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Брой 3-4 (340)
Година двадесет и втора
Варна, март - април 2013
Цена 1,00 лв.
КОЛОНКА НА РЕДАКТОРА
АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ

ИЗБОР
Модерното общество сегрегира и разделя индивидите – споделя в едно свое интервю Марио
Варгас Льоса. Липсата на общ
определител, който да ни кара да
се чувстваме свързано-отговорни и настроени братски, направи
абсурда по улиците на България
през последните седмици трудно преводим за западна публика.
Хаосът, който завихри политическите промени, завъртя натрупаната потискана агресивност срещу
обидите, страховете и травмите
в душата на всеки човек. През
последните 24 години няма нито
един отговорен човек, който да
се ангажира с болезнените зони в
живота на обществото. Духовната
деградация и дехуманизация, до
които доведе бедността, се просмукаха и в най-дребните, битови жестове на всички хора, които
населяват „идиличния” свят на
затворената, ограничена и морално застояла българска провинция.
Така постепенно през годините се
създаде един гигантски полифонизъм на герои и паралели, реалии и чувства, нравственост и далновидност, който на пръв поглед
изглежда кошмарна реалност, но
отвътре си е в реда на нещата.
Много отдавна бе времето,
когато си въобразявахме, че може
да се критикува и всички гракнаха като обезумели, не съзнавайки,
че това ще е за кратко. Пяната на
дните винаги ще има своето място
в съвременния репертоар. Събитията обаче отново напомниха, че
животът на хората зависи от тяхната воля и визията им за живота.
Той в момента е проекция на представите ни за него. Съществува
много точно определение за живота – усилие във времето. Ако го
няма, идва смъртта... Но с такава
власт... Не, това е неправилна теза
- властта е всеки един от нас. Определящата самия акт на промяната е нашата памет, с характерната
ѝ гъвкавост, избирателност, авторефлексивност и потенциалност.
В действителност, няма опасни идеи и не трябва да се страхуваме от различните идеи, защото когато сме в състояние да подложим
всички мнения на критика, тогава
ще повярваме и повече в себе си.
Несъмнено само културата създава тази общност на интересите;
тя никога не е утвърждавана чрез
технологията или науката.
Бог е писател – твърди отново
Марио Варгас Льоса, - и нашият
свят е само една от неговите книги.
Ние вече сме едно овехтяло издание. Може би някъде другаде във
Вселената са съвършените бестселъри. Ала това отдавна не сме ние.
Трудността на избора изпълзява и
от едно невинно изказване на Жан
Бодрияр: “Раждаш се модерен, не
ставаш такъв.”

АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ

ВАРНЕНСКАТА ЛИТЕРАТУРА В ПРОЦЕС НА АРГУМЕНТАЦИЯ

Oт бр. 2
В книгата си “Емануил Мутафов – един от последните възрожденци” Руска Даскалова постига
умело сливане на личната биография на Емануил Мутафов с неговото учителско служене, публицистично и поетично творчество, с
възрожденския му устрем в името на националния идеал – обединението на всички българи от
Тракия, Македония, Добруджа и
Западните покрайнини. Неговата
биография е интересна, драматична и поучителна. През целия си
живот Емануил Мутафов работи
с присъщите му предпазливост,
твърдост, упоритост и последователност в преследването на националната кауза. Проследявайки
родовите корени на “последния
На 19 януари 2013 г. се навършиха 90 г. от рождението на
големия български писател Ивайло Петров, чието кръщелно име е
Продан Петров Кючуков. Родом е
от с. Бдинци, Добричко. До днес
единствено в. „Литературен форум” е посветил специален брой
на този изключителен майстор на
художественото слово. За мое голямо съжаление с него имах само
една уговорена среща и няколко
случайни, но още по-благодатни.
В тях успях да се приближа и докосна до изключително силната
му аура, от която струеше обилна
светлина, която излъчват единствено безспорните таланти на
щедро одарените свише люде.
За пръв път неговия псевдоним (тогава не знаехме, че не е истинското му име) чух да произнасяш майка ми, светла ѝ памет, която си замина от този лъжовен свят
ТУРХАН РАСИЕВ

варненски възрожденец”, Руска
Даскалова отделя голямо внимание върху усилията на Мутафов
да съхрани демократичните и патриотичните идеали, завещани от
миналото, както и на всеотдайната му работа за укрепване на
моралните и физически добродетели на варненската младеж. Увлекателният стил и опитът да се
събере почти целия материал за
Емануил Мутафов правят книгата
достъпна за широк кръг от читатели. Макар и да борави с огромен
набор от факти обаче, авторката
изключва алтернативни подходи
при оценката на публицистичното и личното творчество на Мутафов, което на моменти пречи да се
види неговото и дело и заслуги на
фона на тогавашните политиче-

Познанството му с редица демократично настроени личности, заети с подредбата на младата българска държава съвсем естествено
води Кръстю Мирски и до идеята
за мир и разоръжаване като единствена алтернатива на международното добруване. По този повод
Кирилка Стойнова публикува и
неизвестни епистоларни и снимкови източници, непознати до
този момент. Несъмнено книгата
“Кръстю Мирски – общественик
и книжовник” ще има принос към
историята на Варна, особено с
библиографската справка на книгите и брошурите, издадени от Кр.
Мирски, както и с историческите
отпратки към делото на видния
варненски общественик.
На стр. 15

