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АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ

НАСКО
“Това, което обичаме, ни се
отнема, дава се в изобилие това,
което ни руши.” – пише в едно
стихотворение Стефан Юрковски. Във време, когато изчезнаха
боговете и Олимп опустя, когато
се преобърнаха иконостасите и
се разсипаха светините, Наско
вървя по срутени мостове, влезе
на пръсти като крадец в дома на
днешната ни нищета, за да излезе от там по-безсмъртен от всеки
друг съвременен патриот. Прозата му беше дълъг и сърдечен
двубой, ето защо и днес с нея не
може да се живее мирно и тихо...
Беше силен, беше много силен,
сякаш ще живее векове. Понякога и прекрасно отчаян. (Та нали
и болката може да бъде прекрасна!) Затова и от книгите му често
изгряваха спомени – изгряваха
като дълбоки Кавказки пропасти. Затова и честно и открито
тръгваше на дуел със словото си.
Прозата му обърна българския свят с хастара навън, от
което човекът стана по-видим.
Наско искаше да стигне далече,
да открие своето племе от трудни приятелства и деца неродени.
Търпеливо чака да пораснем и
да ни стане тясно в старата дреха
на битието. Нареди търпеливо
едно до друго човешките ни самонаказания след прехода – тежките предателства, отровените
надежди... Мълчá дълго, защото
нямаше нови думи (или те бяха
забранени!), за да ни каже (дали
го чухме Тогава?): нашата къща
не е дом за богати, в нея влизат и
спят само бедняци.
Малко хора си дават сметка колко всеобхватен и значим
е Наско за българската култура
от началото на двадесет и първи век. Неговата свобода беше
с цвят на късен залез – често
оставяше книгата и с един романтичен копнеж мечтаеше да
поразговаря с някой реален,
да послуша шума на морето...
някаква позната от младостта
слънчева надежда за ново възкръсване.
Живя като внезапно изникнал отнякъде чудесен пролетен
дъжд – така внезапно и си отиде. В мъничката нива на живота
Атанас Липчев бързо ожъна земния си дял. Благородно-отстъпчиво не взе със себе си всичките
тук изговорени думи. Изчезна
като лястовичи ноти от снишаващото се небе. И никога не позволи да коленичим пред него.
Смъртта с безпогрешен усет
за талант и изкуство го споходи
в пространството между сърцата ни, както обикновено е свикнала да взема най-добрите от
живота.

Проф. АНТОНИЯ ВЕЛКОВА-ГАЙДАРЖИЕВА

ЗА СТАРАТА ПРЕСА
КАТО ФУНДАМЕНТ
НА НАЦИОНАЛНАТА
КУЛТУРНА ПАМЕТ*

Най-новият труд на един от
най-утвърдените литературоведи
и културни историци във Варна Л.
Стоянова “Вестникът и националната културна памет” е приносен
на първо място с проблематиката,
която поставя, а именно – старата
преса като своеобразна “социокултурна генеалогия” на случващото се днес във финансово-търговски, политически и най-вече
в духовен аспект. Особено ако на
внушителния й корпус от тексто-

ве се гледа непредубедено, обективно-исторически. Събирането,
картографирането, проблематизирането на годишни течения, на
тематични броеве, на дълготрайно просъществували рубрики
въвлича, както оригинално се
изразява изследвачката, “в оживелия театър на Историята, който
непрестанно сменя теми, декори,
режисьори, главни актьори и статисти, а и своите публики”.
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КИРИЛ ГЕОРГИЕВ

Художник Радко Мурзов – “Звънецът пак бие, мамо”, м. б., 90/80 см., 1989 г.

АНТОЛОГИЯ “МАНУСКРИПТ-КИЛ”
ВАСИЛ СОТИРОВ

ПОЕЗИЯ
ДО ПОИСКВАНЕ

ПИЕТА
Седя си
между две ракийки –
съвсем увяхнала салата...

(Как се издаваха книги преди демокрацията)
Първата си книга издадох
преди така наречената демокра
ция. Повече от тринадесет години ръкописът ми стоя и събираше прах в издателствата. Бях
публикувал стихове във вестниците “Литературен фронт”, “Пулс”,
“Народна младеж” и в списанията
и сборниците “Пламък”, “Септември”, “Поезия”. Запознах се с много известни творци. Но, да бъда
последователен.
Бях ученик в десети клас,
когато ми бяха публикували за
МАРИАН ЖЕЛЕВ

първи път две стихотворения в
списание “Родна реч”. Това ме накара да пиша, да пиша... Започнах
да ходя всеки месец при Евтим
Евтимов в град Петрич. Носих
му нови стихотворения, ко
ито
той поправяше. Обръщаше ми
внимание и дори ме представи
в окръжния вестник “Пиринско
дело”. После бях приет студент
в София, а след година Евтим бе
изтеглен в столицата като редактор в списание “Пламък”.
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НУЖНОТО СЛОВО
НА ВАРНА

Да приемем, че не съм от Варна. И искам да посетя града от
чисто сантиментални или духовни съображения. Чувал съм, че
има прекрасна Морска градина,
плажове, улици и център, където
да се разхождаш. Първото, което
се сещам, че трябва да направя,
е посещение в интернет. Търся
информация. После вероятно ще
попадна на брошури за фестивали, концерт на Раковината или
културни четения. Привлечен съм
и все повече започвам да мисля за

тази малка моя екскурзия. После
се срещам с приятели и те ми споделят за китните малки пицарии,
за хубавите кафененца до брега на
морето, за разходките с лодка…
Съвсем случайно попадам на
една история в книга. Разказ от
непознат за мен автор. Там пише
следното:
“В една тиха уличка, за която
никога не би си представил, че започва от най-шумния булевард на
Варна, става нещо интересно.
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Приятелите
стават на хартийки
и тъй ме гледат
от стената.
Водещ рубриката
КРАСИМИР МАШЕВ
ИВАН СТАВРЕВ

ЛЮБОВТА КАТО
УБЕЖИЩЕ
НА СВЕТЛИНАТА

Роден е на 30 .08. 1953 г. в Добрич. Завършил е Славянския университет - София, специалност
- социална педагогика. Издал е
стихосбирките “Белег” (в съавторство, 1979), “Дума свободна” (1990),
“Дарителят на сънища” (1994),
“Врата на хоризонта” (1998), “Синият поглед на дървото” (2004),
“Потъване на светлината” (2009).
През 1995 г. издава книжка с приказки “Объркани приказки”. Пиесата му “Шивачът на приказки”
печели трета награда на международния фестивал на куклените

театри “Златен делфин”. Негови
стихове са преведени на руски,
турски, молдовски, словашки, английски, полски, немски и др.
Член е на Съюза на българските писатели. Женен с брада.
Сашо Серафимов е “дарителят
на сънища” и помни болката по
“изгубения град”, когато дойдоха
другите и “затвориха черквите, изгориха книгите и отрязаха крилата
на птиците”... Той може да бъде и
фотограф, но в “снимката” му ще
видите кълбо от крясъци на стада
На стр. 9
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КУЛТУРЕН КА ЛЕЙДО СКОП
ИЗЛОЖБА КИТАЙСКИ
ИМПРЕСИИ
От 21 януари до 1 февруари в
Арт салона на Радио Варна Станчо Станев представи своя изложба на традиционна китайска живопис и калиграфия.
Калиграфията (Шу Фа) е едно
от традиционните китайски изкуства, което се ползва с изключителна популярност
и респект по целия
свят. В Китай човек,
който е способен да
напише красива калиграфия, се счита за
високо образован.
Традиционната
китайска живопис
органично съчетава
в себе си поезия, живопис, калиграфия и
гравьорско изкуство.
Задължителни атрибути в картините са
направените от автора наименование на картината, съпровождащ текст в стихотворна форма,
подходящ калиграфски стил за
изписването му и личният печат
на художника, гравиран върху
кост, камък или други материали.
Пристъпвайки към рисуването
на картината, художникът, като
правило вече е обмислил стихотворението и калиграфския стил,
с който ще го изпише върху картината и най-подходящото място
за поставянето на печата му. Надписът допълва образното съдържание на картината, засилвайки
хармоничното ѝ излъчване.
По материали от “Шъндао Център за традиционни китайски изкуства”

ИЗЛОЖБА PARABOLE
СЪБИРА ХУДОЖНИЦИ
ОТ БЪЛГАРИЯ, ГЪРЦИЯ
И ТУРЦИЯ
ArtUP! – Медийни изкуства
в България, Гърция и Турция,
проект на Гьоте-институт в трите
страни, отправя отворена покана към художници от България,
Гърция и Турция да участват в
новата изложба на медийни изкуства на ArtUP! в България, наречена PARABOLE, с куратор Йово
Панчев.
PARABOLE изследва нови
локални градски легенди с намерение да даде пространство
за широка рефлексия върху миналото, съвремието, изпълнено
с движение, миграции и кризи,
както и върху бъдещите перспективи на региона. Изложбата
PARABOLE ще бъде представена
между април и юни 2013 в няколко художествени пространства в
България.
В изложбата може да участва всеки художник от България,
Гърция и Турция, който работи в
областта на медийните изкуства.
Крайният срок за кандидатстване
е 15 март 2013.
Допълнителна информация
за изложбата и начина на кандидатстване може да намерите на
адрес: http://www.goethe.de/ins/tr/
lp/prj/art/opc/bgindex.htm
КИЛ

ПОЕТИЧНА ПРЕМИЕРА
НА “... КАЗА ТЯ. И
СЛЕЗЕ ОТ НЕБЕТО” ОТ
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА
ВЪВ ВАРНА
На 15 януари в Арт салона на
Радио Варна се състоя премиера
на поетичната книга “... каза тя. И
слезе от небето” от Виолета Хри-

дени автори, които знаят своето
място в литературното пространство.”, споделя редакторът на
“Културна палитра” Първолета
Маджарска.
Редакционният екип работи
на широка обществена основа и
привлича партньори, с които заедно да осъществява мисията си.
Започва подготовката на
следващото издание. Авторите
могат да изпратят своите творби
на e-mail: kulturna_palitra@abv.bg
. Срокът е до 22 март 2013 г.
КИЛ

ГАЛЕРИЯ 8: ИЗЛОЖБА:
“СТЕФКА ГЕОРГИЕВА –
МАЛКА ПЛАСТИКА
И РИСУНКА”

стова. Стихосбирката съдържа
71 стихотворения. 71 опита за
прекрояване на действителността, за безболезнено вмъкване
на ново парче плат на местата,
където се е поизтъркало от употреба, удължаване и зашиване
на орнаменти, за да се пъстрее
и весели окото. Тоналността на
книгата не е меланхолична, сива,
нито покрита с бледност и едва
осмелила се да погледне нагоре. В
поетичните творби често се разминаваме с болката и шумолящата тъга - дори и без да помислим
да я докоснем. Тъга, която виси
като раздрано и мършаво небе.
Тук чувствата са силни, понякога покрити с наметало, стоящи
до вратата, но с ключ да отворят
и продължат нататък. Къде? Ами
пътищата са в очите, в песните, в
кръвта, в зеленото на сезоните...
ХРИСТИНА ПАНДЖАРИДИС

ПЕРНИК С НОВА
“КУЛТУРНА ПАЛИТРА”
Втори брой на най-новия
литературен сборник “Културна
палитра” излезе от печат. Алма-

Галерия 8 стартира арт сезон
2013 с една нестандартна изложба
(16.01 до 12.02. 2013). Галеристът
Борис Стателов успя да вкара авторката Стефка Георгиева в една
нетипична и непозната за нея
роля – усвояването на малките
пространства. От друга страна,
Стефка Георгиева провокира с
представянето на творби с необичайно големи за Галерия 8 размери.
Позната на публиката предимно с “обемния” си поглед
върху изкуството, тази изложба
показа за пръв път една различна
и нехарактерна част от творчеството на художничката.
Това със сигурност беше едно
интригуващо събитие със странен привкус както за Галерия 8 и
Стефка Георгиева, така и за зрителите.
КИЛ

ЗА ШЕСТИ ПЪТ
“ЕДНА ЛЮБОВНА ВЕЧЕР
В ОПЕРАТА”

нахът е събитие в културния живот на бившия миньорски град
и - стъпка по стъпка, извоюва
заслужено място в българското
книжовно пространство...
“Културна палитра” е алманах-списание за българска и чуждестранна литература и изкуство.
В списанието са включени над
200 български творци от страната и чужбина.
“Всички те са съвременни,
креативни млади хора и утвър-

В седмицата на Свети Валентин Държавна опера Варна
предложи, концерта на дългоочакваната “Една любовна вечер
в операта” и творби от различни
жанрове: оперетата “Веселата
вдовица”, комичната опера “Севилският бръснар” и трагичната
опера “Травиата”.
Несъмнено най-голям интерес привлече “Една любовна
вечер в операта”, в която по традиция прозвучаха най-красивите
любовни мелодии в изпълнение
на най-добрите и обичани български певци. Началото постави
преди години Камелия Тодорова, последваха я Мария Илиева,
два пъти Орлин Павлов, Васил
Петров и сега дойде редът на Орлин Горанов. Варненската пуб-

лика посрещна Орлин Горанов
заедно с дългогодишния му приятел, популярния пианист и композитор Нелко Коларов. Повече
от 25 години продължава
творческото сътрудничество между двамата. Те
често се виждат и техните
дълги разговори са прословути сред колегията.
Аранжиментите на песните са дело на Нелко,
който освен на рояла, се
изяви и като диригент на
Симфоничния оркестър
на Държавна опера Варна.
ВИОЛЕТА
ТОНЧЕВА
Сн.: Monitor.bg

ВЪВ ВАРНА ПРИСТИГНА
ИКОНАТА НА
ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
На 9 февруари в Катедралния
храм ”Св. Успение Богородично” в
12:00 ч. беше отслужена тържествена литургия по повод пристигането във
Варна на икона на Свети
страстотерпец Император Николай
Александрович и неговото семейство,
които са едни
от новите мъченици за вярата, пострадали от комунистическия режим
в Русия. Донасянето на копие на
руската икона е по инициатива на
Негово Високопреосвещенство
Варненския и Великопреславски

митрополит Кирил със съдействието на Балканското атонско
сдружение и с личното Благословение на Патриарха на Москва
и цяла Русия Кирил, както и на
Санктпетербургския и Ладожски
митрополит Владимир.
На следващия ден 10.02.2013
г. бе отслужена Архиерейска Божествена св. Литургия и беше почетена паметта на новите руски
мъченици, загинали за вярата по
време на комунистическия режим.
Император Николай Александрович е ктитор на катедралния ни храм, през 1901 г. са били
дарени 42 по-малки и 3 големи
икони, а през 1904 г. още осем
икони за средните и северните
врати на иконостаса. Катедралният ни храм е първият паметник, издигнат за увековечаване
паметта и за прослава на руските
воини и всички загинали за Освобождението на България в Руско–Турската война, уникален е и
с това, че е посветен и свързан с
императрицата-майка на императора освободител Мария, затова
централният престол е посветен
на Успението на Св. Богородица,
северният престол на св. Александър Невски е посветен на самия Освободител Александър
Николаевич, а южният престол
е посветен на св. Николай Чудотворец, покровител на императора Николай Александрович.
КИЛ

