Такава е
книгата на Йонко Йонков - без
да разчита на надвикването (понякога и като опиянение от звука), а на постепенно и
ненатрапващо се наслагване в
съзнанието на истините, за които понякога няма друго определение, освен като премълчавани.
И в това е основната сила и
достойнство на тази книга. А и
как може да се твърди нещо друго, когато дори и в стихотворението си „Гняв” авторът
предпочита не да заклейми, а поскоро да изрази чрез словото си
Продължение от бр. 7-8

Неусетно стигнахме до градинката пред НДК. Там –
гъмжило от народ. Минахме
край рушащия се паметник, дело
на известния скулптор Румен
Старчев.
- И това е правено в чест на
някаква годишнина (1300 годишнината от основаването на
българската държава – б. а.). Личи си, че е набързо завършен и
сигурно ще го махнат, след като
убие някой минувач – каза
Ивайло Петров.
Попитах го дали е доволен от
реализацията на сценария по романа му „Хайка за вълци”.
- Сценарият стоя 5-6 години у
режисьора и той имаше достатъчно време да го осмисля. Но
тъй като той е документалист и
това е първият му игрален филм,
нещата не станаха съвсем както
трябва. Но аз винаги съм
твърдял, че филмите са режисьорско дело. Те решават.
Филмът трябваше да бъде в осем
серии, но го орязаха и отпаднаха
две. Съкратиха психологическите сцени, които са важни за писателя, тъй като са основни
моменти в произведението. А в

като отглас на нещо дълбоко спотаявано и осмисляно:
Затова, затова към Голгота
пак ни води нещастен плебей.
И разбирам защо във живота
един страда, а друг си живей.

Аз не знам докога ще ме има,
докога стихове ще редя.
На живота прекрасната рима
и любов искам в тях да вградя.
И това, ако все пак успея,
ще си тръгна спокоен от тук.
Нейде другаде пак да копнея

Има някакво дълбоко спотаено
чувство на нравствено превъзходство над ИВАН ОВЧАРОВ
ежедневното нещоправене и в
същото време
някакво усещане за осъзната вина за живот, та дори да е друг.
- навярно от осъзнатото вникване
Всеки поет в един момент се
в същността на словото - не нещо изправя пред въпроса за битието
да променя, а само да подготвя като намерена хармония между
условията за промени, но кой-знае неговите
екзистенциални
кога можещи да се случат. И в то- същности. В този смисъл Йонко
ва е същността на твореца на сло- Йонков е открил своята истина за
вото - повече да назовава, постигане на хармонията между
отколкото да вижда осъществява- света и себе си, между стремежа
нето му в практиката. Както е и в към съвършенство и твърде нестихотворението „Копнеж”:
равномерния наратив на ежедне-

вието. Така в стихотворението си
„Хармония” поетът заявява:
И музика, и цветове, и слово
в хармония се носят във всемира.
И винаги все нещо ново
човек за себе си намира.

Както е казано във финала на
незабравимия роман на Булгаков –
защо трябва да се
върви по вече
изминати пътища, така и за г-н
Йонков смисълът на цялото житие-битие е не в достигането до
нещо ежедневно и познато, а
именно до нещо ново. И това е
фактът, който ни прави хора.
Отново една от премълчаваните
истини на тази книга. Навярно затова и традиционната за един
поет тематика - любовта - при
Йонко Йонков се откроява като

НЕДОИЗРЕЧЕНИТЕ ИСТИНИ

КРАСИМИР МАШЕВ

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

киното върви по-динамичното,
по-зрелищното. Аз съм се
пробвал в драматургията. Там
всичко е ясно – сцената, декорите, всяка една стъпка е предварително разчетена и няма място
за въображението. А при четенето на текст не е така.
- Има една мисъл на Сартр –
казах - която определя четенето
като „скачане зад огледалото.”
- Ами тази мисъл е известна,
защото е казана от Сартр. Колко
наши баби и дядовци всеки ден
говорят мъдрости, но тях никой
не ги знае, защото те са
неизвестни – обобщи Ивайло
Петров.
Стигнахме до площадката
пред НДК. Пъстрило от облекла
на млади хора – едни от тях унесено се целуваха на пейките,
други щъкаха насам-натам, а
трети, лениво изтегнати на столовете в множеството капанчета,
пиеха бира. Шумотевица от говор, чалга и по-нармална музика
на високи децибели. Тези места