КРАСИМИР МАШЕВ

СТРАНИЦИ ОТ ДНЕВНИК

(90 г. от рождението на Ивайло Петров)
само на 49 години. Тя с благогове- и тържеството на коние и възхита говореше за романа мунистическия идеал”.
на писателя ”Нонкината любов” Време, в което личният
и го криеше от мен и брат ми, за- живот и най-съкровенищото не бил „за деца”. Книгата се те човешки чувства бяха
предаваше от ръка на ръка и беше обсебени от идеологипредмет на общоселско обсъжда- ческите и политизирани
не по мегданите от жените в род- до краен предел страсти
ното ми село (сега град) Тръсте- и бесове.
ник. По-късно, когато я прочетох,
Верен на документалразбрах, че тя е написана с голяма ния подход към фактите,
дързост и гражданска смелост във събитията и случките,
времена на един друг преход, из- предлагам на читателите
пълнен също с лишения, социална странички от моя дневнищета и духовна мизерия; строг ник, свидетелстващи за
и безкомпромисен морал, и с го- майстора на изящната словесност
лям революционен кипеж и патос. Ивайло Петров като творец и човек
Време на „безрезервна вяра в де- в неговия прозаичен делник.
На стр. 19
лото на Партията (разбирай БКП)

ВЕЛИКО ВЕЛИКОВ БЪРНЕВ
(1928–1987)

Хумористът и карикатуристът
Велико Бърнев е роден в село Хърсово, Шуменско.
Като ученик в гимназията в
Шумен е живеел в квартира без
електричество, за да плаща понисък наем. От безпаричие всяка
събота пътувал пеш до родното си
село. Нa училище ходел с овехтял
шинел. По-големият му брат грижливо го пазил за братчето си, което
след три години щяло да предяви
законни претенции за собственост
върху стария шинел.
За сметка на бедността, Велико
Бърнев е надарен с богато чувство

ски и културни превратности.
Книгата на Кирилка Стойнова
“Кръстю Мирски – общественик
и книжовник” обследва подробно живота на един от най-дългогодишните кметове на гр. Варна.
Историята, разказана от авторката, не спира само до родовите корени, датите от живота на Кръстю
Мирски – подробно разгледани
са грижите, които видният варненски общественик полага за
първите български училища във
Варна и учебното дело, интересът
му към читалищното и библиотечното дело, музеите и археологията. Особено място е отделено за грижите на кмета Кръстю
Мирски към благоустройството
на града, водоснабдяването и културно-просветното му развитие.

за хумор, което проявява още като
студент в Държавния библиотекарски институт “Тодор Боров” и
СУ “Климент Охридски” - София.
В началото работи като библиотекар, а после постъпва на работа
като редактор във вестник “Народно дело”. Тук той развихря дарбата
си на фейлетонист и карикатурист.
Прави илюстрации, рисува заглавки и карикатури за хумористичната страница “Нашето жило”. С
остроумието си бързо става известен сред културните среди на
Варна.
На стр. 20

Художник
Васил Василев „Миене на краката”,
масло, 2009 г.

ВЪЛЧЕ ЕХО
АНТОЛОГИЯ
“МАНУСКРИПТ-КИЛ” Тънко скимтене, скърцане, шепот –
ЗДРАВКО ПЕЕВ

вълчи разходки по месечина;
вече муцуните стават свирепи –
свети в зениците пламъче синьо.
Дъбове тежки, дъбове бели –
сърцата сила в диви гори;
вълчета слепи - кръв не видели
под тях играя вълчи игри.

И все по-дълги, и все по-снежни –
в преспи дълбоки заглъхва вой,
расне вълчето, тъмни копнежи
вятърът носи в тъмен покой.
Расне вълчето - тръгва след стадо –
ледът мирише на кръв и дрян,
и - ех, проклета, ти, вълча младост –
пред тебе - дуло, зад теб - капан.
Водещ КРАСИМИР МАШЕВ
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КУЛТУРЕН КА ЛЕЙДО СКОП
ДЪРЖАВНА ОПЕРА
ВАРНА СПЕЧЕЛИ
ГОДИШНАТА
НАГРАДА “ВРЕМЕ”
ЗА 2012 г.
За Събитие на годината – Варна 2012 в областта „Култура” бе
определен Симфоничният концерт, с който оркестърът на Театрално-музикален продуцентски
център Варна - Държавна опера
Варна откри второто издание на
Лондонския фестивал на българската култура и представи в световния културен мегаполис кандидатурата на Варна за европейска столица на културата 2019.
В мащабния социологически
проект „Време”, осъществяван от
Община Варна и Икономическия
университет, за седма поредна година управленци, преподаватели,
експерти, студенти и граждани
от всички социални прослойки отсяваха в продължение на 9
месеца най-важните събития в
различни сфери на обществения
живот. В състезанието се обсъждаха 32 събития в 16 различни
области, които с разнородния си
облик определят варненското битие през т. г. Стотици социални
факти бяха селектирани и анализирани от изследователските екипи и експертни групи, докато на
30 март в откритото обществено
проучване на Клуб „Създатели на
общественото мнение”, проведено в Аулата на Икономическия
университет, се стигна до финалното гласуване.
Резултатът единодушно открои Варненския симфоничен
концерт в Лондон, под палката
на младия варненски диригент
и композитор, доктор по композиция от Кралската академия по
музика в Лондон, Мартин Георгиев, като най-значимото културно
събитие, представило по достоен
начин нашия град пред света.
Годишната награда „Време
– Варна 2012”, се присъжда на
ТМПЦ – Държавна опера Варна
„За особена съпричастност към
обществения живот във Варна, за
симфоничния концерт в Лондон
и представената там кандидатура
на Варна за европейска столица
на културата през 2019 г”, е изписано върху плакета и грамотата,
които придружават отличието.
Виолета ТОНЧЕВА