“РИМСКИ ТЕРМИ” –
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ЕКСПОНИРАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ
ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА, НАСЛОЖЕНА И СМЕСЕНА
РЕАЛНОСТ

Предложението е археологическият обект да се експонира
със средствата на насложената и
смесената реалност, като се покаже каква е била сградата в нейната цялост. Ще бъдат използвани
руините като основа за смесената
реалност, а като добавена част
ще бъдат използвани данните от
виртуалната реконструкция. Тя
ще бъде с голяма прецизност, тъй
като ще ползва данни, взети чрез
специализирана лазерна технология за тримерно заснемане на
сгради и съоръжения. Също така
могат да бъдат привнесени и други данни (текстови и визуални)
като елементи от насложена реалност.
Автор на идеята: д-р арх.
Надя Стаматова
КИЛ
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КУЛТУРЕН КА ЛЕЙДО СКОП
ТИБЕТСКИ ТАНЦОВ
ТЕАТЪР: МЕЛОДИЯ
ОТ НЕБЕСАТА
Грандиозното танцово шоу се
играе за първи път в България,
след като е било показвано на
сцените по цял свят. “Мелодия от

небесата“ разказва за изкуството
на Изтока, като представя традиционните за Тибет музика, ритъм,
танцови носии и цветове.
Гост-изпълнители на спектакъла са артистите от танцовата
формация на провинция Гандзъ,
Тибет. На сцената в изпълнение на
танцовия театър ще излязат над
30 участници от трупата, основана
през 1958 г., в която общият брой
на артистите е близо 200. С над
1000 представления в Азия, Европа и Африка и над 400 музикални
награди за 50 години, танцовата
формация е успяла да добие популярност като една от най-добрите
в Тибет. Сред най-известните й
спектакли са “Hometown of Ling
Gesar”, “Love Song of Kangding”,
“Can’t Help Singing”, “The Soul of
Tibetan Dance”, “Dream Lover” и др.
Танцовият спектакъл “Мелодия от небесата“ ще бъде представен в България по повод настъпването на китайската Нова Година
(Чун Дзие), която през 2013 година започва на 10 февруари и е под
знака на змията.
Продуценти на събитието са
Националният дворец на културата и Посолството на Китайската
народна република.
КИЛ

ОБЩЕСТВО НА
МЛАДИТЕ ВАРНЕНСКИ
ПИСАТЕЛИ
На 6 февруари 2013 г. от 18.30
ч. бе сложено началото на Общество на младите варненски писатели. На срещата присъстваха 14
автори, обхващащи няколко жанра в литературата: поезия, проза,
документалистика, поети с китари, научна литература, както и автор на радиопиеси.
Първата среща мина под
знака на неформален разговор и
преди всичко търсене на диалог.
Повечето от авторите не се познаваха, което идва да напомни, че
организирането на подобно Общество е нужно на всички.
Оттук нататък следват четения, разговори и дискусии по
различни теми: книгоиздаване и
книгоразпространение във Варна,

оценка на текстове, предложения
за теми и всичко, което може да се
роди в един разговор между млади творци.
Продължението - всяка сряда
от 18.30 часа в Дома на писателите
на улица “Крали Марко” 11. Обществото е част от инициативите
на Сдружение на писателите - Варна, което има за цел да обогати
духовния живот в града и да намери път за развитие на всички,
занимаващи се с изкуство и обичащи литературата.
Обществото
на
младите
варненски писатели е отворена структура. В него могат да се
включат всички пишещи по всяко
време. Въведена е минимална месечна такса. Изискването е да са
издали или публикували текстове,
както и да са на възраст тридесет
и... Една от много цели на сдружението е да намери начин хората на
словото да общуват на живо.
КИЛ

ЕВРОПЕЙСКИ МОСТ
РАДОСЛАВ СТАНИМИРОВ, V
кл., VIII СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин”

ПОСЕЩЕНИЕ
В ЛОНДОН
Европа - несбъдната мечта на
поколения българи, днес е реалност за мен и моите съвременници. Европа е емоцията, мечтата,
предизвикателството за моето
поколение, което заживява със
самочувствието, че е част от този
глобален, необятен като възможности свят. И аз успях не само в
мечтите си, но и в реалността да
попадна в няколко големи градове
чрез моста на познанието в стремежа си да опозная Европа.
Европейският мост, който ме
отведе на запад, е школата към
Общински детски комплекс - Варна, в която членувам. Там срещнах връстници със сходни интереси и намерих приятели. Целта,
която си поставяме и мисля, че успяваме да постигнем в школата, е
да изучаваме страните-членки на
Европейския съюз, да създаваме
връзки с деца от други националности, да дебатираме по различни
теми, да правим презентации за
всяка отделна държава. От създаването на този “мост” между
нас и останалите европейски държави изминаха няколко години.
През тях се организираха дни на
България в почти всички страни
членки на Европейския съюз. Посетихме парламентите в София,
Страсбург, Брюксел и Букурещ.
Преди две седмици се завърнахме
от коледното си посещение на посолството и парламента в Лондон,
за което бих искал да ви разкажа.
Подготовката започна четири месеца преди пътуването.
Посещението се организира по
инициатива и с подкрепата на
Българското посолство в Лондон.
Поканиха ни в Българското училище и църква там. Срещнахме
се с директора на училището г-жа
Снежина Мечева, която е и говорител на Асоциацията на всички
български училища в чужбина.
Впечатлен съм какъв стимул имат
децата с български произход, кои-

то са откъснати от нашата среда,
да учат родния език. Те изучават
всички предмети както нас в България и по същата учебна система,
само че по свое желание и в извънучебно време, тъй като са ученици и в съответната чужда държава. Училището, което посетихме
в Лондон, е шанс за децата с български произход да знаят родния
език и когато пораснат, да изберат
да живеят отново в родината си.
След българското училище бяхме
приети от екипа на Българския
културен институт в Лондон.
Срещнахме се с художника Иван
Стратиев, чиято изложба се представяше в момента в галерията на
културния институт. Разведоха
ни из “Кенсингтън гардънс“ около двореца Кенсингтън, където
е родена кралица Виктория. Там
е живяла принцеса Даяна, а сега
дворецът ще бъде дом на принц
Уилям и принцеса Катрин. В този
парк миналата пролет е открита
българска чешмичка, която видяхме и която е сред малкото чужди
неща, допуснати от британците да
присъстват в кралските градини.
Особено важно за нашата група
бе и посещението на Британската
библиотека. Там специално за нас
извадиха едни от най-ценните експонати на библиотеката - Четвероевангелието на цар Иван Александър и Видинското евангелие,
безценни български ръкописи с
голяма роля за популяризиране на
средновековното културно-историческо наследство на България.
Посетихме и административния
център на британската столица –
Уайтхол, разгледахме Парламента.
Преминахме по Даунинг стрийт,
където са градската резиденция и
офис на британските премиери и
други правителствени структури.
Разбира се, в свободното време
успяхме да разгледаме най-известните британски музеи, Националната галерия, да се качим на “Окото на Лондон”, на корабче по река
Темза.
Последния ден бяхме поканени и посрещнати на обяд в едно
българско ресторантче край река
Темза от г-жа и г-н Бъчварови.
След това се завърнахме отново в
Южен Кенсингтън. Разхождахме
се до вечерта, а през нощта бяхме
на летище Гетуик, от което след
няколко часа отлетяхме за София.

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ
КОМПЛЕКС - ЕДНА
ДУХОВНА ВСЕЛЕНА
Създаденият през 1993 г. Общински детски комплекс –Варна е
специализирана извънучилищна педагогическа система и
средище за социални контакти, която
реализира държавната и общинската
образователна политика за свободното
време на децата и младежите. В
него се обучават 2800 деца в три
направления - наука, изкуство и
спорт. В ОДК в момента работят
31 учители.
Едно интервю на Ваня Пенчева с г-жа Монка Николова - директор на ОДК:

Г-жо Николова, през настоящата 2013 г. ще бъде отбелязана 20-годишнината от създаването на Детския комплекс
към Община Варна. Разкажете
накратко по-важните моменти
от утвърждаването на този
оазис на духовността в нашия
град.
Когато преди осем години
прекрачих прага на ОДК не предполагах, че ще се срещна с хора,
които отдавна са преминали границата на обикновеното учителстване и са се превърнали в учители творци всеки в своята област.
Заварих преподаватели като Катя
Папазова, Ангелина Милева, Добринка Колева, Ирена Станева,
Ирена Коларова, Юлия Недева,
Маргарита Шишкова, имена-емблеми в нашия град.
Положих много усилия за
промяна на облика на Комплекса.
Днес екипната работа е в основата
на успеха ни. В началото на всяка
учебна година се сформират екипи от педагогическия и непедагогическия персонал, които реализират творческия ни календар.
ОДК е организатор и домакин на
шест национални конкурсa, включени в Националния календар за
извънучилищните дейности на
МОМН - Националния детски
фолклорен конкурс за певци и
инструменталисти “Диньо Маринов”, Националния литературен
конкурс “Любовта в нас”, Националния детски конкурс за изпълнители на популярна песен “Морско конче”, “Националния литературен конкурс “Морето, морето,
морето...” , Националния ученически конкурс за архитектурни паметници в макети, Националния
конкурс за рисунка “ПрказкиТЕ”,
с участието на българските деца,
които живеят в чужбина. ОДК
провежда и общинските конкурси за Коледна и Великденска картичка и Великденско яйце, Общинския конкурс “Сръчни ръце”
по случай Деня на Земята.
Екипна е работата на Варненската детска опера - единствена в
България, където под ръководството на диригент, корепетитор,
балетен, вокален и театрален педагог се раждат спектакли, които
се играят на сцената на Варненската опера при препълнени зали.
С тържествени концерти отбелязваме значими дати. С такъв
концерт на 11 май през 2012 г. отбелязахме Деня на светите братя
Кирил и Методий и лично вицепрезидентът на РБългария госпожа Маргарита Попова присъства,
за да връчи наградата “ОДК” на
най-изявените деца, получили високи престижни награди
от национални и международни конкурси и състезания.
При нас работят учители с висока теоретична
и професионална подготовка, социално активни, с
висока нравственост.
На второ място, исках да променя нагласите в обществото, че
ОДК е само за подбрани, талантливи деца, като разработихме
стратегия за привличане на деца
със СОП и деца в неравностойно
социално положение.
На трето място, ОДК отвори

врати за съвместна работа с много
неправителствени организации.
Много активно работим с Духовно-просветния център “Архангел
Михаил”, с Центъра за стратегии
по проблемите на малцинствата, с
“Евроинтеграция”, със сродни организации и най-вече с родителското настоятелство на Детския
комплекс.
На четвърто място е квалификацията на учителите. Освен
вътрешната квалификация, която провеждаме, всеки учител има
право да участва в конференции,
обучителни семинари, форуми,
свързани с неговата работа.
Паралелно с това честване
са свързани и други юбилейни
събития на ОДК. Как ще бъдат
отбелязани?
2013 г. е много особена година за нас: 20 г. от създаването на
ОДК, 50 г. Народен хор към ФА
“Българче” и Варненската детскоюношеска опера и куклен театър
“Палечко”, 60 г. на Детски хор “Добри Христов”, 40 години на Детско-юношеския театър “Златното
ключе”.
Тържественото отбелязване
на 60 г. от организираната извънучилищна дейност във Варна ще
започне на 22 февруари 2013 г., когато ще съберем учители и директори от 1953 г. насам на открит
педагогически съвет - кръгла маса
под мотото “Делото на основателите в сигурни ръце”, за да търсим
пресечните точки на миналото
и настоящето и да докажем, че в
работата с децата няма политика. А на 11 май в Драматичния
театър с експозиция от архивни
материали, с юбилеен албум за
гостите и с тържествен спектакъл ще отбележим годишнината.
Всички събития по честванията
преминават под егидата на кмета
на Варна – г-н Кирил Йорданов,
и областния управител на област
Варна - г-н Коста Базитов, които
са и най-големите ни поддръжници в тези трудни времена, за което
им благодаря.
За да се утвърдите така
трайно и да постигнете такива невероятни успехи, сигурно
получавате подкрепа от много
институции и родители.
Ние сме постигнали това, което държавната политика иска да
постигне в българското училище,
а именно детето в центъра на образователния процес, с възможност за личностна изява, родителят плътно до учителя. Връзката
с институции и организации при
нас е толкова силна, че почти не се
случва нещо в града без нас, дори
понякога и да не ни забелязват.
“Върхът е там! Пред нас!”казва един български поет. Какво смятате, че Ви зове още нагоре, какви цели си поставяте?
Готова съм да продължавам,
заедно с моите колеги разбира се,
да доказваме, че извънучилищната заетост на децата с полезни
дела е най-сигурната превенция
срещу негативните влияния в обществото ни. Малко са нещата от
отминаващия свят, които трябва
да съхраним, но извънучилищните педагогически учреждения
за свободното време на децата са
едно от нещата, които трябва да
пренесем в обединена Европа.
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ПОЕТИЧНИ ПА РА ЛЕ ЛИ
Големият руски поет Афанасий Фет е роден на 5 декември
1820 г. в Новоселски, Орловска
област. От 1838 до 1844 г. следва литература в Московския
университет.
Поезията на Фет е проникната от стремежа да избяга
от повседневната действителност в светлото царство на
мечтите. Основните му мотиви са любовта и природата.
Музикалността на стиховете

АФАНАСИЙ ФЕТ

му е подтикнала мнозина руски
композитори да напишат песни
по тях.
Автор на стихотворния “Лирически пантеон” (1840), “Стихотворения” (1850), “Стихотворения” (1856), и четири сборника със
стихове под общото заглавие “Вечерни огньове” (1883, 1885, 1888,
1891). През 1863 г. излизат събрани стихотворения на Афанасий

Фет в два тома. Привърженик на
мелодичността, предметността,
конкретността, яснотата, детайлността и пластичността
на образите, в творчеството си
Фет разкрива красотата в природата и човека.
Като преводач Фет се отличава с пресътворяването на
творби от Йохан Волфгатг Гьоте, Фридрих Шилер и др. Също
така превежда и латински поети като Ювенал, Катул, Пер-

МОРСКИ ЗАЛИВ

ВЕЧЕР

Все още в чистите стъкла,
сред облаци, трептят лъчите
и лудо махайки с крила,
се къпят в пясъка врабците.

Вече трета нощ по хълма, по звънка пътека,
моят кон с мъка се спуска, пристъпва полека.
Трета нощ тук, край върбата, когато се връщам,
към залива поглед, без да искам, обръщам.
Нейде далеч, гдето сива мъглица възлиза,
свети той нашироко, сложил сребърна риза.
Спи той толкова тихо, че и тук, сред скалите,
с остър слух даже дъха му не ще уловите.
Пали блясъкът в мойта душа вълшебна сила...
Колко думи тази нощ тя за мен бе открила.
Колко радостни, звучни всички поздрави бяха.
Колко ласки, колко лъчи сърцето огряха.
Ах, що за нощ. Тихо, конче. Не бързай по склона.
Нека и днес до зори аз съня не догоня.
1855

Прозвуча, прокънтя над реката,
прозвъня и сред полския мрак
прелетя и събуди гората,
заблестя на отсамния бряг.