са неуютни за хора като нас – с
установени диагнози.
Тръгнахме обратно по алеята.
Разговаряхме за тревогите на деня и днешното време – войната в
съседна Македония, предстоящите избори у нас, безработицата, обезлюдяването на България.
- То гурбетчийството не е от
днес – каза Ивайло – още от
турско време е. Държавата няма
да се изпразни и остане без хора... Лошото е, че когато можехме да оправим нещата, не го
направихме. Сега вече е невъзможно. България е разединена, разделена на партии и
партийки; на власт е партизанщината, корупцията е навсякъде. За нас вече е късно, но за
ей тази малките... – и той посочи
с поглед няколко тичащи по
алеята малчугани, които се гонеха безгрижно и смехът им огласяше алеята. – Виж как са
зачервили бузките. Довечера като се напапкат и ще заспят
щастливи.

ВИОЛЕТА ТОНЧЕВА

- Няма нищо по-прекрасно от
детството – рекох, за да
потвърдя казаното от големия
писател.
- В какъвто и строй да живеят
децата, каквито и да са родителите им – децата са най-щастливите същества на земята. Те не се
интересуват от нищо, което
вълнува възрастните. Дали родителите им са бедни или богати, за тях няма значение. А
селските деца гладни не заспиват. Все ще се намери нещо за
ядене...
Стъпихме отново на тротоара
на „Раковски”, като трудно се
провирахме между паркираните
коли. Често се налагаше да
изоставам и да пропускам пред
себе си писателя. Той сподели
премеждията си по време на
престоя му в правителствената
болница, където постъпил с
диагноза рак на дебелото черво.
- Не се страхувах за себе си, а
за тези две жени – съпругата и
дъщеря ни, които ще останат

ново проникновение, чрез което
се крепи чувството за постигната хармония. Както е в стихотворението „Залез”:
Ще те обичам даже и когато
почувствам, че съм вече победен.

Стихосбирката „Премълчани
истини” е едно съчетание от
краткост на изказа, яснота на
внушението и тъжно осъзнаване
за невъзможността да се изкаже
всичко. Така, както ни се иска.
Но по-важното е, че в нея е казано точно, колкото трябва да се
каже, за да разбере читателят
сложната простота на битието
като постоянен стремеж за
достигане до „другите” истини.
Тези, които все остават премълчани.
Йонко Йонков. „Премълчани
истини”. Изд. „Колор Принт”.
Варна, 2013.

безпомощни... После се оказа, че
не съм болен от рак, но ме
разрязаха до долу, за да търсят...
Разделихме се пред входа на
Градската библиотека. Точно от
мястото, откъдето тръгнахме.
Върнах се пред щандчето на
импровизирината книжарница
във фоайето на библиотеката. В
най-горния ляв ъгъл на „витрината” видях романа на Ивайло
Петров „Хайка за вълци”. Вероятно това е спряло големия
български писател пред този
щанд, но какви мисли са го
вълнували, едва ли някой ще може да каже. Но, че са били
скептични – в това не се съмнявам. Защото по време на разговора ни Ивайло Петров
неколкократно каза, че като писател, а най-вече като художник
(в буквален смисъл) той е един
обикновен любител.
- Направих една изложба и
това е... Повече не съм се и
опитвал. А напоследък и не мога
да пиша. Но може би чак през
лятото ще излезе нещо.
В края на разговора ни си пожелахме нова среща във вилата
му в Балчик.