класическата комична опера. Поскоро тя съдържа един премерен
баланс между смеха и меланхолията, в който комичното и лиричното вървят заедно. За разлика от
класическата оперна структура, в
която примерно се редуват ария,

дует, терцет, речитатив и т.н.,
тук ще се натъкнете само на една
кратка ария, а цялото останало
действие се изгражда от всички
певци и актьори. В този смисъл
„Фалстаф” е по-скоро като молиерова или шекспирова комедия.
Режисьорското изискване е
всички да играят екипно, като
един голям ансамбъл, в който
няма главна роля, а действащите
лица са равнопоставени. От съществено значение е контрастът
между Фалстаф с неговия странен свят от една страна и „света
на Борджиите”. Това е свят, който
се интересува единствено от пари
и изгода, и който не се е променил
и днес. Проблемът е дали ние можем да противодействаме на тази
непрекъсната комерсиализация в
човешките взаимоотношения.
Виолета ТОНЧЕВА

„ДВА ДИАЛОГА – НА
ИЗТОК И НА ЗАПАД”

(Изложба –живопис на Емилия
Бояджиева и Флоранс Блин)
Съвременната
европейска
култура прави постоянии опити
за „диалози”, допускайки равноправното съществуване на
Другият, на Различният. Мултикултуралността се регистрира
на различни нива - официална

култура и субкултури, различни
религиозни култури, градски и
селски култури, национални и
регионални, публичната и частната култура и т.н. Съвременното изкуство е експонирало тази
общокултурна нагласа за полемики между различните гледни
точки – например Биеналето
във Флоренция сътрудничи на
ООН в програма „Диалог между
цивилизациите” и като представя различни художествни концепции, Юнеско също предлага
програма „Пътища на диалог” за
съхраняване на общочовешкото
културно наследство, Съвета на
Европа е разработил „Бяла книга
за културен диалог”. Изобщо идеята за разговори между различните възгледи е широка културна
практика.

тературна школа “ДВИЖЕНИЕ”
с ръководител Мариан Желев, но
освен интерес към литературата,
проявява и умения в областта на
визуалните изкуства. Този факт
не е новост - много автори освен
блестящи писатели са били и талантливи художници.
Пламена представя 17 малко
и средноформатни монохромни
и живописни картини. Няма доминираща техника - интерес за
младата авторка представляват и
пастелът, и акварелът. С особена
експресивност се отличават маслените платна.
Предпочитана тема са природните и архитектурни пейзажи.
Пламена избра ден на отриване на изложбата рождената си
дата, на която тя навърши 17 години. Освен картините, Пламена
представи и свои стихотворения
- така тя почерпи гостите си с
храна за всички сетива.
Експозицията се откри в
17.00 ч. и ще остане експонирана
и през месец Април.
Организатор е художничката
Кремена Цанкова.
КИЛ

МЕЖДУНАРОДЕН
ТЕАТРАЛЕН
ФЕСТИВАЛ
“ВАРНЕНСКО ЛЯТО”
2013

Художник - Флоранс Блин

В откритата на 11 април в
Актив Арт Галерия изложба „Два
диалога – на Изток и на Запад”
двете авторки – Емилия Бояджиева (България) и Флоранс Блин
(Франция), срещат в художественото пространство две визии за
два различни свята. Западният
свят, представен в творчеството
на Флоранс Блин, е представен
чрез образите на жени на фона на
замъци с бароково облекло; жени
с цветя, носителки на вдъхновение и съзидателност; голи тела,
разработвайки концепцията на
европейското мислене по отношение на тялото и на голотата,
осъществяваща прехода в хрис-

“ФАЛСТАФ” НА
ВАРНЕНСКА СЦЕНА
„Фалстаф” е лебедовата песен
на Верди, която изцяло променя идеята за него. Ако дотогава
творчеството му се свързва с характерния за него драматизъм,
то в тази негова последна опера
изведнъж се появяват нежни и
замечтани нотки, усеща се една
особено лирична магичност.
Верди определя „Фалстаф” като
„лирична комедия”, но това не е