В прозореца проблесна дъжд,
дъх на липи се носи тука
и нещо в парка изведнъж
дойде - по листите зачука.
1857

О, Учителю, нека не търся толкова
аз да бъда утешен, а да утешавам!
Аз да бъда разбран, а да разбирам!
Аз да бъда обичан, а да обичам!
Защото само давайки, ние получаваме!
Свети Франциск Азиски
Това е молитвата на католическия светец Свети Франциск
Азиски. Някак импулсивно аз
потърсих връзката на тази молитва с 80-годишнината на Катя
Бакърджиева, една “пишеща”
учителка, както се нарича тя, авторка на 20 книги - художествена проза, и отдала 40 години от
своя живот само на училището.
Нейното кредо през годините е:
“Любов, такт и взискателност.” А
за това е нужно можене и знания,
педагогическа опитност и отворена душа към децата. Защото
учителството е служение. Няма
друга професия, освен лекарската, която да изисква такава всеотдайност на житейското поприще,
каквато е учителската.
Със забележителни резултати
в педагогическата си работа, Катя
Бакърджиева умело прониква в
чистия и непредсказуем свят на
децата, който успешно провокира
перото ѝ. Така се появяват на бял
свят книгите: “Зависи от мене”,
“Училището - този приказен дворец” или “Училище – мъчилище”,
“Весело букварче и мъдра читанка”, “Есета за вас, ученици”, “В какво сгрешиха?”, “Аз и те” и други.
В тези книги се третират въпроси, свързани с отношенията
учител-ученик-родител, проблеми, на които Катя Бакърджиева посвещава по-голяма част от
творчеството си. В този смисъл
темата за призванието на учителя
и любовта към децата са основен

емоционален център във
всичките ѝ книги. Човекът, който дава и получава обич, е основен двигател на действието, изразител на извечния смисъл
на живота, без теглилки и
без сметки. Това ни внушава авторката като ни повежда из полята на своето учителско минало
- по калните пътища на малките

Като лък, надалеч в здрачината,
се извива реката, трепти.
Облак алени краища мята
и след него друг облак лети.
И ту влажно е тука, ту жарко,
и в нощта чувстваш дъх от деня.
Но проблясват светкавици ярко
със зелена, със зла светлина.
1855

вията, при които живее детето.
Запознаването с истината, че то
не пилее лекомислено времето
си, а живее с грижите на своето
семейство. Така добрият педагог
подава ръка и помага на подрастващия човек. И тази помощ е
неоценима, защото в нея има не
само грижа, но и правдива оценка за достойнствата на детето. А
децата със своите безпогрешни

Представяне и подбор
на стихотворенията
СИМЕОН ИЛИЕВ

* * *

ПРОЛЕТЕН ДЪЖД

Но ето - вече се люлей
една завеса над земята
н сякаш в златен прах светлей
зад нея края на гората.

сий и др.
В късните си години пише
литературни спомени и превежда силно повлиялата му философска творба на Артур Шопенхауер “Светът като воля и
представа” през 1880 г.
Починал е на 3 декември
1892 г.

Как свежо е под клоните зелени –
тук не прониква обедния зной
и многобройни ветрила над мене
люлеят ароматния покой.
А там, далеч, просторът в жар
потрепва,
задрямал е, като пред тежък сън.
Щурецът свири, нищичко не сепва
приспивния му, непрестанен звън.
Сред клоните синее небосвода –
във було сякаш, леко замъглен,
и като блян на тихата природа
минават бели облаци над мен.
1854
Превод от руски РОСЕН ВАСИЛЕВ

читателя. Разкази като “Телефонна серената”, “Любка и Любчо”,
“То туй ни остава” са огледало на
нейното човеколюбие. Няма тъмни краски, нито отчаяние. Когато
героите ѝ са самотни, тъжни, те
намират изход в приятелството,
в грижите за децата, в общуването със самотници като тях. Те
вървят по неведомите пътища на
любовта ръка за ръка, през го-

“Пишещата” учителка, писателката Катя Бакърджиева - на 80
години! Бялата зимна мъгла струи
тъжно. Тъжно ли? Когато учителят е усетил своето прераждане
чрез поколенията, на които е отдал
сърцето и живота си, няма право
на тъжни чувства. Зимната белота пречиства и звучат ясно неговите мъдри слова: “Вие, мои деца,
сте забързани към своя възход със

РУСКА ДАСКАЛОВА

ЗАЩОТО БЯХ УЧИТЕЛКА!
кирпичени къщички на крайния
квартал, до многоликата детска
глъч в едно от централните училища на града. Независимо от
различните условия на живот, от
различния жизнен статус, всички деца живеят в безгрижието на
своите 10-12 години. Образите
на тези малки герои в книгите
на Бакърджиева са разнолики и
пъстри като живота ни. В тях се
оглеждат в пълнота двата свята на семейството и на училищната
среда – в тяхната взаимна връзка
от средата и края на отминалото
ХХ-то столетие. Ето го Стойко
птичарят (от сб. “Аз и те”), който
редовно закъснява за часовете,
защото сутрин продава вестници или лови птички с керемида,
прави им къщички и ги продава на пазара. Така той помага на
майка си, работничка в памучната фабрика, без да каже укорна
дума за вечно пияния си баща.
Не със строги известия за неизвинени отсъствия, нито с глоби
и предупреждения за изключване учителката помага на своите
питомци, а с човешки разговори,
с разбиране и докосване до усло-

сетива най-добре долавят това и
остават благодарни за цял живот.
Ето какво споделя Бакърджиева
по този повод: “Години след това
бях повела учениците си на излет.
Пред мен се спря млад мъж, свали каскета си и ми целуна ръка.
Моят Стойко...”
Катя Бакърджиева е разказвач с удивителна съпричастност
към съдбата и преживяванията
на героите. Емоционалната окраска на езика откроява личното
ѝ отношение към събитията и
насища образите с нейната душевност. Художествената структура на разказите е изградена
върху сегашно сюжетно действие, добре уплътнено с премерена диалогична реч и ретроспекции. Така авторката по-ясно ни
разкрива условностите на външния свят, на общността, и тяхното влияние върху вътрешния
свят на героите.
Наблюдателността и умението на писателката да улавя обикновените човешки неща, видимите и скритите черти на героите,
правят повествованието живо,
със свой дъх и топлота, близко до

Художник Радко Мурзов – “Посвещение” - на проф. Илия Петров, м. б.,
140/130 см., 1987 г.

роломи или на крилете на един
спомен, през златната река, която
гали душите им, или през силния
пречистващ дъжд с дарението
“любов”. Чрез тях авторката носи
едно светло жизнеутвърждаващо
послание: “Ако любовта е много
силна, тя не може да не изплува
иззад тъмните облаци на живота, не може да не победи и да не
засвети с най-ярките си лъчи.”...

самочувствието на господари на
съдбата си, зареяни към космически висини.
Нека ви закриля, скъпи мои,
обичта ми!
Аленият пламък на Спомена
от родното училище огрява пътя
ви напред. Неговите искрици осветяват и моя не напразно и не
леко изминат път.
Защото бях УЧИТЕЛКА!”
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ХУДОЖНИК НА БР ОЯ

Конкретната вещественост на
материята и инвенциите на интуицията, реалистичното и модерното са като полюсите на един магнит. Привличат се и се отблъскват
едновременно. А аз съм по средата.
Художникът е като златотърсача - копае и отхвърля пла
стове почва, за да стигне до златото. Един - на едно място, дълбоко...
Друг - като мене - на няколко места. Кой ще успее?
Не търся бързия успех и слава.
Свободата ми е по-скъпа от лесно
постигнатото име.
Моето поколение живя с идоли,
които сега ежедневно разбиваме и
отхвърляме. Но вярата в доброто,
в красивото, в природата трябва
да съхраним. Те са моите корени и
моята истина, та дори да съм наивник.
Има магически смисъл в това,
как едно глухарче пониква и разбива
с крехкото си стъбълце асфалта.
Или в полета на една птица и мъдростта на едно дете. Тези неща не
престават да ме удивляват.
Да заявяваш позициите си
свободно – това е най-голямата
привилегия и задължение на големия творец. Да говориш ясно,
открито и честно, да анализираш
света около себе си с нетърпението
и страстта на жадния – като че ли
всички определения биха се лишили от съдържание, ако пред тях не
поставим името на големия български художник Радко Мурзов.
Радко Мурзов е роден на
03.04.1939 г. в село Козаре, Бургаски окръг. Израства и учи в гр. Карнобат, където семейството се преселва. В гимназията се проявяват
неговите наклонности към рисуването. Печели училищни конкурси,
но няма смелост да кандидатства
в Художествената академия. През
1962 г. завършва Руска филология
в Софийския университет “Св.
Климент Охридски”. Учителства
две години в село Козичино и в
гр. Поморие. Оттогава са неговите първи професионални изяви. Приет е за член на Бургаската
група на художниците. Следвайки
порива на сърцето си, през 1964
г. кандидатства в Художествената
академия - гр. София, специалност
живопис. Зарича се: “Ще кандидатствам само веднъж и ако не ме
приемат ще си остана учител по
руски език.” Приемат го с оценка
“отличен” по живопис. Така съдбата му коренно се променя. На
23 години учителят се превръща в
ученик. Това състояние се редува и
повтаря и до сега. Завършва с отличие през 1970 г. Негови учители
са професорите Илия Петров и Петър Михайлов. От 1976 г. е член на
Съюза на българските художници
- секция живопис. Радко Мурзов
работи в областта на кавалетната и
монументална живопис (има 9 изпълнени пана: сграфито, фреско,
пластика), рисунката, пластиката,
илюстрацията и графиката.
Още като студент той не се
бои да експериментира, непрекъснато търси нови изразни средства.
Силен като характер и дух, Радко
Мурзов успява да устои на всички
водовъртежи и влияния, да бъде
последователен в търсенията си,
да бъде искрен към самия себе си.
Изкуството за него е своеобразна игра с материята и изразните
средства, безкрайно удоволствие

КАТО ПЯСЪК ПРЕЗ ПРЪСТИТЕ...

от неочакваните откривателства... до смайващите образи на Недялко лосянката, да постига зрителна
Неговите търсения са най-разно- Йорданов, проф. Темелков, митро- илюзия чрез пространствените
роения, да намира логична
образни в различните форми на полит д-р Кирил и пр. Радко Мур- пост
живописта, рисунката и портрета, зов умее да разгъне свободно чо- връзка между образ и фон. При
като независимо от жанра и техни- вешката фигура в пространството, всеки отделен портрет на худоката у него се запазва стремежът да да открие подходящата поза и жест жествения замисъл са подчинени
изследва същността на нещата зад на моделите. Стилово намереният всички компоненти в творбата
формата, да достигне до емоциите синхрон между положението на - композиция, обстановка, фон,
осветление, колорит и т. н. Верен
на предметите и местата, закодина своя художествен стил, Радко
рани зад видимото.: “Като художМурзов е сдържан и пестелив в изник не се боя да сменям изразните
разните си средства. Сдържани са
средства и техники. Непримирим
жестовете, маниерите, нюансите в
съм към шаблона, не робувам на
израженията на лицата. Мекотата
стилове. След 1986 г. изоставих суна един поглед, съсредото
ченият
хите догматични изисквания на соили устремен взор придават одуциалистическия реализъм и приех
хотвореност на образите, наси
сложната многоплановост на асотени с красота, тъга и мъдрост.
циативната образност. Тя произРадко Мурзов издига в култ
тича от сложната многостранна
женската красота. Той създава
философия на живота, на моята
много портрети на млади жени,
личностна същност и духовност.
които олицетворяват сдържаност
Този път, като трайно решение, изи душевна чистота. В някои от тях
брана посока и цел, не бе постигнаот цикъла “Бели измерения” сита бързо и лесно. Откъсването от
луетните линии играят много съпостулатите на академизма дадоха
тласък на импровизацията и игра- фигурите и жеста на ръцете, от ществена роля при построяването
рите. Художникът търси
та. Картината слезе от статива и бе една страна, изразът на лицето, от на фигу
положена на земята, където багри- друга, придават общност с духов- тяхната изразителност не само във
те се разливат свободно и спонтан- ната атмосфера на ренесансовата физиономичните характеристики,
но и в в богатите гънки на матено, направлявани от импулсивно- живопис.
Търсенето и разкриването риите и изграждането на архитето и подсъзнателното “Аз”. Това ме
нове.
изпълва с безкрайна естетическа на духовния живот на човека е за ктурните или пейзажни фо
наслада и възторг от съзиданието.” Радко Мурзов неизчерпаем из- Тези картини са своеобразни бели
Несъмнено най-силна и при- точник на вдъхновение. Съдър- икони, в които жената е издигнатегателна е любовта му към порт- жанието на един портрет за него та на пиедестала на светица. Тя е
рета. Първите си успехи в тази винаги се определя от изразяване жива и изразителна, тя има поглед
област Радко Мурзов има още в на психологическото състояние и страст, има изящно, магнетично
ранните години на формирането и и от индивидуалната трактовка, и еротично тяло.
С течение на годините Радко
ващи нещо строго лиобучението си като художник в Ху- въплъща
дожествената академия в София. чностно и неповторимо. В този Мурзов става все по-вглъбен, улегОт този период са първите 4 етю- смисъл вътрешното извисяване на нал и мъдър. Неговите чувства се
да, изпълнени в техниката на ри- образите, ясните черти на лицата и успокояват. В образната му система се долавят нови мосунка с пресован въглен и
менти. Ед
на вътрешна
получили оценка отличен.
логика в развитието
Като професионалист, авна таланта му поражда
торът търси различни
стремеж към по-зрели и
начини за постигане на
убедителни анализи на
онази жива сплав от фичовешката душа и нравзическа прилика и харакствените стой
ности в
тер, с които визуално да
живота: “Докосвайки
изобрази същността на
се до божественото, на
личността и отразената в
моменти се чувствам
излъчването на образите
окрилен и безплътен
душевна настроеност.
като малък бог. Това са
Опирайки се на помоите светове, излети
знанията за действителв графичните цикли
ността и на художествена
“За жената”, “Пясъчни
та измислица, Радко
следи”, “Аерозоли”, “ИзМурзов достига до знамерения” и “Пулсации”.
чителни обобщения в
В живопистта ми тази
своите скици и портрети,
игра започна с цикъла
правени от натура. Той
“Инвенции” – 1986претворява образите на
1890 г. Следват “Екссвета по вътрешна необпресии”,
“Карнобат”,
ходимост и с творческа
“Метаморфози”, “Бели
свобода; успява да одуизмерения”. Колоритът
хотвори рисун
ката, да я
ми непрекъснато прособобщи и да стигне до
ветлява и избелява., за
синтез. Това обобщение
да стигне до сложната
е сложно явление. В него
изтънченост на седефеима и формална изтънченото бяло. Рисунъкът
ност, и абсолютна функционална простота, която Художник Радко Мурзов – “Яворов и Лора” - Цикъл “Пул- става все по-оскъден и
изчистен като линия.”
блика от творбите му.
сации”, графика, дигитална техника, 50/70 см., 2006 г.
Сам признава, че рабоРадко Мурзов умее да
съчетае наблюдението на обекта монументалните пози ни връщат ти по цикли. Когато направи 10-15
и спонтанността на артистичния към фреските на изтъкнати ита- творби и изчерпи темата или тя му
порив с една по-голяма концен- лиански майстори от миналото. стане безинтересна, защото вече е
трация на мисълта и волята. Прет- Функционалната роля на силует- овладял определени изразни средворяването на действителността и ните линии, солидното изгражда- ства, започва нов цикъл с нови изтълкуването на моделите посред- не на формите и съдържателното разни средства.
Светът в него е двуизмерен,
ством разкриването на тяхната ин- акцентиране върху някои детайли
тимна същност свързват твореца разкриват привързаността му към почти ефимерен като японска грас модела. Многобройни са при- пластичните търсения. Удивител- вюра, в която земята става небе, а
мерите, на които можем да се по но е майсторството на художника небето – земя. Изблиците на свозовем - от портретите на майката да строи здрави форми чрез свет- бода и възторг на границата на