ДОБРОМИР СЛАВЧЕВ ИЗДАДЕ ДВЕ ПОЕТИЧЕСКИ КНИГИ

Сьорен Киркегор казваше ня- в стихове. Още едно доказателство
„Храна за върколаци” по вре- изстрадано първо стъписва, а после му пета, подлага логиката и
грабва читателя. И той се впуска в издръжливостта си на изпитания, къде, че най-дълбоката форма на за поезията като необходимата и
ме на „Любовта е лудост”
които го свалят в ада или възнасят
в рая. В тази неистова амплитуда,
поставил знак за идентичност
между емоционалното и физическото живеене, той обитава границата между въобразеното и
сетивното, между фикцията и
съм от кал,/ щом болката/ реалността. Превесът между двете
наричам я любов!”
опозиции е колеблив и е трудно да
В противоборство се възправят се каже коя от тях надделява. В
умрял поне във твоя скут,/ а не да един срещу друг Духовното и Фи- крайна сметка противоборството
зическото, Доброто и Злото, Лю- се оказва като че ли онази конссъм храна за върколаци.”
Микрокосмосът и макрокос- бовта и Болестта. Ритъмът на тантна величина, благодарение на
мосът се сблъскват в поетически битката се диктува ту от вричане- която двата полюса взаимно се
взрив: “Думите, знам, са отрова,/ то и себеотричането, ту от подхранват, провокират, създават
изпитана върху мене стократно,/ прозренията и прорицателствата, и разрушават. Едно коварно партв действителност по-сурова,/ ме до които достига героят. И оста- ньорство между крайни състоязахвърлиха те безвъзвратно./ И нал насаме със смисъла на своя ния на духа и тялото, между
дали е това изненада,/ че още съм живот, той вгражда себе си лудостта, която е любов и божив и че пиша?/ Щом в себе си едновременно в любовта и във лестта, която е страшна...:
срещам преграда,/ от която вечността, защото вярва, че “Опитвам се да доживея/ до
единствено заедно те съществуват четирийстата си зима./ Усещам
трудно се диша.”
как се мержелея/ във любов
Цялата стихосбирка е белязана истински...
В търсене на отговора, лири- възпламенима./ И ако не е тя
с дълбочина на преживяването,
която се движи по ръба на ческият аз минава през капаните самата/ причина да се излекувам./
устояването. Съприкосновението на собствените си страхове, обви- Щях да хвръкна от земята,/ а в
с нещо толкова истинско и толкова нява душата си, че е ахилесовата съня ти да лудувам.”
Метафората „храна за върколаци”, изведена още в заглавието, може и да звучи кръвожадно, дори
претенциозно, с обещание за така
притегателната за масовата аудитория horor стилистика, но отгърнете
ли страниците на лиричната книга,
бързо откривате колко точно намерен е поетическият образ. Ще го
срещнете на много места: “Да бях

драмата на тази история, която пише
любовта с голямо Л. Не е просто
любов към един човек или една
жена, а огромна сила и титанична
съпротива, която се опитва да
преобърне обстоятелствата с
обратен знак: “... обикновен човек ли

отчаянието е да избереш да бъдеш
някой друг, а не себе си. Съотна-

сяйки тази мисъл към „Храна за
върколаци”, установяваме, че лирическия герой на „Храна за
върколаци” изглежда сломен, но
това е само на пръв поглед. Защото
той вече е създал своята стратегия
за оцеляване. Тя може и да
включва отказ от света и затваряне
в себе си, но не за да доведе героя
до отчаяние, а за да изследва
дълбините на отреденото му страдание. Да го провокира да излезе
срещу себе си, да се вслуша в
собствените си демони, да чуе
безпощадното мълчание, в което
прозира истинската същност на
нещата и така да научи верните
уроци. В очакване на срещата със
себе си, раздиран от дисонанси и
екстази, лирическият герой избира
не да бъде някой друг, а да самия
себе си. Приел трудния жребий,
решава да започне живота наново.
Да го започне отвътре навън, да го
издигне от катарзиса и да го излее

единствено възможна терапия за
себенадмогване и възкръсване и
основно духовно послание на „Храна за върколаци”: “И в себе си се
сблъсках,” почувствах се умрял./ И в
стихове възкръснах...”