тиянското мислене от срама към
достойството; абстрактни композиции, изведени до въздействието на формата и колорита,
отвеждащи към едно обобщено
понятийно мислене, каквото е
европейското. Защото западното
мислене е понятийно, Франсоа
Блин казва, че „в живописта й,
която е на границата между фигуративното и абстарктното нейни
учители са думите: размишление,
наблюдение, равновесие и храмония”. Цялостното разбиране на
Западната култура мисли в образи и думи; картините са разкази,
те са сюжети, наративи.
Обратното на това е идеята
за Изтока като церемония, като
ритуал, като театър, като свят
на символи. Традициите заемат
особено важно място в източна-

та култура, от там произтичат и
представите за вечност, предадена в названията „Поднебесна
империя” и „Страната в центъра на света”. Емилия Бояджиева,
посетила Китай, ни представя в
платната си китайската „Чаена церемония”, традиционната архитекура - древни будиски и даоистки храмове и манастири, жената
като носител на т.нар „ин” свят,
образи от китайската митология
– „Дракони”, „Жерави” и „Бамбук”. Съзерцателността е въплътена в образите на цветята и
цъфналите дървета, метафори на
живота. За да постигне внушенията от източната култура, Емилия
Бояджиева използва техника с
маслени бои, акварел и колаж. За
нейното изкуство Пламена Рачева, изкуствовед, казва: “Това, което тя определя като свои начин на
работа е фигуративната живопис
– цветна, витална, изпълнена с
екзотика”. 		
КИЛ

ИЗЛОЖБА “17”
НА ПЛАМЕНА
НЕДЯЛКОВА

Художник - Дора Бояджиева

На 2 март 2012 г. в Салона
на Сдружението на писателите
- Варна се откри първата самостоятелна изложба на Пламена Недялкова.
Пламена е част от Детска ли-

Българската и международната селекция на най-големия
театрален форум в страната вече е известна и може да
се види между 1-12 юни във
Варна
Когато театралният сезон започва да затихва, идва времето за
Международния театрален фестивал „Варненско лято”. Неговото внушително XXI издание ще се
проведе по традиция между 1–12
юни в морската столица.
Новите премиери и вълнуващите моменти от номинации
и награди през сезон 2012/13
са събрани в едно фестивално
пространство. “Спектаклите ще
трябва да звучат като обща история”, казва театроведът Явор
Койнаков, съставил българската
селекция на основната фестивална програма. За него тя е “особено
огледало за това, което търсим в
театъра”. Под мотото “Епоха си
търси герои” той избира седем заглавия – някои от тях вече са получили своето признание: отличената с награда „Аскеер” за найдобро представление за 2012 г.
„Нощна пеперуда” (Народен театър „Ив. Вазов”, режисьор Явор
Гърдев), както и „Медея – майка ми” (Театрална работилница
„Сфумато”, спектакъл на Иван
Добчев и Маргарита Младенова),
носител на наградата „Икар” 2013
на Съюза на артистите в България за най-добър спектакъл на
2012 г.
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КУЛТУРЕН КА ЛЕЙДО СКОП
Какъв е съвременният облик на „националния герой” Бай
Ганьо се пита в постановката на
Бина Харалампиева „Господин
Балкански” по драматизацията
на емблематичния роман на Алеко Константинов, дело на писателя и драматург Георги Данаилов
(Младежки театър „Н. Бинев”).
За да се види как българският театър говори за актуалния живот
чрез героите от големите произведения на световната класика, е
избран Чеховият „Вуйчо Ваньо”
в интерпретация на режисьора Пламен Марков (Драматичен
театър ”Ст. Бъчваров“- Варна).
Прехвърлянето на мостовете
между „комерсиалното” и „креативното” селекционерът е потърсил в спектакъл като „Тирамису”
от младата полска авторка Йоанна Овшанко с режисьор Николай
Поляков (Театър „София”). Пиесата е резултат от личния опит
на Овшанко като рекламен агент
и представя борбата за успех на
седем героини на нашето време.
В селекцията е потърсена и свободната игра с жанрове – тук е
спектакълът на Възкресия Вихърова „Ковачи” (Университетски
театър и Департамент „Театър”
- НБУ) по пиесата на нашумелия писател, филмов сценарист и
драматург Алек Попов („Мисия
Лондон”). „Ковачи“ е абсурдна
комедия, представена като микс
от радиотеатър, гротеска, кино и
вариете за образа на гастарбайтерите в съвременна Германия.
Възможностите на театралната
сцена да създава собствено уникално пространство са потърсени във визуалния театър на
Диана Добрева и нейната версия
по ренесансовия „Декамерон” на
Бокачо (Театър „Българска армия”).
Водещото в международната
селекция на театралния фестивал
„Варненско лято”, съставена от
неговия екип, е присъствието на
едни от най-големите новатори
на европейска сцена и голямото
разнообразие от теми и форми.
За първи път в България тя представя обявената от в-к „Гардиън“
като “най-великата експериментална компания на Обединеното
кралство” – “Forced Entertainment” с „Празна история” – комична антиутопична съвременна
приказка в уникално съчетание
между филм, театър и анимация.
Гостуването на продукцията се
осъществява в партньорство с
Британски съвет.
Едно от най-интересните и
нови явления на чешка сцена пък
се представя с документалното
театрално представление „Облаци” на артистичния колектив
„Handa Gote” от Прага. Освен че
ще може да опита сладкиш по
стара чешка семейна рецепта,
публиката ще стане свидетел на
сложната история на Чехия през
ХХ век, разказана през съдбата
на рода на изпълнителката Вероника Швабова. Турнето на „Об-