хаоса се редуват с рисуването на
морски пейзажи, натюрморти с
цветя и портрети на достолепни
мъже и красиви жени. Пределно искрен в изкуството си, Радко
Мурзов открито споделя и своето
кредо: “Природата-Бог е създала
неподражаема красота, която не
търпи груба човешка намеса. Художникът в мене се подчинява на
тази красота и, радвайки ѝ се, се
мъчи да я пресъздаде по възможност най-вярно. Но вярно не значи
точно! “Вярно” значи да стигнеш
до характера на нещата без да наподобяваш видимото. Този процес е безкраен, както е безкраен
стремежът към съвършенство и
майсторство. Тази зависимост ме
прави да се чувствам малък и нищожен. Затова все по-често прибягвам до моя измислен свят, до
моите импровизации и конструкции, където се чувствам значим и
знам, че ако ми стигнат силите и
годините ще ставам все по-силен и
значим. Като доказателство за това
е персоналната покана, която получих тези дни от Португалия да
участвам в изложба, а следващата
– в биенале на графиката.”
Радко Мурзов и до днес не
може да си представи творческата си дейност без педагогическата практика. От педагогическото
образование в Университета, от
примера на майката му – дългогодишна учителка и общественичка – произтича любовта му към
децата и детската рисунка. Затова
ръководи школа по изобразително
изкуство вече 42 г. От нея са излезли 68 професионални художници.
Стотиците награди от национални
и международни конкурси правят
школата едно от най-ярките и успешни формирования за творческа извънкласна работа във Варна
и страната.
Радко Мурзов е носител на награда “Варна” в областта на културата.
Зад гърба на художника има
28 самостоятелни изложби. От тях
само три: “Впечатления от Германия и Алжир” (1982), “Портретът”
(2008) и “Натурата” (2012) са рисувани с метода на реализма – израз на конкретната вещественост,
на почувстваната видимост. Във
всички останали преобладава асоциативната, многопланова и подсъзнателна обраност. Те са изповед
на една импулсивна и в същото
време осъзната душевност. Негови
картини притежават: Национална
художествена галерия, Софийска
градска галерия, галериите в гр.
Висмар (Германия), Варна, Балчик,
Бургас Карнобат, Провадия, Каварна, Нови пазар, Поморие, както и колекционери от Германия,
Англия, САЩ, Швеция, Норвегия,
Япония, Холандия, Франция, Русия, Гърция и Италия.
Признавам, неговото изкуство ме кара да се чувствам в ония
сфери, където далеч от земните
неволи и страдания душата ми намира отмора. Ние, бедните сенки
на една преходна действителност,
чувстваме носталгия и неосъществима любов към друг, непостижим
свят. Духовната атмосфера в творбите на Радко Мурзов, неговият
копнеж по съвършенство са найдобрия лек за наранените ни души
и сетива.
КИЛ
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ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРНА ШКОЛА “ДВИЖЕНИЕ”

Детска Литературна школа “Движение” е основана през 2010 г. Тя е част от
дейността на Сдружение на писателите
- Варна. В школата се обучават млади
литературни таланти от варненските
училища - от 3-ти до 12-ти клас. Приемането става чрез конкурс в началото на
всяка учебна година. Жури при избора на
нови членове са самите деца - те решават

кого да приемат в школата. Ръководител
на школата от създаването ѝ е белетристът Мариан Желев.
До този момент през школа “Движение”
са минали над 35 участника. Талантите са
успели да спечелят няколко местни и национални награди. Организирани са различни
мероприятия, четения и благотворителни
участия. Школата е място, където се въз-

питава духовност, любов към книгите.
Към този момент детска Литературна школа “Движение” е кандидат по различни проекти за финансиране. Предстои
издаване на книга с произведенията на децата, която е с работно заглавие: “Думи
в “Движение”. В настоящия брой ви представяме две творби на Нели Димитрова и
Пламена Недялкова.

НЕЛИ ДИМИТРОВА - 15 г.

по към вкъщи отиваше, те толкова повече
оредяваха. По едно време Ари остана сам
със сивите камъни.
Той седна на един от тях, за да си почине. Реши да изчака някоя аеродинамична капсула да мине и да помоли шофьора
да го откара. Защо не се бе сетил по-рано?! Може би защото никога не бе чувал
някоя аеродинамична капсула да спира,
защото някой я е помолил.
Светлината от Сивата сфера намаляваше с всяка минута. Много скоро щеше
да стане тъмно и светът да се окъпе в
единствения цвят, различен от сивото –
черно. Разбира се, Ари имаше и своите
коси и лунички. На децата им бе разрешено да свалят перуките си, но това бе защото по някаква причина всяко следващо
поколение ставаше все по-сиво.
Когато чернотата се спусна над света на Ари, той сложи сивите си очила за
нощно виждане. Дъждът намаля, а след
известно време спря. Ари си помисли, че
би било добре, ако можеше да заспи. За
жалост той бе болен и не можеше да спи и
плаче. Това не бе сериозна болест според
лекарите – все пак не му пречеше да строи
сивите сгради.
Изведнъж кракът на Ари се удари в
нещо. Той се наведе и погледна през очилата си. Бе някаква кутия. Той я вдигна.
Дъждът бе разровил сивата земя наоколо
и изкарал тази кутия на повърхността.
Беше мокра и мека. Отваряше се откъм
дясната си страна. Бе многопластова.
Вътре, върху кафяви пластове бяха
изписани черни малки чертички. Светът
на Ари нямаше писмена реч, що за драсканици бе открил. Но когато отгърна още
един пласт дъхът му секна. Цветове. На
един от пластовете имаше момиче без
маска. Косата ѝ беше рижа като неговата,
очите сини, облечена бе в нещо широко
при краката и стегнато в талията. Нямаше
маска! О, толкова много цветове! Той погледна чертичките отдолу под картината и
му се поиска да можеше да ги разбере.
В края на редицата чертички бе изписана година. Годините, както и дните,
се отбелязваха с цифри, а цифрите бяха
важни за изработването на сиви сгради.
Следователно Ари като всеки нормален
човек ги разбираше. Годината, която той
прочете, бе 2410. Това означаваше, че
държи кутия на сто години. Ари искаше
да прибере тази кутия – предполагаше, че
това е “книга”, както би казала учителката му по история. Но никой нямаше да му
позволи да я задържи – все пак не книгите строяха сивите сгради.
Изведнъж откъм улицата се зададе
аереодинамична капсула. На носа ѝ Ари
разпозна знака на миротворителите, тези,
които затваряха престъпниците и връщаха изчезналите деца обратно при родителите.
Ари скъса пласта с картината – тези
пластове можеха лесно да се деформират
за разлика от всичко друго в неговия свят.
Капсулата спря пред него, той изхвърли
кутията обратно в сивата почва. Преди
вратата да се отвори, той се замисли за
годината. Преди сто години. А в училище
го учеха, че книгите и дърветата са изчезнали преди много, много, наистина много
години. “Сигурно лъжат, помисли си Ари,
защото се срамуват.”

Я, КНИГА!
2569 година

Художник Радко Мурзов – “Наси - Балчишки
прозорец”, м. б., 160/120 см., 1982-2009 г.

ПЛАМЕНА НЕДЯЛКОВА – 17 г.

АЗ, ТИ И РИСУВАНИТЕ
ОБЛАЦИ
Бяхме аз, ти и рисуваните облаци.
И карахме колело.
А в килера виси ръчно сглобеното платно.
Същински шедьовър –
на места със следи от ръждясала шпатула,
от старата крива четка и тук-таме с отпе
чатъци
на малки детски пръстчета.
Шедьовърът на моето детство и твоята
младост.
Днес всеки е изгубил по нещо –
аз загубих полъха на вятъра, жулещ
бузите ми,
докато карам колелото, а ти –
готовността да спреш и вятъра за мен.
Не, още нищо не е свършило –
и въпреки това те чувствам далеч,
макар да си в съседната стая и да гледаш
мача.
За теб съм в друг свят –
където искаш да влезеш, но не те пускам.
И двамата знаем, че мога да се оправя сама –
че съм силна, смела, че вече пазя равновесие,
докато карам.
Но и двамата изпитваме нужда да се
нуждаем един от друг –
аз от спиращите вятъра ръце, ти –
от залитащото малко тяло.
В моя свят залитам постоянно, падам,
но се уча да ставам сама.
Нищо, че си в другата стая.
С теб често играем на карти,
гледаме филм, пеем с цяло гърло песни на
Бийтълс
и всичко е толкова чисто, толкова наше,
че се питам къде оставихме колелото.
Още нищо не е свършило –
просто вече не държиш ръчичката ми с
четката,
за да рисуваме пухени облачета,
те висят закачени на тъмно в килера.
Заключени с моето детство.
И двамата помним набързо сглобеното
платно –
изтъркано, протрито, на места закъсано,
но все така скъпо и мило, чак да го
заобичаш наново.
Бяхме аз, ти и рисуваните облаци.
Хайде да покараме колело, тате?

В тази история главен герой бе малко момче с рижа коса и лице, нашарено с
лунички. Бе от типа момчета, които ще те
разсмеят дори в най-мрачния ти ден. Ала
не с глупавите си приказки, чути от ближен и далечен, а с истински шеги, които
имаха силата да превърнат дори дребнавото хихикане в добродушна усмивка.
Това момче се наричаше Ари.
Ари не можеше да си обясни едно в
своя живот. Защо светът, в който живее,
е толкова сив. Сиви сгради се мъчеха да
достигнат сивото небе. Хората се обличаха в сиви, плътни дрехи от метална материя, а на главите си слагаха сиви перуки.
Носеха сиви маски, за да не вдишват сивия пушек, идващ от сивите сгради.
Ари обичаше цветовете, бе чувал
много истории за тях. Преди е имало много цветове тук. Имало е и високи кафяви
стълбове със зелени корони. Наричали са
се дървета. Имало е правоъгълни кутийки, съставени от много пластове – книги.
Ари бе учил за книгите по история. А той
бе слаб ученик по история.
По история учеха също така, че преди
много, много, много време хората са започнали да изсичат “горите” (това е място
където има много кафяви стълбове), за
да правят сиви сгради и книги. След като
кафявите стълбове свършили, те взели
да горят кутийките книги, за да създават
огън – горивото на леярните.
Ари не бе виждал нито многопластови кутийки, нито стълбове. Хората като
него дишаха от сивите маски и се учеха от
сиви технологии-четци. Придвижваха се
в сиви аеродинамични капсули.
Един ден Ари изпусна училищната
аеродинамична капсула. Домът му се намираше далеч от сивата сграда, в която го
учеха да строи други сиви сгради. Щеше
да му отнеме дълго време преди да се прибере вкъщи, а дотогава сивата сфера, осветяваща света му, щеше да изгасне, за да
ѝ се сменят батериите.
Ари се отчая. Той завървя по сивия
асфалт и се загледа в сивотата пред себе
си. По някое време заръмя сив дъжд. По
биология го бяха учили, че водата става
сива, заради пушека, през който трябваше да мине преди да докосне земята. Сивата метална дреха натежа на Ари. Той се
спря под един сив навес, за да позволи на
водата да се отече от дрехата.
По пътя за вкъщи му оставаха три
земи. Земята на сивите професори. Земята на сивите търговци. И Гробището. Ари
започна да спира все по-често. Когато
стигна земята на сивите търговци, той не
можеше да продължи нататък. Чувстваше
се изморен. Не бе приемал сивите течности от края на учебния ден, затова стомахът му се бунтуваше.
Но той продължи. Притежаваше дух
на боец.
Стигна Гробището. Сиви камъни бяха
поставени в сивата земя, която сега беше
лепкава заради дъжда. Първоначално аеродинамичните капсули на Сивите търговци го подминаваха вкупом. Но колкото

МАРТИН СПАСОВ
Мартин Спасов е на 27 години. Роден е
в гр. Шумен, но живее в “кварталното” му
село Царев брод. Завършил е българска филология в ШУ “Еп. Константин Преславски”. Работи в Регионален инспекторат
по образованието - Шумен. Негови стихотворения са публикувани в поетичната
страница на в. “България Днес”. Носител е
на Втора награда в конкурса на в. “Ретро”
– “Златен пегас”.

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

***
Ще изпълзиш от ноздрите на спомена
като пингвин, преситен от море.
Тъгата има четири симптома:
потребност, болка...
същите по две.
Дали я разпозна, когато шмугна се
като кутре под топлия юрган;
дали си си измислял всички лудости,
че някой е до теб, а бил си сам?!
Измисляш си, разбира се. По-лесно е
да гушнеш празнотата като плът.
И бавно да заспиш, докато песните
от чуждите прозорци изтекат
през твоите очи – като газирани
илюзии, разклатени до гръм.
Ще искаш да е следван от умиране.
А той ще се повтаря.
Като сън.

***
Във провинените следобеди,
нагарчащи като шафран,
клепачите ми мътят спомени.
И всеки спомен е оса.
Жълтее болно във очите ми,
ужилва погледа назрял,
разплаква своите родители
и се излюпва избледнял.
И небесата козуначени
отслабват – като че без квас.
Да те забравя има начини,
но ни един не зная аз.
И храня настървени гарвани
със спомените ми за теб.
И те ядат. В тях виждам славеи,
невзели курса по солфеж.
Добивам други възприятия
за нужда, светлина и мрак.
Сега ми се мълчи с приятели.
А си говоря. Като враг.
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ИВАН ДОЛСКИ НА 60 ГОДИНИ

ИВАН ЕДРЕВ

Иван Долски е роден през 1953 г. в гр. Вълчи дол моряк и журналист, заместник-кмет и председател
на ОС. Награждаван е на регионални и национални
литературни конкурси. Издал е книгите: “Обречен
на въздишка” (1994), “Прекрасен хлебороден край”
(1999), “Спасени бездни” (1999), “Земя кърмилница”
(1999), “Отплаване” (2001), “Отгатване” (2002),
“Кметът с каска” (2004), “Моя утрешна тъга”
(2011). Под печат е книгата му “Кълнове под снега”.

Рибарите са си отишли
да досънуват сребърната жътва.
Жените със сърца развързани
лекуват днешните им скрити рани...
А на съня по тъпичката мрежа скришом
мъжете силни пак се връщат
и дланите им твърди милват
препълнените аламани...
--------------------------* Аламани - големи рибарски лодки

СБОГОМ

ВЪЗРАСТ

Отиде си, отиде си от нас добрият капитан.
Стъклата на бинокъла му потъмняха,
затворили в оптическата си сърцевина
и злобата, и красотата
на побеждавания толкова години океан...