Поетическите миниатюри в
„Храна за върколаци” нямат заглавия, разказват различни сюжети,
изстрадват по различен начин любовта, за да завършат с поанта. Напомнят класически сонет и не
случайно не друг, а Валери Петров големият наш майстор на стиха,
превел блестящо сонетите на
Шекспир, поощрява Добромир
Славчев в поетическите му занимания. В този смисъл може да се
твърди, че с втората си стихосбирка
Добромир Славчев навлиза все поуверено в лоното на поезията изкуството, което задължава всеки,
осмелил се да си служи с него,
непрекъснато да търси, докато намери най-точните думи, непрекъснато
да съкращава, докато постигне найубедителното послание.
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Д А Г И П О М Н И М С УС М И В К А
За него казваха, че е варненски
хуморист от... Белослав!
А пък е роден на 31.07.1943 г. в
село Балканци, община Стражица.
От 1951 г. живее с проблемите на
Белослав като истински кореняк
(беше върл привърженик на
футболния отбор „Димитър Ватев”, особено в годините, когато
там риташе Пламен Гетов). Във
Варна завърши Техникума по механотехника и свърза името си с
варненските хумористи и сатирици.
Димитър Раев беше само с една
година по-малък от мен, но името
му започна да се появява значително по-късно в хумористичните
страници на „Народно дело”, „Полет”, „Маяк”, а след 1977 г. и в
„Девненски възход”. Срещахме се
често по коридорите на редакциите на вестниците и Радио Варна.
Той бързо спечели благосклонността на редакторите Ангел
Петров, Велико Бърнев, Тодор Копаранов с оригиналните си
хрумвания и видно чувство за хумор. Пишеше епиграми, сатирични стихотворения, фейлетони
и спорадично афоризми. Имаше
по-голям мерак към поезията, сякаш играта с римите му доставяше по-голяма радост. Обичаше да
пише по-дълги стихотворения,
които всъщност си бяха фейлетони в рими. Но те по-рядко
виждаха бял свят, преди всичко
поради липса на място в хумористичните кътове. Пращаше
свои творби в столичните вестници и списания, в Радио София, в
предаването „Римуван смях”,
често се чуваше и негово име.
Особено много публикации имаше в списание „Здраве” (нали смехът е здраве?!), където за хумора
отговаряше друг варненец - Димитър Стойчев.
Но както си беше много весел в
нашите компании, Димитър Раев
носеше лесно ранима душа. Често
се възмущаваше от редакторите
на хумористичните вестници, че
ни пренебрегват. Когато се
опитвах да го успокоявам, винаги
ми казваше: „Завиждам ти на спокойствието!” Може би с това може
да се обясни фактът, че както внезапно се появи в хумористичния
печат, така се отказа да пише. Други колеги казваха, че от едно издателство са му върнали ръкописа с
остра отрицателна рецензия. Но в
ония години това беше коренният
ВЕСТНИК „КИЛ“ С МЕДИЙНОТО СЪДЕЙСТВИЕ
НА ТЕЛЕВИЗИЯ
„ЧЕРНО МОРЕ”

ТУРХАН РАСИЕВ

ДИМИТЪР
РАЕВ
(1943 – 2009)

номер на редакторите, които по
всякакъв начин искаха да се
отърват от сатиричните книги, за
да нямат неприятности с партийните секретари и директори.
По мое настояване след промените на 10 ноември 1989 г. той ми
даде няколко страници с хумористични стихове и епиграми за
девненския вестник „Седем дни”.
Аз му ги пуснах на 3-4 пъти, а
оригиналите ги запазих. И още ги
държа в моя архив...
Миналата година, когато се
заех да направя антологиите за
афоризма и епиграмата от
варненските хумористи, отново се
зарових в старите варненски
вестници, за да подбера и негови
творби. Помолих поета Михо
Стойчев (който съобщи за смъртта му във вестник „Кил” през лятото на 2009 г.) да се срещне със
съпругата му и да вземе повече
епиграми на Димитър Paeв, за да
имаме по-голям избор. И след
излизането на антологията
„Варненски епиграмисти” се роди
идеята да се издаде посмъртно
първата хумористична книга на
поета-сатирик Димитър Раев.
Съпругата му взе присърце идеята, осигури финансирането, а Михо Стойчев, който не е
безразличен към хумора и сатирата, се зае със съставителството. И
книгата „Пътуване с Пегас” на
Димитър Раев вече е факт. За
добрия полиграфичен вид има
заслуга и печатницата „Колор
Принт” - Варна.
Нe се наемам да напиша рецензия, нека това направят литературните критици, но искам
твърдо да заявя, че такава добра
сатирична книга не се е появявала
у нас в последните няколко години!
Съставителят Михо Стойчев,
понеже е поет, е отделил повече
място на сатиричните стихотворения на Димитър РАЕВ. Но
откровено казано аз повече му завиждам за епиграмите. В тях има
всички детайли на хубавата
епиграма, за да бъде запомнена
веднага и да бъде цитирана като
образец на остроумие. В тези

епиграми познатите теми звучат
оригинално, изненадват с неочакван финал, заредени са с
добродушен хумор. И когато този
смях избухне, не нанася вреди, ни
смачква самочувствието, а напротив - подобрява ни настроението.
И жалко, че той сега не е жив,
за да се радваме заедно на първата
му книга. И дано не е последна,
защото аз съм събрал още негови
афоризми, епиграми и стихотворения, които не са включени в
„Пътуване с Пегас”.
И нека тази книга да лети с
крилете на Пегас към небето при
своя създател, който да види своята мечта осъществена!