лаци” в България се реализира с
подкрепата на Чешкия център в
София.
На фестивала ще може да си
види и танцов театър от Испания
в „Завръщане” – емоционална
танцова история, в която се срещат две от най-известните имена
в съвременния испански танц,
театър и кино - Марта Етура (позната от филма „Тъмносиньопочтичерно” и носителка на награда „Гойа” 2011) и Чеви Мурадай
(национална награда за танц за
2006). Те се представят с подкрепата на Институт „Сервантес”.
Постановката „Буря” по пиесата на един от най-значимите
руски драматурзи Александър
Н. Островски с режисьор Йерней Лоренци ще покаже едно от
най-добрите постижения на словенския театър през последните
години, продукция на Градски
театър - Любляна. Спектакълът е
отличен с 9 награди от най-големия словенски театрален форум
– международния фестивал в Марибор.
Варненската публика отново
ще има възможността да съпреживее неповторимия Самуел
Финци. Той идва от Германия с
театралния концерт „Една вечер в киното” на Дойчес театър
– завладяващи и незабравими
филмови истории и музика, превърнали се в класика. На сцената
му партнират джазменът Георги
Дончев и младият немски композитор Даниел Регенберг.
При откриването на Международния театрален фестивал
„Варненско лято” гравитацията
ще бъде преодоляна от летящ
вертикален танц. Италианската
компания „Il Posto” ще превземе въздуха с представлението на
открито „Бяло действие” в музикалния съпровод на Камерен
ансамбъл „Марко Кастели”. Трупата се представя в България с
подкрепата на Италианския културен център.
Всички чужди спектакли се
представят за пръв път в България и са с осигурен превод на
български език.
Международен
театрален
фестивал „Варненско лято” ще
се проведе на сцените на Драматичен театър „Ст. Бъчваров”
– Варна, Държавен куклен театър – Варна, в пространствата на
Градска художествена галерия,
галерия „Графит“ и др. Негови
съорганизатори са Министерство на културата, Община Варна
и Българска асоциация за театър.
Виолета ТОНЧЕВА

КНИГА ЗА ЧОВЕКА
С ВСИЧКИТЕ МУ
СЛОЖНОСТИ
Режисьорът, сценаристът и
писателят Людмил Тодоров представи на 12 април в Арт Салона
на Радио Варна новата си книга,
озаглавена лаконично „Разкази”.

“Разказвачът Людмил Тодоров не извръща глава от човешката нищета, която отказваме да видим. С класическа
мощ той регистрира моралната неловкост на нашето време.
Показва ни разпада на истината. Убеждава ни в сложността
на тривиалното. Разбира ни.
Без да обвинява никого. Но и без
да прости.” – пише в своите бележки за книгата Марин Бодаков.
В разказите на Людмил Тодоров се срещаме с хора, които всъщност съвсем не са ни непознати и в този смисъл книгата
е опит да се обхванат всякакви
социални слоеве, всякакви съдби.
Обединяващото между всички
разкази в сборника е усилието да
се види богатството на героите и
да се влезе максимално навътре в
това какво ги движи.
Тази книга не е социална и не
се занимава със социалното битие. Тя е опит да се накара читателя да се вгледа внимателно в отделния човек, попаднал в типично български и често идиотски
ситуации. “Основното ми усилие
беше да видя човека в цялата му
сложност и една ситуация в нейните най-различни възможни на-

нещо като машина на времето, с
която пътуваме към самите себе
си. Мая Джамбазова определя
„Уроборос“ като един съвременен „Декамерон“ - отново чумата
е действащо лице в сюжета, а част
от героите разказват своите лични истории, за да минава времето
им по-леко.

Иво Георгиев е автор на стихосбирките „В по-лошата половина на гората“ (награда от
„Южна пролет“ в Хасково, 1999
година) и „От вътрешната страна
на очакването“ (2003). През 2002
година записва и издава албум
с авторски песни - „грАДЪТ на
сНЕЖНИЯ чоВЕК“. Стилът на
разказите му в „Исус ми прати
SMS” (2009) е определен от критиката като „магически иронизъм“. Специално за представянето авторът създава арт-инстралация „Кашонхендж“.
КИЛ

КОНКУРС “ДИРЯ
В МОРЕТО”

чини на реагиране в нея. Защото
ние сме склонни да даваме категорични присъди. Цялото ни общество е предразположено лесно
и бързо да съди, без да се вглежда,
без да се опита да разбере. Това
е страшен дефицит в общуването... Примитивен е начинът, по
който общува българското общество. В разказите си се опитвам
да видя хората максимално богато, да видя всичко, което има
там”, сподели Людмил Тодоров.
КИЛ

МАШИНА НА
ВРЕМЕТО,
СЪТВОРЕНА ОТ
ПИСАТЕЛЯ ИВО
ГЕОРГИЕВ
На 18 април 2013 г. Арт салона на Радио Варна се състоя варненската премиера на книгата на
Иво Георгиев „Уроборос“. Писателят от Кърджали е създал един
полифоничен в изказа си роман,