“Младостта си отива... Не съвсем. Не съвсем.”
Недялко Йорданов От гняв, или от болка плачеш?
И аз те скривам във ръце.
На жертвата или палача –
Упорито навлизам в дни на бързаща кръв
на кой от тях си ти лице?
и какъв героизъм ми е нужен, какъв!

На пепелника пурата му още си дими
(око немигащо, свидетел на последната въздишка)
и от дима пърпорещия вентилатор
с металическо усърдие плете
надгробния воал от сини нишки...

Две кафета, цигара - в мен се втурва денят
пак със същата стара и все нова вина,

Отиде си, отиде си завинаги добрият капитан.
Далечните пристанища не ще го видят вече.
И caмo писъкът на чайките и корабните викове
ще будят
невъзвратната му вечер.

да раздвижа покоя и да кажа на глас
туй, което е мое, а е всъщност за вас...

Лодките потръпват, вързани
за топлото привличане на бреговете.
Две щедри шепи с изпопукани
от слънцето и от водата длани...
И тихата въздишка на вълните бърза
да изпревари песента на ветровете
и да целуне с дъх вечерен
задъханите аламани...

Бях наивно студентче на
двайсет години.
Квартирата ми беше в центъра на София, улица “Братя
Грим”, но тази улица сега не
съществува, остана под НДК.
Хазайката беше стара – на 45
години. Още по-стари бяха хазаинът и техният семеен приятел – дядо поп Евлоги. Те пък
– старци на петдесет. Хазаинът,
чичо Гоце, висок около метър и
шейсет, имаше на плешивата си
глава дупка, в която можеше да
се задържи топка за тенис на
маса. Това обаче никога не се
наложи: в къщата нямаше нито
топче, нито маса.
Наложи се друго: да спасявам хазайката. Дядо поп нахълта в стаичката ми зачервен
и каза да помагам. Хазайката

Къде остана младенеца
със погледа невинен, благ?
Сега пред теб стои подлеца –
твой двойник или брат-близнак.
Студени, тъмни коловози
и нерви, вплетени в кълбо.
Лице, разсечено и грозно…
И как да те целуне Бог?

СНЕЖИНКИ
Снежинките са божието слово,
което във душите ни вали.
И ние с теб се раждаме отново.
И ни е хубаво. Нали, нали…
Достатъчно е само, че ни има.
Достатъчно е само да мълчим.
Сами. Във светостта необозрима
остава с тебе да се потопим.
И толкова е тихо, чисто, светло –
усмивка подарена от дете.
И пълно е със ангели небето.
Не сме ли ангели и ние с теб?

че мълча, а е време да напиша поне
две-три кратки поеми, с рамене, с колене

Упорито навлизам в дни на бързаща кръв
и какъв героизъм ми е нужен, какъв!
Две кафета, цигара - в мен угасва денят,
помнещ вечната стара, носещ нова вина,

АЛАМАНИ*

Иван Вълев е роден през 1942 г.
Живее в Пловдив. Завършил е полска филология в СУ “Климент Охридски”. Публикувал е осем книги
с поезия, между които “Скорост”
(1967), “Пътят на птиците”
(1996), “Изречено на глас” (2002),
„Високата трева” (2007). Автор
на романа “Скритата градина”
(2005). Превел е 11 книги на известни полски писатели. По-важни награди: “Пловдив” за поезия;
“Златен ланец” на в. Труд (2008
г.); “Заслужил за полската култура” (от правителството на
Полша); национални награди за
преводите на Ярослав Ивашкевич
и на Ян Кохановски.

ЛИЦЕ

че и днес нямах време... (трите наши деца
вече спят уморени, с невиновни лица
и сънуват безбройни обещани неща,
дето казва достойно всеки любещ баща.)
Само ти ме дочакваш - твойта възраст е в мен.
Е, пораснахме някак с още ден, с още ден...

ИВАН ВЪЛЕВ

ЕКСТРЕМНА СИТУАЦИЯ

била изпаднала в депресия и от
два дни никаква я нямало. Той
се опасявал да не се е случило
най-лошото. Аз не знаех какво е депресия и много се разтревожих. На всичкото отгоре
дядо поп каза, че тя май е навлязла в критическата възраст.
Аз не знаех и какво е критическа възраст, та съвсем се паникьосах. Бях чувал за възрастта
на пубертета, бях минал през
нея без нищо критическо. Но
каква ли ще е тая критическа
възраст на хазайката?
Ами чичо Гоце? Аз смятах,
че по-скоро той е в критическа
възраст, защото все критикуваше социализма. И много забравяше. Или се правеше, че
забравя. Чичо Гоце работеше с
геолозите и лятно време го нямаше. Сякаш забравяше да се
върне.
Тръгнахме с отец Евлоги
по църквите да търсим хазайката. Понеже тя пееше в няколко църковни хора. Но всички
клисари, всички продавачки
на свещи отговаряха, че от
два-три дни не са я виждали.
И тогава дядо поп ми постави
бойна задача: да обиколя милиционерските участъци. На
него като духовно лице не му
било никак удобно да пита милицията за една изчезнала хо-

ристка. Вживях се в ролята на
издирвач и посетих две районни управления в централната
част на столицата. Дежурните
ме гледаха с подозрение и отговорът беше: няма информация
за такова лице.
Срещнахме се с попа в
апартамента, докладвах му и
мислех, че моята роля е изчерпана, но той ме потупа по рамото и обяви нова задача:
- Виж сега. Тя може би се е
заключила в стаята си. Чуках на
вратата, но не отговаря. Ако се
е нагълтала с хапчета… Не ми
се мисли… Може би всяка минута е ценна. Трябва да влезеш
през прозорчето на тоалетната
и после през балкона.
- Ама, отче, как така? Аз да
не съм крадец. Не ми е удобно.
- Ситуацията е екстремна. Бог вижда всичко. На
моя отговорност. По-бързо!
Аз не знаех и какво значи “ситуацията е екстремна”. Но се
досетих, че положението е напечено. И след малко двамата
с попа бяхме в тясната тоалетна. С известно неудобство
се покатерих от седалката на
клозетната чиния върху гърба
на свещеника, стъпих на мекото му рамо и се прехвърлих
на балкона. Оттам се озовах в
стаята. Широко отворените ми

Художник Радко Мурзов – “Батак”, м. б„ 130/130 см., 1986 г.

очи видяха следната картина:
ДИМИТРИНА ЯКИМОВА
леглото неоправено, хазайката
по бяла прозрачна нощница, с
ЕСЕН
разпуснати дълги коси стоеше
до вратата, а погледът й мятаПо стръмната пътека
ше мълнии към мене.
на битието
- Хазайке, моля ви, обадехукват мислите –
те се на дядо поп. Той много се
уморени коне...
тревожи. Иска само да чуе глаПак ли
са ви.
слънцето чакам?
- Слушай, момченце! - изОтдавна зората
съска хазайката - Да се връщаш
отнесе възторга
откъдето си влязъл! И да му каот очакваното
жеш, че мене ме няма тук. Как
и отне силата на
си посмял да влезеш в стаята
мълчанието...
ми като някакъв крадец! На
В обезверения ден –
това ли ви учат в Комсомола?
в посоката нагоре...
- Хазайке, много ви моля!
Ястреб се спуска.
Ситуацията е екстремна! – изПищи
крещях шепнешком и за да я
уплашена гургулица
убедя в това, аз паднах на коИ вятър...
лене пред нея. Нали бях гледал
Мокър вятър
толкова съветски филми...
с клоните спори.
В този момент бравата изПотъват
щрака, вратата широко се отвори
мъртви листа
и в нейната рамка застана в цял
Вали...
ръст, усмихнат и нищо неподозиращ, чичо Гоце,
хазаинът. Изправих ИВАН КЬОСЕВ
се бързо, проврях се
ПАДАЩА ЗВЕЗДА
между
разперените
му от изненада ръце и
Откъде долетя на тази планета?
тръгнах към тоалетнаИ как прелетя? Тъй крехка си – цвете!
та, като виках:
Заблудена комета ли беше сърцето ти?
- Отче, отче! ОбясКакъв ли копнеж насам те понесе?
нете ситуацията!
Дръпнах вратата
Ти запламтя сред въздушните пластове.
на тоалетната, но тя
Ти се стопи - високо в небето.
беше празна. В ексА на земята, под тъжните брястове
тремна ситуация бях
как изгоря – видя само поета.
попаднал аз.
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Продължение от бр1/2013
Пределната ранимост, уязвимост и вътрешна събраност
от първите поетични книги на
Владимир Стоянов в последните стихосбирки постепенно се
трансформираха в слово на творец, съзнаващ интелектуалната
си тежест, както и обгръщащата
го непълнота, преяла от конформизъм. В поезията му се долавя
и удовлетворението, че не е останал нечут, и сдържан трепет
пред последния праг. “Колкото
глътка живот” е книга, едновременно пренапрегната и вглъбена,
книга, следваща интуиции и същевременно преливаща от усети,
книга, търсеща допирните точки
на плътта и духа. Владимир Стоянов въплъщава по-добре от всеки
друг “чувствителния човек”, който
мисли и с понятия, и с литературни изблици, мелодии и пориви на
сърцето. В широкомащабната му
поколенческа равносметка доминира безмилостно последователната, стремителна логика, жаждата за истина, за изнамирането на
реалност, където всичко е пробудено, по-завършено и по-стойностно. Деликатното вглъбяване в
природата на нещата и в малките
човешки светове очертават контурите на нова лирическа политика
на тишината, протосимволите на
една отсрочена епитафия за света
и човека. Стиховете на Владимир
Стоянов са модел на чувствителност, имаща съвсем точно усещане за драматичното в живота, за
света на човека, винаги заплашван от тъмните сили на разпадането. Те безжалостно предлагат на
вниманието на читателя болката
и ужаса, съмнението, и благоговението, а за тези неща се говори без патетика и декларации, на
собствен риск, без опората в някаква институция, с овладяната
тоналност, идваща от съзнанието,
когато мисли за обречеността и
свободата, за това дали е възможно спасението ни.
В съвременната поезия все
по-често общуваме с автори, изкушени от ювелирната чис
тота
и точност. Освен с лаконизма и
точността на рисунъка, тя найчесто се отличава и с оригинална
композиция, чудесна фраза, усет
за детайла и висока литературна култура. Стиховете на Никола
Анков напомнят на места дебеляновския елегизъм, далчевските
молитви за живот в изначалната
необремененост на света... С мисълта за неизбежната чаша житейска отрова поетът смело навлиза в
плаващите пясъци на дните ни,
избродва времето от античността
до днес и съкровено съхранява за
нас горчивите като отрова спомени. И макар в еструския си екстаз
да се вижда като “сатир нещастен,
пропилял и своите и чуждите мечти”, Никола Анков не престава да
съизмерва времето с тайната на
духовното оцеляване, заключена
между него и Бог. В “Епистоларно
с капчици роса” словото на душата екстазно търси своята материализация, надявайки се скоро да
изплуват боговете от по-добрите
светове. Пътят е безумно дълъг и
миражен към Обетованата земя
на любовта, смъртта вече барабани в улука на времето – какво ни
остава, освен споделените изгреви
на светлината.
В поезията на Станка Бонева
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от “Засей ми море” изминалите години престават да бъдат история и
яхват беззаконието на чувствата.
Книгата радва, защото ни кара да
съпреживяваме заедно с поетесата настроения, визии и словосъче
тания, съзерцателност и екстатичност, присъщи единствено на човек, който не е просто прикрит зад
метафората, а непрекъснатоброди
из времената и човешките пространства. Докосванията до чудесата на света, който тя непрекъснато
преоткрива чрез предмети и гледки, невидими за останалите непоетични жители на планетата, се
редуват с автобиографичната премереност на поетическия жест, с
докос
ванията до светов
ния културен опит. Преките аналогии с
биб
лейски текстове, конкретни
житейски случвания, духовните
неравности на извървения житейски път са кръстопътищата, където авторовото слово залага своите
диалози със себе си, другите, времето.
В у-самотения лирически свят
на Дима Димитрова, в който мета-

собствените ни родители, които са ни пренесли като малък, но
тежък кръст през годините – от
люлката в двора до първото школо, през първите любовни трепети до собственото ни бащинство
и майчинство... Нека собствената
ни Тайна вечеря да бъде светла и
паметна – да се самоопознаем и
провидим. Нека открием собствения си мъничък Храм в себе си
и от там да прогоним търговците.
Нека потърсим покаяние чрез любовта си към Него, да се отвърнем
от Гнева и Чревоугодничеството,
от Алчността и Леността, от Завистта и Високомерието.
Като броеница е и времето за
Антон Карбов в кн. “Броеница”.
Миг някакъв, който бързо отлита
в “трудна равносметка”. Поезията
на Антон Карбов непрекъснато
активира трудните ни житейски
дилеми, докосва се до широките простори на морето, лети към
Райската градина, достига до небесната врата... За да се завърне
отново до малките тайни, които
човекът открива в есенната си

историята, тя го преизпълва, той
я мечтае и за него тя е точно толкова актуална и видима, колкото
и настоящето. Верен на себе си, в
“Българската история по Антон
Дончев” Панко Анчев представя
своята концепция за научност и
норми на професионалния канон
в българската историография като
противопоставяне на налаганата
от съвременната практика “история” чрез “фрагментирани “исторически истини”, добити чрез
“научно изследване”. “Българската история по Антон Дончев” е
книга с личен почерк, отворена
към чуждия опит и практики, но
и дълбоко взряна в тезите, които
авторът търпеливо е износвал и
проверявал през годините. В този
труд словото на изследователя
предлага “интерпретативен прочит” “през една мрежа от взаимно
свързани понятия, позволяващи
концептуализация на фактологията” в творческото наследство
на Антон Дончев. Панко Анчев не
желае непременно да предложи
контратеза, с която да опровергае

АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ

ВАРНЕНСКАТА ЛИТЕРАТУРА
В ПРОЦЕС НА АРГУМЕНТАЦИЯ

форичният образ на концентри- зрялост, до пъстрите хвърчила на зложелателите. Ако комплексът за
раното в себе си интимно лично- зова, до своята жад по по обич. малоценност ражда национален
чуждопоклонство,
стно времепространство отмахва Жвеейки с радостите и надеждите нихилизъм,
външносветовия шум и в който по чувствения ритъм на сърцето, срам от отечеството, то не по-малнещата пребивават по законите на Антон Карбов успява да пребо- ко страшно е и преднамереното
сърцето, “земята бавно уталожва ли времето, пак в името на онзи изопачаване на истината в угодлисвоята повърхност и затваря свой- тайнствен огън, който с пролетен во обслужване на конюнктурата
те бездни”. Поетичният сборник замах съживява дори и полумърт- и на консервативните тенденции.
Погледът назад, в критическото
“Когато плачеше небето...” демон- вите цветя.
възприемане на създадестрира най-добре и с изното от Антон Данчев, има
ключителна мяра поетиза цел не да заклейми отческите таланти на Дима
рицателите на стойността
Димитрова. Няма как
и значението на романите
книга с подобна струкму, а да покаже сложния
тура да не е асоциативно
път, по който писателят
презаредена. Поетесата
налага скритите, вътрешима чувствителни рецепни, фундаментални катори за света на думите,
чества на своето мислене.
притежава удивителното
Като търси отговор на
умение да оженскостява
въпроса в какво се състои
космическите
трасета,
непреходността на създакоито сме свикнали да
деното от Антон Дончев,
мислим като мъжки, да
в “Българската история
окръгля драматичните им
по Антон Дончев” Панръбове. Изобщо в поезико Анчев реконструира
ята на Дима Димитрова
събитията в романите на
влитат често космически
писателя и ги съпоставя с
сегменти в различни леисторическите им версии.
ксикални варианти като
Така става очевидно в как“вселена» “време», “вечност”. Душата на героиня- Художник Радко Мурзов – “Портрет на Недялко Йорданов”,ва степен авторовите разбирания са по-близко до
та й живее в студовете на м. б., 87/90 см., 2008 г.
В миналото има всичко! За- историческата истина, отколкото
необятното с тревогата на поредтова безусловното въдворяване официозните преценки. Както се
ните екзистенциални въпроси.
Живеем за удоволствие на на паметта, т.е. на съхраняването отбелязва и в предговора, книгата
телесата си, а в раните на душев- и възстановяването на миналото, не изчерпва цялата фактология в
ността ни пируват червеи. Ние ми се струва безсмислено. Сама творчеството на писателя, но тя
не сме богоизбрани за подобни по себе си паметта е неутрален дава една сравнително пълна карсвети неща, религиозни подвизи инструмент, който може да обслу- тина на неговите най-важни аспеи не ни е дадено да бъдем геро- жи благородни или нечестиви за- кти, отнасящи се до “глобалните
ични примери... Поради което не мисли. Паметта може да бъде по- проблеми, които българският
щем и да се отнасяме праведно лезна само при условие, че следва народ и неговата държава са рекъм физическото си здраве, как- доброто и справедливостта, вмес- шавали в продължение на повече
то и към вътрешната си хигиена, то да си приписва неприкоснове- от тринадесет века”. Повод за това
наречена морал, почтеност, чест, но права. Затова според мен днес му дава фактът, че в последните
нравственост, читавост... Без вяра не трябва да говорим за задъл- няколко десетилетия романите
в себе си – повелява словото на жение за памет, а за задължение на Антон Дончев художествено
историческите
ност, за справедливост. “овеществиха”
Дима Димитрова в “Истината за за истин
Сътворението на Вселената и чо- Хубави намерения, към които мо- идеи и станаха въплъщение на обвечеството”, без уважение към жем да се стремим с помощта на ществените движения и промени.
организма, който сме получили паметта, но не само с нея. Панко Творбите му откриха широката
като дар от божествената приро- Анчев е един от малцината съвре- основа за постигане на хармония
да, макар и без да го желаем. Без менни литературни изследова- в обществото, на духовно обедиуважение и преклонение и към тели, които катадневно живеят в нение – път, по който българското

общество все още върви.
Веселина Цанкова избра
друг път, за да онагледи събитията, строящи днес съвременната
ни нагласа към света, съседите,
другите - живота и достойнството на личността. Наблюдавайки
днешните обществени разклонения, все още се надявам нашите
бъдещи решения - и държавнически, и лични, да продължат
да се ръководят от учудването
пред загадъчността на човешкото поведение и от възхищението
пред хора, добили с толкова доблест и мъжество великото име
на многострадалната ни родина.
Не мисля, че тези реакции са ни
напуснали. Продължавам да изпитвам желание да разбирам подобре как съвременните будители искат да мислят, да творят, да
вникват по-дълбоко в човешките
дела, за да можем да се вглеждаме
днес един друг, без опасност от
самоизяждане.
Кама, пожълтели комитски
снимки, няколко писма и изрезки
с трагични съобщения от вестниците, един златен джобен часовник и една песен, израз на болката
народна, прокървяла от случилото се с достойния българин - само
толкова е ос
танало в семейния
архив на фамилията от бурния и
смислен живот на Панайот Карамфилович, отдаден за свободата на Македония. Книгата на
Веселина Цанкова “Повестница
за един български войвода” разказва увлекателно и на прекрасен
български език за Демирхисарския околийски войвода Панайот
Карамфилович, чийто живот е
сюжет, проектиран върху почти
цялата история на македонското
освободително движение у нас.
Роден през 1885 г. във Варна, „топосите» на неговата биография са
свързани единствено и неразривно с историята на македонското
революционно движение. За тази
книга не са нужни специални
уговорки. В тежките изпитания,
пред които сме изправени днес,
с още по-тежкото бреме - съмнението в собствената екзистенция, Веселина Цанкова намира
упование и вяра за пребъдването на българския дух в усилието
да измъкне от забвение живота
на един от многото безименни
храбри българи, посветили се на
родолюбивата кауза. Оформил се
като гражданин и човек в родния
си град, Панайот Карамфилович
взема участие във всички значими битки за освобождението на
Македония, а по-късно и в трите войни, които България води
в периода 1912-1918 г. Преминал
през различните идейно-фракционни спорове във ВМРО, варненският комита остава до край
верен на любовта си към Македония – цели 20 г., до онази злокобна новогодишна нощ на 1922
г., когато подло ще проехтят от
засада смъртоносните куршуми
до моста на река Луда Мара. Веселина Цанкова е използвала богат архивен и снимков материал,
цитирани са непознати досега източници и свидетелства, но найважното – пише със съзнанието
на човек, който вярва, че разказът
му има своите читатели и прочетеното ще покълне като ново и
силно родолюбиво чувство в сърцата на българите.
Следва
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патици, магаре да си строи паметник; една рокля на цветя ще му
помаха с ветрило и лястовица ще
пусне стрела пред очите му... ще
отвеят грозното... А той ще търси
Нея, защото е сигурен, че Тя трябва да е тук, да полее цветята, да избърше праха и... да е с дълги коси
и да се чуди защо военните не се
влюбят и не се приберат в къщи...
И му е тъжно, боли го, когато
пътят на човека свършва, когато
се изпари радостта от начинанието – градежа на свой дом, докато
зидарите прелитат край него весели, докато с треперещите си ръце
извайват “стълбището до обетования бряг”, но пътят му уморено
ляга под покрива и “мечтите на
стопанина тлъстеят” зад прозорците, и само сянката на вчерашната му бездомна болка си “скубе косите пред свършилия път”. Оказва
се, че мечтата е Пътят, от който не
бива да излизаме. И истината и
щастието са в пътя.
Но в „Притча”, където двата
камъка искат да се слеят и единият
започва да се рони да му направи
постеля, усещаш, че и сакралното, и интимното при него са толкова изчистени, че имат мелодия,
имат цветове и ухаят на водорасли, на бряг, където неусетно ръ-

ИВАН СТАВРЕВ

ЛЮБОВТА КАТО УБЕЖИЩЕ НА СВЕТЛИНАТА

ката ѝ може да спре в твоята, да
“захвърли дрехата си в морето” и
разбираш, че ти си “дарителят на
сънища” и ще се щурате по пясъка, и ще говорите за Лорка ... и...
изобщо малко му трябва на Сашо,
защото за него “светът е поникнал
от росата”. Негова родина е Лятото – то няма врати и прозорци, то
е “стройното тяло на Светлината”.
За него тя е всичко – от нея той

ПРОСЕКА ПРЕД ЦЪРКВАТА
Трябва да проверя как другите пишат стихотворения?
Струва ми се много лесно.
На вкус са като глътки и все някой е жаден.
Едни воюват – вярват че ще оправят света.
Аз имам намерение да съм жив по-дълго,
но какво зависи от мен.
Тромаво ходят чувства –
я към Бога, я към дявола, я към душата.
Ако попитате някое българче: Какъв искаш да станеш.
То ще отговори мигновено – Милионер!.
Но как да напишеш такова стихотворение –
ще те обвинят в сребролюбство.
Затова казвам – хляб и честност – това е животът.
И целият свят избухва в смях.
Дори просека пред църквата се хили.
В джоба му студ, тракане на зъби, глад –
от зимата останали,
но той се радва на глътката лято влязла в сърцето му.
А сърцето му е като телевизор –
катастрофи, наводнения, убийства,
и контейнери за щастие.
Той пише по друг начин живота,
но също като мен се надява някой ден
да го сполети любовта.

ПЯСЪКА НА ВРЕМЕТО
Най лесно се говори с чужди думи,
най лесно се воюва с чужда сила,
най-лесно се харчат чужди пари.
Прозирам целия,
и мислите, които днес споделям,
навярно ги е казал друг.
Бих искал само думичка да кажа,
в която да е отразен светът,
тъй както в капката се отразяват цветовете.

строи (изгражда) дом за Любовта.
Докато стигне до извода, че Любовта е... ”убежище на светлината”.
И ще се окаже, че той е някъде... горе, защото всички “зяпат
небето”, а боговете (Христос, Буда,
Кришна...) не знаят че е валяло, не
знаят нищо за стихотворението,
което е зяпнало звездите. “А звездите също се взират в душата (му)”.
Така се ражда легендата за стихо-

творението, което паднало от небето и създало суматоха, хаос и
безпорядък в града... Изобщо – за
него всичко, което срещне, може
да бъде стихотворение, да разговаря с него, да пие кафе с него,
да спори, да се меси в съня му, да
го буди, да се петлае в краката му
по пътя и... да го обича... Така стигаме до Фернандо Песоа, който
(подобно на Сезан) ни казва, че
нищо не е по-съвършено от Природата. И всичко е светлина. Дори
“кристалният въздух на кръчмата
зиме”, където има толкова кораби
и пристанища, където приятелите
са “оазиси в...”, “чашите – камбани
в черковен празник...” (”На Мино”)
При него светлината уж потъва, а всъщност тя изгрява и осветява нещата край себе си, дава им
живот. И на нас... Осветява душите
ни. И затова едва сега, когато написа, че “Старците умират в края
на света”, разбрах защо! – защото
след тях – той (Животът) не съществува... Може би затова едва
сега, на старост, осъзнавам, че цял
живот съм пътувал с гръб към Посоката, в която съм тръгнал. Никой не може да каже колко неща

Аз не правя нищо повече от мравката,
вървя и нося зрънцето,
щом видя извор – пия от водата му
открия ли пътека,
слагам знак, че светът е проходим.
Понякога е тъй, опасно да се загубиш.
Дори детето знае накъде отива
когато бяга към вълните с кофичката във ръка,
то пясъка на свършилото време носи,
за да построи мечта.

ТРЕВАТА ЛИ ПЛАЧЕ
1
Нямаше хляб по улиците,
нямаше работа в града,
нямаше жена в любовта.
Всичко беше проза –
изоставена история,
прецакан живот едно куче да го следва по контейнерите,
една шуба, да му е къща,
една вяра – да се нахрани на следващия ъгъл
и една средновековна мечта –
да дойде лятото.
2
Трудно идва следващият час,
ако очакваш да се преместят стрелките.
Времето си тече като рекичка,
току завие и загубиш усмивката си.
Вървиш, вървиш във времето –
минали са няколко минути и като погледнеш
всички са отлетели..
3
Осем вечерта. Бавно време.
Едва се поклаща отминаващият ден.
Наникъде.

сме пропуснали в този живот,
пътувайки с гръб към Посоката.
Сашо не пропуска да каже онова,
което е прозрял, и зная, че никога
няма да пропусне да сподели с нас
прозренията си, защото това е животът на поета – да вижда, както
казва Екзюпери, с третото си око и
да ни “докладва” през... стиховете...
на нас – смъртните. Да ни разказва
за “стройното тяло на светлината”,
по което мъжете копнеят...
Преди години Сашо съзря
“Синия поглед на дървото” и всички разбрахме, че е... магьосник, защото не много преди това той написа “Дума свободна”, но аз не вярвам – Сашо още не е казал “последната си дума” в поезията. Не само
в нашата (българската) поезия, а в
Световната, защото той отдавна не
е само български поет от Добрич.
ВНИКВАНЕ В НЕЩАТА
Има някои хора, които не правят разлика между камък и стихотворение. За тях са еднакво твърди
и ръбати. Обаче, ако им хвърлиш
камък, ще се върнат и ще те опердашат, а може и да те претрепят,
зависи от коя партия са. Ако им
запратиш стихотворение, пак ще
те опердашат, за всеки случай, макар че няма да проумеят защо са го
направили.

Отваряш вратата – тъмно е.,
поглеждаш небето – страшно е.
надвесваш се над терасата – рано е,
Колко още да се наливаш с време,
когато чашката на живота е счупена..
4
Ти можеш да ми кажеш много неща, стари приятелю.
защото знаеш как потъват мечтите.
Колко пъти умря, докато изпращаше любовта си,
колко очи изгуби докато я търсеше.
Не ме заблуждавай с тъгата по безкрайното,
с приятелството на чашката,
не ми казвай колко е мъдър животът.
Тревата ли плаче, че така блести утрото?

ЛОКВИ ОТ ЛЮБОВ
Незаменими са войните, когато трябва да умират.
Само на тях се пада честта да изчезват от нашия свят –
без да се оплакват, без да страдат, приятелски.
Те си тръгват като внезапно изгаснал ток, като мигване
Аз не съм войн и се чудя на хората –
как така – ти срещу мене с пистолет или с ракета,
аз срещу теб с брадвата
Толкова малки хора с такава голяма омраза.
Толкова много смърти и за всеки е последна.
Страхотен танц на въображението – че са паднали
за родината,
че ще ги помним вечно, че…
изречението ще се изгуби в миналото,
както влакът в далечината.
Събирам локвички обич по пътя,
но и те засъхват,
а после се лющят имената от мрамора
и паметта е такова дърво, с което се топлим,
но което изгаря.
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ПРЕВ ОДИ - КИЛ
ВЛАДИМИР НАБОКОВ
Владимир Набоков е роден в
Санкт-Петербург на 22 април
1899 г. Изключителен романист
и прозаик, драматург, поет, критик, есеист, преводач, неговото
творчество се е превърнало в
емблематична част от златния

фонд на световната словесна съкровищница. Новелите и романите му “Защита Лужин“, “Покана
за екзекуция“, “Лолита“, “Дар“,
“Другите брегове“ ... се налагат
като едни от най-значимите
бестселъри на миналия и настоящия век. Първият му сборник
“Стихотворения“ излиза през

НА НЕРОДЕНИЯ ЧИТАТЕЛ

***

1916 г.
Много от стиховете му са написани от името на персонажите
на неговата проза. Той е сложен
поет, синтезиращ достиженията на световната и на руската
поезия, намиращ се непрекъснато
в диалог със световната култура,
продължаващ класическата тра-

Нощ свири и в пожари млечни,
във незапомнени земи,
до бездните, добрал се вечни,
умът ми броди по звезди,
тъй както по вълни неистови
подмами в мрака Бог за миг
подхлъзващия се, сребристия,
Облечен като шут ще бъдеш ти
объркания ученик...
според епохата ми фраково-сюртучна.
2 септември 1923
Послушай. Миналото – раковина звучна
с език на музи прелестно шепти.
Ти, светъл жител в бъдни векове,
на древността любител, в ден урочен
разтваряш антология от стихове,
забравени неправилно, безсрочно.