УТЕХА ЗА...
ПОБЕДИТЕЛЯ
По трасето тежко на конкурса
рамо в рамо бягаме със тебе –
съхнат устните, напира пулса
под това неоново поднебие.
Ето става зрителната зала –
фотофинишът потвърди:
в метрите последни до финала
ти си победил с едни гърди.
Но защо не те поглежда Нике –
победител тъй ли се посреща!?
Залата защо нададе вик и
журито объркано се блещи!?
Пак ли дяволът запали свещи
на честната богиня пред олтара
и успя зад крехките и плещи
в конкурса „свой човек” да
вкара!?...
Победителю, не се сърди –
дяволът понявга има вкус ...
Ти ме победи с едни гърди –
победиха те... с изящен бюст!

КАМЪК ОТ ЗАМЪК
Беше здрав, масивен камък,
взидан във огромен замък.
Замъка събориха, защото
някакъв талант с длетото
трябваше на този камък
да даде душа и пламък,
да заложи в него чувство
с дъха на своето изкуство.

Но камъкът бе много твърд и
не искаше с длетото да се кърти
Талантът викна другите таланти...
Разтягаха край камъка тиранти,

умуваха край него талантливо,
накрая го изгледаха накриво
и-и-и... той остана под небето,
загледан в звездното решето...
И затъгува този камък
за разрушения си замък.
За камъка намери лек
един неталантлив човек.
Един човек, минавайки оттука,
му върна пак целувките на чука!!...
И камъкът сега не страда –
взидан е в една ограда.

ДЪЖДОВЕН ЕТЮД
В един дъждовен ден,
от полета си уморен,
безмоторният самолет
падна на градински плет.
На същия злополучен плет
един охлюв пълзеше напред,
та щом се появи дъгата,
пръв да си покаже рогата...
Загледан в самолетната злополука,
дали от завист, или за поука,
охлювът махна с досада:
„Който не умее да пълзи - пада!”

КНИЖНИ
ФЛОТИЛИИ

КРАСИМИР БАЧКОВ

СМЯХ В
ГРОБИЩАТА

Леля Ценка стигна до гроба на
мъжа си, приседна на малката
пейка и въздъхна. Скоро
прехвърлила шестдесетте, тя не
усещаше годините си като тегло,
не се чувстваше стара и всичко,
което я бе вълнувало преди
смъртта на бившия й мъж, продължаваше да я вълнува със същата сила. Тя много обичаше
цветята, бонбоните и нежната
музика, в която се пее за любов.
Имаше нужда от мъжко внимание, да чува как някой ръмжи до
нея и да му готви вкусни неща,
за да го радва, както и той нея
после. Тя пак въздъхна и се огледа наоколо. През два гроба забеляза голямо, изкаляно по гърба
прасе. То се бе изтегнало в изровен донякъде гроб и от време на
време доволно риеше с муцуна в
рохката
пръст.
Гледката
изглеждаше толкова нереална, че
тя потърка очите си. Трябваше

Едни търсят морските теми това по принцип го зная там, дето ветрове и „анатеми”
се сбират на морето в безкрая ...
Други пък от кабинетите
си пишат за морето куплетите.
Вие ще кажете, че това е беда,
че в кабинетните куплети се
събира вода!?...
Е-е-е, да!!
Но тия, дето си пишат куплетите
пред глобусите в кабинетите,
са някакси-и-и ... творчески
хитри:
те не измерват водата в литри,
а излизат от кабинетите,
носейки листите с куплетите ...
Следващият миг
е просто велик:
Стиховете за морето
увисват на въжето редом с прането! ...
И след някоя и друга дата,
щом се изцедят от водата...
щом се изцедят от водата,
ги пускат да плават .... в печата.
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Карикатура Петър Н. Петров

да прогони нахалното животно,
за да не осквернява то чуждия
гроб. Взе една метална пръчка,
подпряна наблизоq и тръгна към
него. То я забеляза и изгрухтя
заплашително. Гледаше я нагло с
белите си мигли и изобщо не се
респектираше от желязото в ръката и. Това я ядоса и тя с все сила го прасна по гърба. Прасето
изквича пронизително, рязко се
надигна и като прегази вдовицата запраши между гробовете.
Яяя! – успя само да каже леля
Ценка, загледана в изровения
гроб. От старомодно дипломатическо куфарче, подаващо се от
пръста, се бяха разпилели няколко пачки долари. Тя се надигна, огледа се за други хора и
като не забеляза наблизо,
издърпа куфарчето. Отвори го и
видя, че бе пълно с пачки зелени
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