Инициативен комитет за
честване на Международния
ден на моряка – 25 юни организира Национален конкурс
за литература и изобразително
изкуство, посветен на морето и
моряците
Цели:
Конкурсът цели да се отразяват по художествен начин
радостите и тегобите на моряшката професия, отсъствието и завръщането, ярките и колоритни
индивидуалности на морските
хора. Моряците да бъдат показвани в тяхната естествена среда
– на кораба, на брега, вкъщи, сред
морската стихия или по време на
кратките паузи от тихо море и
безветрие.
Раздели:
1. Литературни творби –
Проза, Поезия
2. Изобразително изкуство –
живопис и графика
Условия за участие:
В конкурса могат да участват
лица, професионално свързани с
морето, без възрастови ограничения.
Участниците могат да изпращат по една творба в различните
раздели.

Изисквания:
1. Литературните творби не
трябва да бъдат публикувани или
достъпни в интернет.
2. В раздела „Изобразително
изкуство” се приемат произведения в жанровете живопис и графика. Не се изисква определен
размер на творбите. Препоръчително е картините да бъдат рамкирани. Приемат се оригинали,
не копия.
Придружаваща информация:
Литературните творби се изпращат на имейл stunion@varna.
net, а картините се приемат на адрес: 9000 Варна, ул. Граф Игнатиев 6А, ет.1, ап.1.
Срокът за изпращане и приемане на творбите е до 31 май 2013
г.
Всяка творба задължително
се придружава от следната информация:
- трите имена на автора/ художника;
- професия и последна месторабота;
- личен телефон, имейл или
адрес за връзкa;
Допълнителна информация
на телефони: 052 953 106; 052 953
107; 052 953 109
КИЛ

КОНКУРС
ЗА САТИРИЧНА
КОМЕДИЯ “АЛЕКО
КОНСТАНТИНОВ”
Във връзка със 150-годишнината от рождението на своя патрон Сатиричният театър “Алеко
Константинов” обявява конкурс
за сатирична комедия “Алеко Константинов”. Конкурсът е явен. За
участие в него се допускат непубликувани и непоставяни нови
сатирични комедии, чийто обем
позволява създаване на спектакъл
с нормална продължителност от
поне 80 минути. Не се разглеждат
драматургични миниатюри. Броят
на актьорите, необходими за поставянето на текста, не бива да надхвърля 15 души. Наградите на конкурса са: Награда “Алеко Константинов” за нова българска комедия,
чийто паричен израз е 2500 лева и
две поощрения от по 500 лева.
Сатиричният театър “Алеко
Константинов” си запазва правото да постави наградените или
една от наградените пиеси до две
години след обявяването на наградите. Кандидатстващите за
конкурса пиеси се изпращат на
адрес: София, 1000, ул. “Стефан
Караджа” 26, Сатиричен театър
“Алеко Константинов” (за конкурса) в три екземпляра, на всеки
от които е посочен авторът, телефони и имейл за контакт. Краен
срок за получаване на пиесите е
15.11.2013 г. Резултатите от конкурса се обявяват на 13.01.2014
г. – рожденият ден на патрона на
театъра.
КИЛ
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ПОЕТИЧНИ ПА РА ЛЕ ЛИ

АНА АХМАТОВА

Ана Ахматова е родена през
1889 г. в Болшой фонтан край
Одеса. Завършва гимназия в
Киев, след което учи право в
Санкт Петербург. Започва да
пише стихове от ранна възраст.
През 1910 г. тя се омъжва за поета
Николай Гумильов, а през 1912 г.
се ражда синът им Лев Гумильов
– историк. Двамата не живеят
дълго заедно и през 1918 г. се развеждат. По-късно Ахматова се
омъжва за Владимир Шилейко и
след това за Николай Пунин.
След идването на власт на
комунистите, Ахматова е критикувана от тях за елитарността на
нейната поезия. От 1923 г. до 1940
г. стиховете ѝ не се публикуват и
тя се прехранва главно с преводи. Превежда автори като Виктор
Юго, Рабиндранат Тагор, Джакомо Леопарди и др.

През 1934 г. синът на Ахматова е арестуван и изпратен в
лагер в Сибир. През този период
тя започва да пише автобиографичния цикъл „Реквием”, който
е публикуван едва през 1989 г. и
понякога е оценяван като нейно
най-значимо произведение.
През 1940 г. стихотворенията
на Ахматова са преиздадени, но
няколко месеца по-късно книгата
е иззета от книжарниците и библиотеките.
През 1953 г. мястото на Ахматова в руската литература постепенно започва да бъде признавано. През 1965 г. ѝ е разрешено да
пътува в чужбина, за да получи
наградата „Таормина” в Италия
и почетен докторант в Оксфордския университет.
Умира на 5 март 1966 г. в Домодедово, СССР.
Рубриката води
Симеон ИЛИЕВ

***

***

Бе тайнствената пролет без
посоки,
блуждаеше прозрачен вятър
там,
и езеро синееше дълбоко –
на господа неръкотворен
храм.
Изплашен бе от първата ни
среща,
а пък за втора вече молех аз.
Днес вечерта е пак така
гореща,
макар че свършва залезният
час…
Не си със мен, но всеки миг
разлъка
тържествената вест ще донесе:
аз знам, във теб тежи такава
мъка,
че звук не можеш да
произнесеш.
Превод Валентина Радинска