Шестнайсет стиха в края със овал –
неясна фотография... Опитай
да пренебрегнеш слога остарял
и чистотата, със която писах.
Аз тук съм с теб. И ти не си свободен.
В гръдта ти скочих сам през този мрак.
От миналото в теб повява хлад...
Прощавай. Вече съм доволен.
1930
От стр. 1
Виждахме се често в началото, докато навлезе в дълбоките
води на литературата. Носех всеки ден цветя от него на поетесата
Петя Йорданова, която работеше
в Дома на учителя, срещу ЦДНА.
Любопитствах и прочитах бележките, които поставяше в букета. Петя беше рядко красива
жена. След като ѝ давах букета
ме целуваше и казваше: ”Предай
целувката на Евтим”. Това беше
една голяма любов, за която мога
да пиша много, но за съжаление
Петя почина млада и Евтим бързо я прежали. Какво да се прави, той остана влюбчива натура
и продължи да краде омъжени
жени. По-важното е, че от любовта правеше и прави силна интимна поезия.
През 1976 г. събрах около четиридесет стихотворения в една
папка и я занесох в издателство
“Народна младеж”. Мислех, че е
дошло време да издам стихосбирка. Бях взискателен и поставих
в ръкописа, според мен, хубави
творби. Знаех, че срокът за отго
вор е шест месеца. Положителен
или отрицателен. И естествено
дни преди той да изтече получих
обратно големия плик с придружително писмо, подписано от
Петко Братинов. Разбрах, че по
същото време същите там редактори са върнали по инерция и
ръкописа на Борис Христов... И
варненското издателство използва тази глупост и за кратко време
му издаде прекрасната книга, с
която той стана известен в цялата
страна и разбира се беше приет
за член на Съюза на българските
писатели.
През 1978 г. подмених дос-

диция на нов етап на обновление.
Тъгата по родината, изгубеният
рай на детството преминават
като доминиращи теми в творчеството му. С основание можем да
кажем, че Владимир
Набоков твори и
мечтае на руски, а

тъй по-безкрайно пухкави и по-велико
лепни
опашки ще развеят свободните крила.
6 май 1923

Владимир
Набоков

***

Откъде долетя? Каква ли мъка дишаш?
Защо от устните ти бледи вее мрак
и на море крилете ти миришат?

***

Отвърна демонът: „ Ти гладен си и млад,
със звуци няма как да се заситиш. Сега
Не е битието неясна загадка,
а светъл, окъпан в роса лунен двор. не пипай струните нестройни в този лад.
Гъсеници на ангели сме ние,
колко сладко Най-висша музика е тишината. И тя
попива във листите земният хор. отгледала е теб. Узнай печата ѝ
на камъка, в звездите, в любовта.“
Обличай се във тръни, огъвай
се, укрепвай Изчезна той. Бог озвучи душата ми.
27 септември 1924
и колкото по-жадна е зелената
Берлин
душа,

***
Има минути, в които мърмориш:
„Не може да бъде, не може да няма
живот, който там, зад нощта, да се бори“ –
и знаци очакваш, и белег останал.
Със гола душа се докосвам до всичко,
загледан във своите мили се моля,
от стонове тежки огънал се ничком
по щастие тънко замръзнало ходя.
27 декември 1953

та от стихотворенията с нови и говаряш”? и без да дочака отго- и успя да каже: “Кирчо, не тряб
пак занесох ръкописа в същото вор от мен продължи: “Аз ще ти ваше така”. Не му отговорих.
издателство. Обадих се на Евтим измисля заглавие, сега работете
Наистина повече от двадесет
Евтимов и му казах, че е дошло с Емил.” И ние работехме... Всеки години от тогава с Евтим не си
време да помага. Беше станал ди- път но
сех нови стихотворения, говорим. Не му се сърдя, защото
ректор на това издателство. Той поставях ги в папката и той обе- той е добър поет и бяха станали
ми каза: “Работете с Емил Рупел щаваше да ги чете... .
много авторите, на които да пои като сте готови, ми се обадеПрез 1983 г. отидох направо мага. Не, не сбърках тогава, но за
те”. Нямаше да ми връщат пове- при директора на издателство съжаление не съм от синовете на
че ръкописа, започвахме работа то, т.е. при Евтим. При него беше големите писатели. А те са много
по него! Всеки месец пътувах до неговият приятел и мой познат и задължително талантливи…
София и отивах първо в издател- Димитър Гонов от Петрич. Евтим
Бях офицер от Военноморството. На таванския етаж. Питах побърза да ми каже, че е мно- ския флот. Бях председател на
Емил дали е прочел стиховете, го зает, подготвял си избрано за литературния клуб към Дом нано отговорът за
роден флот. Там
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ
цялата
година
членуваха повече
бе “Не”. Не бърот петнадесет дозаше, но всеки
бри автори. Чеспът се черпехме
то идваха и ут(Как се издаваха книги преди демокрацията)
в кафенето на
върдените Кольо
писателите. Там той бе в свои петдесетгодишнината, че му на- Севов, Богомил Тодоров, Петър
води. Всъщност Емил и Петко малили бройките на издаваните Алипиев. Художествен ръководиБратинов бяха в издателството да книги от ЦК на ДКМС. С една тел ни беше Иван Троянски. Поет
следят сроковете и да връщат ръ- дума застрахова се. Бях пътувал и сатирик, издал няколко свои
кописи, а не да работят с автори. цяла нощ и ми стана много теж- книги и над четиридесет - превоДруг им казваше кои книги ще се ко, защото те продължаваха да си ди от руски и литовски. Помагаиздадат. Намирах време да оби говорят общи приказки, като че ше повече на другите, отколкото
коля няколко редакции... и влака. мен ме няма.
на себе си. Повече от двадесет
При едно от многото гостувания
- Евтиме – вмъкнах се меж- години бяхме почти неразделни.
ме излъгаха, че ръкописът ми е ду техния разговор - една годи- Дано някога успея да напиша подаден на рецензент.
на вместо на сина си щe издадеш вече за него. При нас в литературПрез 1982 г. ми предложиха моята книга. Той е десет години ния клуб идваше редовно и Иван
да участвам с още двама авто- по-малък от мен, а има вече три Манолов, прекрасен поет, който
ри в сборник, който щял да се книги. Мисля, че шест години са бе откритие на Троянски. Това бе
брои за първа книга на всеки от достатъчни да ме лъжеш.
една неповторима Троянска шкоучастни
ците. Наричаха ги тези
Той ме изслуша и почервеня. ла. За съжаление и двамата не са
стихосбирки “Братски могили”. Стана прав, посочи ме с пръст.
между живите.
Отказах, като се надявах на помо- Ти с него ли се сравняваш?
След като се върнах с ръкощта на Евтим. Нямаше начин да
- Да - казах му - мисля, че не писа от младежкото издателство,
се издаде книга на млад автор без пиша по-лошо от него.
споделих с Троянски всичко и той
помощ или външна протекция.
Не бях мислил за такъв сце- ми каза: “Ти имаш хубави сти
Срещахме се понякога с Евтим и нарий. Реагирах остро наистина. хотворения, офицер си, ще добачаках той да каже нещо. Веднъж Тръгнах си без да кажа довижда- вим един цикъл с военно-патриосе направи, че мисли за мен и по- не, но и никой не ме спря. Качих тична тематика и давай ръкописа
пита за заглавието на ръкописа се на таванския етаж, взех си ръ- си във Военно издателство. Няма
ми. Казах му: “Отговор”. Той ме кописа и заслизах по стълбите. да се отказваш”.
Това издателство издавапогледна и каза: “Ти на кого от- На третия етаж ме засече Гонов

ПОЕЗИЯ ДО ПОИСКВАНЕ

пише и говори на английски. Той
е истински космолит по дух и
култура, дете на света. Драматично и трагично е усещането
му за самота.
Умира на 2 юли
1977 година в
Монтрьо, Швейцария, оставил
име на класик
на руската и на
американската
литератури.
В. С.

Превод от руски
ВЛАДИМИР СТОЯНОВ
ше всяка година литературни
сборници със стихове и разкази
на автори, служещи в армията.
Няколко го
дини участвах и аз.
Моите стихове се харесали на
поета Евстати Бурнаски, полковник в културния отдел на МНО.
След едно съвместно четене във
Военноморска база, той ми каза:
“Давай си ръкописа във Военно
издателство и дано успееш да се
пребориш там”.
В края на 1983 г. занесох ръкописа във Военно издателство. Същата година спечелих литературния конкурс на Военноморския
флот “Златен морски кортик”,
който бе национален и участваха
над петдесет автори, с една поема
от сто и двадесет реда. Между другото последните десетина години
бях отпечатал много стихотворения във военни издания: “Народна армия”, “Български войн”
и “Армейска младеж”. През септември 1984 г. в салона на ЦДНА
лично министър Добри Джуров
ми връчи годишна литературна
награда. Тогава заедно с поета Орлин Орлинов изнесохме рецитал
по случай армейския празник.
На следващия ден отидох във
Военно издателство, да видя как
во става с ръкописа ми. Срещнах
се с Георги Атанасов, редактор
там, който ми каза, че има вече
рецензия за мен и то от литера
турния критик Венко Христов.
Ксерокопирах я. Беше хубава и
се зарадвах най-много на финала
й: “Предлагам на Военно издателство да издаде книга на...” Попитах Георги: “А сега?” “Сега - каза
той, началството ще даде ръкописа ти на втори рецензент, такава е
практиката”.
Следва
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От стр. 1
Авторката гледа на вестниците от “близкото недавно” не само
като на историографски изворов
материал, но и като на авантюрно-повествователно четиво, като
на вълнуващо пътешествие през
родни и чужди пространства,
през познати и позабравени биографии, през провокативни тези
и магнетични образи, през субективни видения и колективни
еуфории. Изложението на Стоянова е съсредоточено върху тезата, че “старият печат” е особен
културен феномен, който създава памет; че пожълтелите вестникарски страници от архивите
сменят статуса си – от носители
на актуална новост се превръщат
в “склад” за предишни преживелици, в част от плуралистичната
национална културна памет. Изследването залага на алтернативността на гласовете, концептите,
убежденията, които предлагат разно-партийните издания. Анализът на противоположните, често
пъти биещи се помежду си, гледни
точки спрямо едно и също събитие допринася за реконструкция
на неконюнктурния, автентичен
образ на миналото – с неговите
менталност, емоции, морал и духовни хоризонти.
Важно е да се подчертае, че Л.
Стоянова, проблематизирайки два
от големите консервативни вестника на България (възрожденския
“Цариградски вестник” на Александър Екзарх и “професорския
вестник” “Слово”, основан през
1922 г.) не прави опити с днешна
дата да преекспонира или манипулира фактите, присъстващи в
старата преса. Напротив, авторката защитава позицията, че: “В
лабораторно-инструментализираното си историзиращо битие тя
излъчва друга жанрова модалност
– разказва, а не съобщава; свидетелства, а не оценностява и не раздава публицистични присъди”.
С други думи “овехтелият”,
“вчерашният”, “прочетеният” брой
се префункционализира. Говорейки за съответното календарно
настояще, разгърнатият днес стар
вестник пресъздава своето време
с неподправена свежест. Или, според находчивия израз на авторката, “той лъха на сега случващото се
“преди”.
Естествено усилията на Стоянова са канализирани към представителството на изкуството и
културата в консервативните вестници от миналото, като тя стига до
типологически съпоставки между
журналистиката “преди” и “сега”,
От стр. 1
Нещо, което навярно малцина забелязват.
Подредените по тротоара
дървета са на поне половин век.
Край тях винаги е имало паркирани коли, ежедневие, бързащи
за работа пешеходци. Но те са
си там. Толкова силно са впили
корени в живота, че плочките на
тротоара са надигнати и на места
липсват. Корените са се показали, приличат на мускулести ръце,
хванали се здраво за почвата. Поради което е трудно двама души
да се разминат край тях. Интересно, но на тази малка улица
можеш да си поговориш с душата
на Варна. Да, ако спреш някой,
той ще ти каже какво работи, от
коя закусвалня си взема кифла

между агресивните PR-кампании
“днес” и компетентните критически оценки в някогашните ни
всекидневници. Изследването събужда за нов живот жанрове от
“архива” – хрониката, дневника,
мемоара, насища ги с други функции и значения.
Теоретичен заряд има главата
“Рецензиране, авторецензиране,
анонс и реклама на книгата в “Цариградски вестник”. Тук компетентно литературният критик и
медиен изследовател Л. Стоянова
очертава параметрите и патоса
на рецензентските и рекламните
текстове, съпоставяйки техните
модификации от епохата на Възраждането до днес. За първи път
изданието на Ал. Екзарх е видяно като “основния медиен канал”
през 50-те години на 19. век, отварящ пред аудиторията европейски
посоки.
Особено силна в теоретичен
и в практико-приложен план е
главата от втора част, посветена
на артжурналистиката. Нейното
начало е тезисно-концептуално.
Съвсем резонно Стоянова маркира и обосновава генеалогическата
близост между артжурналистиката и критиката (литературна, музикална, художествена, театрална)

терийното, в големите столични
вестници от първата половина на
20. век и особено в журналната периодика за изкуство и литература
се акцентира върху иманентността на художествените процеси,
върху задълбочените дискусии,
върху авторитетните мнения с
цел да се провокира интересът и
у неизкушените, у една широка и
тепърва образоваща се и европеизираща се аудитория.
В тази посока е професионално профилирана и стратегическата фигура на артжурналиста
– като пръв посредник между изкуството и публиката. Авторката
с право го приобщава към един
“културно-информационен елит,
който не само съобщава, коментира и оценява, но също и проучва и прогнозира събитията и
тенденциите в културната сфера и
сътрудничи за изявата им”. Гласът
на артжурналиста в медийното
поле е откроен като различен, друг.
Репортер или рецензент, артжурналистът притежава властта да
влияе на общественото мнение, да
внушава предпочитания, да гради
имиджи. За разлика от академичното аналитично-аргументирано
писане, той залага на импресивното, артистично-съпреживяващо-

Милев, Т. Кожухаров и Йордан
Мечкаров, ръководили изданието през близо четвъртвековното
му съществуване, Л. Стоянова ги
отнася към онова ядро на българската интелигенция, което политолозите днес определят като
policy making elites. Именно възможността такива крупни сами по
себе си личности да бъдат обединими, ги прави обект за историографско наблюдение и анализ.
Специално внимание заслужава конструираният от Стоянова първи по рода си прониконвен
портрет на писателя и политика Т.
Кожухаров; портрет, вклиняващ
в литературноисторическия сюжет житейски и творчески факти,
психобиографични наблюдения,
нравствено-философски разсъждения именно поради средищното място на този интелектуалец
в националната духовност. За съжаление участието му в надпартийното обединение “Народен
сговор”, както и битието му на депутат в XXV Обикновено народно
събрание, одобрило договора за
присъединяването на България
през Втората световна война към
Тристранния пакт, предизвестяват осъждането му на смърт от
т. нар. “народен съд” през 1945 г.