***
Ти умрял ли си, жив ли – не
зная,
но те търся по белия свят,
в тиха вечер напразно гадая
и с тъга се обръщам назад.

Предричаха ми тържество
и хоризонтът дъговиден,
и моят сън по Рождество,
и ветровитият Великден,
и аленият лозов лист,
и плисъкът на водопада,
и даже бръмбарът златист
върху ръждивата ограда.
И как да не повярвам аз,
че той не е със мен во веки,
когато крачех в оня час
по каменистите пътеки.
Превод Иван Николов

***
Научих се на мъдър, прост
живот –
да бдя смирено, да се моля
богу,
да бродя под притихналия
свод,
за да гася ненужната тревога.
В дерето щом въздъхне лопуш
тих,
калина щом запали пламък
ясен,
описвам аз във своя весел стих
живота тленен, тленен и
прекрасен.

Все за теб са: моление свято,
на безсъници живата жар
и на песните бялото ято,
и в очите ми злия пожар.

Обратно тръгвам. Пухкав
котарак
дланта ми ближе и във мен
заспива.
Отсреща дъскорезницата пак
със ярка светлина облива.

И отдавна разбирам, че вече
няма друг, като теб съкровен:
даже който на скръб ме обрече,
даже който забрави за мен.

И само вик на щъркел прелетял
нарядко в тишината ще нахлуе.
И ако пред вратата ми е спрял,
повярвай, даже няма да те чуя.

Превод Иван Николов

Превод Валентина Радинска

ПАМЕТ
ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ

ПЕТЪР РАЙЧЕВ, ПЪРВИЯТ ПРОСЛАВИТЕЛ НА
БЪЛГАРСКАТА ПЕВЧЕСКА ШКОЛА
Петър Райчев по време на гастролите си в Ла Скала

Тенорът Петър Райчев (1887–
1960) е не само най-прочутият
наш артист от „зората на българската опера” – първите десетилетия на ХХ век, но и първият българин, който завладя световните
опери сцени. От 1914 до 1940 г.,
времето на активната му кариера като изпълнител, той е сред
ранглистата на световните певци.
Пее в най-реномираните театри и
концертни зали на три континента, цяла Европа, в Азия и Америка
– от Лондон и Мадрид, през Берлин и Москва до Владивосток и
Токио, от Стокхолм до Ла Валета.
Именно чрез неговото име светът
чува и се убеждава, че в малка и
неотдавна освободена България
раждат необикновени таланти и се
създава култура на световно ниво.
Защото нивото на неговото изкуство, според тогавашната критика
е съизмеримо с това на прочутите
му партньори: Шаляпин, Тоти Дал
Монте, Тита Руфо, Карло Галефи, с
които пее на големите сцени като:
Болшой, Ла Скала, Сан Карло, Гран
опера, Щатсопер, Виена…Талантът му е високо оценен от велики
музиканти на епохата като Тосканини, Прокофиев, Умберто Джордано, Пиетро Маскани, Бруно Валтер. На водещите оперни сцени се
състезава с първите тенори в света: Карузо, Пертиле, Тито Скипа,
Феручо Талиавини и Бениамино
Джили.
Роден в черноморската ни столица Варна преди 125 години, завършил с пълно отличие и златен
медал само за три години осемгодишния курс на Московската консерватория, класа на италианеца
Мадзети, по-късно той специализира при прочутия тенор и педагог Фернандо Де Лучия в Неапол,
след което започва неговата бърза
и блестяща певческа кариера. От
1914 до 1920 г. пее предимно в Русия като постоянен гост-солист на
всички големи театри – от Санкт
Петербург и Рига до Лвов, Киев и
Одеса. Руската оперна школа и особено руският драматичен театър
оказват силно влияние върху формирането му като певец и артист.
Може да се каже, че изкуството му
е рядък и много успешен синтез
между италианското белканто и
реалистичния руски театър на великия режисьор-реформатор Константин Станиславски, неговия
кумир. Всъщност артистът и певецът при Петър Райчев се сливат в

неразривно цяло. „Когато бях на
негов спектакъл или концерт, винаги оставах покорен и очарован
от властното влияние на неговата ненадмината, рядко емоционална игра”, пише в една от книгите си журналистът Петко Тихолов.
Наистина, за неговите зрители и
слушатели е било твърде трудно
да отделят която и да е от многото
му роли и да я оценят като върхова. Защото Петър Райчев е еднакво
убедителен и в комичната, и в лиричната, и в драматичната опера.
Еднакво блестящ, убедителен, неповторим и като Алмамива, и като
Марио Каварадоси, и като Рудолф
и Алфред, и като Калаф или Дон
Хозе или Вертер. Артист на превъплъщението, при това тенор,
нещо рядко в жанра, той винаги
влиза в кожата на своя герой, за да
се превъплъти напълно и публиката да забрави, че това е Петър Рай-