Проф. АНТОНИЯ ВЕЛКОВА-ГАЙДАРЖИЕВА

ЗА СТАРАТА ПРЕСА КАТО
ФУНДАМЕНТ НА НАЦИОНАЛНАТА
КУЛТУРНА ПАМЕТ

като опит за озвучаване, лобира- то, публицистично-експресивноне, йерархизиране на естетически- то начало. Което съвсем не значи,
че може безпроблемно да изместте факти.
Артжурналистиката е ос- ва сериозното говорене и да го замислена като високопрестижна и меня с “лековатото и опростителсвръхотговорна дейност, като сво- ско бъбрене за изкуство в масмееобразен “авторитетен навигатор диите”. В тази връзка заставам зад
в пространствата на изкуството”. заявената от Л. Стоянова тревога
Именно медийният анонс и ко- за състоянието на националните
ментар първи опубличностяват медии днес, които безотговорно
артефактите, налагат определе- следват “законите на определената
ни нагласи, очаквания, резерви. от пазара нова икономическа среЗадълбочено изследвачката ана- да и транслират основно продулизира различните контексти, в ктите на импортната комерсиална
които се разполага културната масова култура”.
Център на изследването са
новина и оценка, изобщо арттемата – в предназначената за кул- културотворческите стратегии на
турна проблематика периодика, в професорския вестник “Слово”,
партийната преса, в масовия печат както и “осанките” на неговите
и т. н. Съвсем логично се откроява създатели, издатели, редактори,
и голямата разлика между презен- станали жертва на радикалните
тирането на културни събития в исторически промени и социоподнешната медийна среда и в пред- литически сблъсъци от първата
деветосептемврийската ни преса. половина на 20. в. ПроследявайАко сега се залага предимно на ки емблематичните присъствия
скандалното, кичозното, пикан- на Алекс. Греков, проф. Никола
МАРИАН ЖЕЛЕВ
и къде ходи да
се забавлява с
приятели. Но
на теб ти се иска да поговориш да рекламирам със слово Варна
точно с тези дървета, защото са и нейния дух, бих описал точно
видели всичко. И не просто са тази улица по този начин. Няма
част от улицата, а са превърнали да показвам снимки, да рекламинея в част от своя живот. А колко рам сайтове. Ще пиша. Словото
поколения минаха покрай тях и е билет за духовната красота на
колко зеленина са дали клоните града. Нещо, което не може дори
им, цвят, мирис, любов...”
да се нарисува или снима, защото
кореспондира с усещания, които
Хайде сега да спрем да си са с големината на думите. И за да
представяме и да се върнем към можеш да си ги набавиш трябва
реалността. Аз съм от Варна и да поговориш с душата на гратекстът за дърветата е измислен. да. Не е трудно, стига да успееш
Но дърветата съществуват. Мо- да надвикаш градския шум… в
жете да ги видите – след кръсто- някоя малка уличка, където мъдвището на “Червения площад” в ростта на годините е победила
посока Общината, първата пре- тревогите на деня. Оттам пътят
сечка вдясно. Ако някога трябва до красивото слово е лесен, за-

Естествено този акт няма как да
не бъде заклеймен от съвременната портретистка на държавника.
Още повече, че той е оставил зад
себе си благородно патриотична,
художествено-философска, духовногероическа проза, представляваща значим национален символен
капитал.
Може и да звучи малко пресилено твърдението, че Т. Кожухаров е “най-добрият военен писател на България”, но безспорно
разказите и публицистичните
есета от циклите “Беломорски
скици”, “Под развети знамена”,
“Краят на Голямата война” ни съприкосновяват с майстор на художествената документалистика, на
хроникьорско-историографската
белетристика. Вещ литературен
анализатор, Стоянова прецизно
определя жанровата специфика на
тези текстове, които стоят “някъде
между мемоара, хрониката, репортажа и разказа”.

НУЖНОТО СЛОВО НА ВАРНА

щото Варна ще е
разкрила своето
истинско лице

пред теб.
Понякога ми се струва, че
за Варна не се пише достатъчно.
Оставете новините, ежедневието, битието. Да не говорим за
снимките – от улиците, центъра,
Морската, от въздуха и под водата. Имаме си всичко, интернет е
пълен с изображения. Колкото до
думите – те остават сякаш в сянката на шумната реклама, встрани от булевардите и скрити някъде в библиотеката, с гръб към нас.
А сигурен съм, че малцина биха
отказали едно емоционално описание на Варна. Със слово, с чувство, с енергия – толкова силно,
че дори местният жител на града

Фактът, че в. “Слово” е от
представителните издания на десния български печат между войните сам по себе си подсказва, че
авторката ще прави дълбинни
културнофилософски,
социалнопсихологически срезове и обобщения за тогавашното духовноисторическо поле. Л. Стоянова
формулира големия принос на
в. “Слово” за медиазирането на
проблемите на културния живот в следвоенното десетилетие.
Прецизно са очертани жанровите
параметри на рубриките “Художествена седмица”, “Литературна
седмица”, “Театър, концерти и събрания”, “Денят в София днес и
утре” и др. Водени от доказали се
авторитети в различни области на
изкуството, те налагат в общественото пространство “фигурата на
хуманитаря интелектуалец като
неформална институция”. Неслучайно с подобаващо внимание са
удостоени знакови представители
на националната култура от ранга
на Й. Бадев, С. Скитник, Ал. Божинов, Д. Шишманов, В. Пундев,
Кирил Кръстев и др. Още повече,
че през 20-те години на миналия
век редица изявени литературни и
художествени критици, писатели,
изкуствоведи се отдават и на журналистическа практика, като така
внасят в тогавашната преса високи критерии и естетическа мяра.
В монографията за първи път
е откроена ролята на писателя дипломат Д. Шишманов и на художника изкуствовед С. Скитник като
артколумнисти и критици, като
водещи имена в нациналната култура между двете световни войни.
Върху основата на щудирани
наблюдения над в. “Слово” (и не
само), се налага убедително обобщението, че дясната българска
преса залага на една консервативна охранителна културна политика; че артпроблематиката в нея е
не приложна, фонова, а същностна част от общия текстови масив.
Изобщо дясната преса между войните се оказва не само медиатор
между “изкуство” и “публика”, но
и разпознаваемо експертно културно пространство, конструиращо високопрестижните полета на
духа. Безспорно изследването на
Л. Стоянова е пръв опит в историята на българската журналистика
и култура за проучване и анализ
на дясната ни преса. Едно поле,
останало извън полезрението на
културолози, изкуствоведи, литературоведи поради различни обществено-исторически и политико-идеологически причини.
да поиска да види своето ежедневие от друг ъгъл.
Словото за Варна е някъде в
страничната уличка, встрани от
трафика. Впило е корен и е надигнало плочите, с които времето
иска да го затрупа. Сигурен съм,
че ако сега отворя книга – с проза, с поезия – за Варна, ще усетя
много повече духа на града, отколкото една прекрасна снимка
с висока резолюция. Писателите
са най-прекия и най-простичкия
път от словото до душите на хората. И не бива да мълчат. Защото един ден някой може да ги потърси – гост, турист или просто
човек, който иска да види Варна
през погледа на писателя.
А колко още такива улички
има Варна.
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ДА ГИ ПОМНИМ С УСМИВКА
ЛЮБОМИР СПИРОВ
ЖАРИН
(1920-2007)
Поетът и сатирикът Любомир Жарин
има тежка житейска
и творческа съдба. А
влиза в литературата с летящ старт - до
23-годишна възраст е
автор на три поетични
книжки – “Труд и лира”,
“Средношколци” и “Студентски гримаси” - хумор и сатира, издадена
през 1942 г.
Младият поет има освен това
и силен комически усет за нещата
и постига смешното не толкова
в иронията, колкото в ласките
на шегата и протеста към неуредиците и опакото. Тези качества
Любо Жарин не ги загуби нито за
миг през целия си живот, а, напротив, ги обогати с непримиримостта на ремсиста-идеа
лист през
годините на тоталитаризма след
9.09.1944 г. Дълбоко разочарован
от комунисти
ческите порядки,
още като студент в Софийския
университет, където следва “Сла-

ЕПИТАФИЯ НА ЕДИН
ПРОЗАИЧЕН ПОЕТ
Не, не е мъртъв той!
Не знае той покой.
Със свойте стихопрози
сега пък мъртвите тормози!

НОВА ПРИКАЗКА
ЗА ЗЛАТНАТА РИБКА
Тръгнал дядо към морето
да се пече, да се чимка,
да си хване златна рибка.
Имал дядо лимузина,
чудна къща с градина,
вила под небето,
сметка в БеНеБеТо.
Стари дядо белобради
хванал си е рибка млада,
рибката пък - златен дядо!

НA ЕДИН СПЕКУЛАНТ
Душата му, каква е
да съди Бог не пожела.
Защото днеска всеки знае,
че той роден бе без душа.

НА ЕДИН РОГОНОСЕЦ
На него, Боже, му се пада
на Оня свят награда сал една:
да бъде първи дявол в Ада,
че свикнал е да носи той рога.

НА ЕДИН ПРОСВЕТИТЕЛ
Той бе решил да просвещава,
затуй беден си умря.
Богат би бил, да би продавал
на този свят, уви...боза!

АВТОЕПИТАФИЯ
О, тъжен над гроба ми не заставай!
Поне веднъж се засмей ти,
приятелю,
че с моя хумор насълзявах
горките си читатели.
1960

вянска филология и литература” и
втора специалност „Философия”,
той започва да сътрудничи в тогавашния опозиционен печат. След
известен престой в
Държавна сигурност
- Варна, заедно със социалисти, земеделци,
демократи, анархисти и монархисти е
определен за групата
за Белене,
Предлагат му да
специализира в Москва. Оказва. През 1950
г. го канят да му правят пробни снимки
за ролята на Вапцаров във филма
“Песен за човека”. Отказва, защото вижда, че почти всичко, което
се пише за големия поет, е заблуда.
Той е познавал Н. Вапцаров, сътрудничил е в издавания от него
вестник “Ли
тературен критик”,
разговарял е с него. Дори Вапцаров
има “дял” за мъчителния му житейски път.
В следващите години Любо
Жарин работи в строителството: в Стахановската бригада на
Пеницилиновия завод в Разград,
завод “Георги Димитров” – Русе,
като учител в гр. Георги Трайков,
днес Долни Чифлик. Във в. “Народно дело” първоначално го назначават като домакин, но след
ходатайството Мария Мирчева
го преназначават за коректор. И
като такъв се пенсионира. През
тези години активно сътрудничи на хумористичната страница
с епиграми, стихове, конкретни
материали, осъвременява народни
приказки и притчи.
И едва през 1997 г. излиза четвъртата и последна книга на Любо
Жарин “Вик от лагера на живота”.
Това е един дневник в стихове (19441997) на поета антитоталитарист и противник на болшевишката и фашистката диктатура.
Нерадостният живот на Л.
Жарин завършва още по-трагично: през 2007 г. пада от парапета
върху стълбите на Централния
подлез до църквата
Хумористичното му творчество остава неиздадено в отделна книга. И който иска да го прочете - може да го намери в пожълтелите страници на в. “Народно
дело”, където той писа неуморимо
в продължение на 50 г.
Рубриката води
ТУРХАН РАСИЕВ

ВЛАДИМИР РУСЕВ –
МИЧМАНА

АФОРИЗМИ

• Часовникът е като жената. От време на време трябва
да се почукват, за да са в крак
с времето!

• Era ти Червената шапчица - изпи на Вълчо виното до
капчица!

• Безделникът и на бесилката да го овесят - пак ще си
клати краката!

• Всички политици са идиоти... Добре поне, че не всички идиоти са политици.

• Разликата между войната и брака е, че от войната можеш да се върнеш жив!

• Човекът... Това е маймуна, която се е научила да пълзи.
• Дойде времето, когато стихотворението “Аз съм
българче” звучи като оплакване!

• Безграничната любов е
лъжа, преминала всякакви
граници!
• Потомственият глупак
няма родословно дърво, а
дървено родословие!

СТАНКА БОНЕВА

ЛЮБОВТА КАТО ДЕФЕКТ
ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ

Няма по-експлоатирана тема
от любовта. Може би в съвремието я конкурира футболът, но има
да ù гълта праха, исторически
погледнато. Любовната теория е
винаги свежа (евъргрийнеста тоест), защото постоянно се допълва с нови хипотези, чието доказване е все предстоящо и никога
настоящо. Едно обаче се знае със
сигурност – няма крива и права
любов. Или е любов, или не е. Т.е.
тън-мън няма.
Дотук добре (както казал
един, когато стигнал десетия
етаж, падайки от небостъргач).
Ами сега? Как да я разпознаем
веднага: е ли, не е ли? И това си
има отговор: няма как. Освен ако
не приложим ненаучни методи.
Любовта е доказана лудост, така
че рациото сáмо се пречка. За изследване биохимията на мозъка в
периода на романтичната любов
преди няколко години бяха наградени (обаче с Антинобел, защото не върви някак си да е Нобелова награда, бидейки пълно с
компромати вътре) химиците от
университета в Пиза, тъй като
доказаха, че химическите процеси на мозъка в периода на романтичната любов са сходни с про-

цесите в мозъка на шизофреника.
Край на цитата.
Ето, вече имаме два сигурни
отговора. Следователно губим
интерес към тях и продължаваме
смело по трета точка: че любовта
е сляпа. Тази теза е подкрепена
с най-много доказателства, но
тук, неизвестно защо, изследователите продължават да копаят.
И колкото повече копаят, по-непрогледно става. Странното е,
че на този неадекватен процес
мнозина му казват творчество
и нещо повече – любовно творчество. А всъщност е подробност
от пейзажа на нонсенсите, чийто частичен синоним е безкраен
празник на всеки четири години
- най-дългата мерна единица за
романтична любов според учените. Любовта по останалите параграфи продължава още известно
време. Но колко известно - това
не ни е известно. Трябва да поживеем, за да видим. Или чуем. Или
прочетем по вестниците. Или ни
го покажат по телевизията. Казва
ли ти някой? Търпение му е майката. По-нетърпеливите да си го
изчислят. Може да се окаже доживотно.
2008 г.

ГЕОРГИ БЕРБЕНКОВ

ЕПИГРАМИ
Беше пророк,
докато го удари
електрическият ток.
Най-много се пали,
когато се пали
и чуждо да гали!
Не му трябваха факти.
Действаше с лакти.
Защо да бяга?!
Държи тояга...
Доби своите пороци
от бащините уроци.
Имаха му зъб:
живееше на чужди гръб!
БОЯН ВЪРБАНОВ

НЕУДЪРЖИМИЯТ
Самонадеян, самомнителен
и важен,
самочувствие той самсамичък си гради –
недостижим, нарича се той,
даже,
и славата ведно с
безсмъртните дели...

ЕПИЗОД
- Години тъпка таз земя, а
виж, от него ни следа –
роди се и след туй умря...
- Нима той никак не живя?
- Мъждя.
ВЕСТНИК „КИЛ“ С МЕДИЙНОТО СЪДЕЙСТВИЕ
НА ТЕЛЕВИЗИЯ
„ЧЕРНО МОРЕ”

Пътувайте с вестник
Той ще ви отведе в страната на прекрасното. Ще ви достави
духовна наслада със своите стихове, разкази, есета, с историческите
и публицистични материали, които публикува на страниците си.
Всичко това само срещу 6 лева годишен абонамент. 12 броя в годината.
Абонирайте се за вестник “КИЛ”. Каталожен № 2584
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