чев като Алмавива или Дон Хозе,
а да види пред себе си единствено
Алмавива или Дон Хозе!
Във всяка от своите близо 80
централни роли от класическия
руски, италиански, френски и
немски репертоар, Петър Райчев
се стреми да постигне художествено и техническо съвършенство,
да издигне публиката до себе си, да
покаже силата на своето необикновено майсторство. Защото той е
сред първомайсторите у нас в този
труден жанр, за който по неговото
време не сме имали нито традиции, нито велики образци. Самият
Райчев създава традиция, оставя
следа в българската опера, която
наскоро отбеляза стогодишнината
си (докато жанрът, знаем, е на повече от 400 г. ).
Своите забележителни сценични и вокални качества Петър
Райчев разгръща и на родна сцена
в повече от 40 роли от българския
и световния репертоар, изпълнени в повече от 600 представления.
Пее на много езици, но често и
на български, изпълнява роли от
новонаписани български опери, а
също така и художествени песни
от наши автори. Да, той гостува
много по света, но никога не забравя Софийската опера, концертира

редовно и из страната. Чувства за
свой дълг да популяризира това
високо изкуство сред широката
публика. Обича да цитира една
мисъл на любимия му Чехов: „Не
Гогол трябва да слиза до народа, а
народът да се издига до Гогол” (Докато у нас сега става обратното!).
През време на дългата си и
плодотворна кариера Петър Райчев развива до истинско съвършенство многообразието на изключителната си гласова дарба.
Като вокалист остава в спомените
(и за щастие и в записите си, макар
и малко) като безспорен майстор
на меката изразителна италианска кантилена, изхождаща от един
природно красив, със светъл и топъл тембър лирико-драматичен
тенор. Както могат да ни убедят
сега записите му от Златния фонд
на БНР, неговата фраза е пределно
темпераментна, градираща, с ярки,
вълнуващи драматични акценти.
Като певец и педагог оставя след
себе си школа и немалко последователи. След него в българската
опера от 50-те години заблестяват имената на редица български
тенори на световно ниво: Никола
Николов, Николай Здравков, Тодор Костов, Любомир Бодуров,
Илия Йосифов, Тодор Бонев, но
народният артист професор Петър Райчев си остава първият, неповторимият, първопроходецът!
А когато приключва с певческата
си кариера, темпераментният артист става много добър режисьор
и основава операта в своя роден

град Варна през 1957, като поставя
там прекрасната опера на Сметана
„Продадена невеста” (диригентпостановчик е неговият син, младият тогава Руслан Райчев!), работи всеотдайно и за укрепването на
новосъздадените след 1944 г. държавни опери на Русе, Стара Загора
и Пловдив, режисира повече от 20
постановки, раздава се щедро, без
остатък до смъртта си, през август
1960. Неговият син, Руслан Райчев
(1919–2006) също остана в историята на българската музикална
култура като един от най-големите
оперни и симфонични диригентиградители, работил, подобно на
баща си за България и за прослава
на българската музикална култура
по света.
Петър Райчев поставя като
режисьор „Продадена невеста” на
Сметана, с която на 7 септември
1947 г. се открива Варненската народна опера.
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НА МНОГАЯ ЛЕТА

ИВАН ПЕТРОВ – СОКОЛОВ
НА 70 ГОДИНИ

Иван Петров-Соколов е роден е през
1943 г. на гара Каспичан от майка варненка, омъжена за преславчанин (по-късно комик и киноактьор). Постъпва във военно
училище, но не го завършва. Избира за свое
поприще кукления театър и от 1964 г. до
2007 г. играе в театрите на Шумен, Русе,
Бургас, Търговище и Варна.
Прописва на 27 години и за пръв път
печата поезия в бургаски вестник. Издал
е книгите “Непроведени разговори” (1998),
“Руините на лятото” (2002) и “Субективизми” (2008).

БИТИЕ
Старицата е тиха
и едва се движи
Пести останалите сили
глава не вдига –
очите само
напомня –
светата майка рисувана на възраст
Пък на старика
дрехите растат
а главата му
очите глуповати и устата
готова да говори
каквото друг предложи
стават все по-малки
Все още тънък глас – ненужно силен
има той за поздрав
ръце –
за кофата от жалкото балконче –
и крака –
мотив един и същ да си повтарят
на стълбищния клавир разхлопан

ПОСЛЕДНАТА
ЗАРЪКА
НА ПЪСТРИЯ
Аз бях дотук
а вий
опашките подвийте
пръснете се
и бягайте
Наивно е –
става всекиму другар –
ще ви пусне утрото
А денят е разноглед –
и друг път сте успявали
Но внимавайте с нощта
потайна е старицата
Познава всеки по дъха
тъй както е забулена
Затова
когато ви брои
за мен не споменавайте
“Уморил се е – ще каже тя –
и е спрял за малко някъде”

***

Щастие защо да търся
щом го мами с чара си хитреца
които сумрака обича
и умее да се спазарява
как да търся
щом то се крие
в дебри неизбродни
и ловците дръзки рядко се завръщат
щом сръчни геометри
крият точката пресечна
а мъдреците –
лоното да назоват не смеят
Щастие къде да търся скита винаги е празен
дори сиянието от стената
отшелника е смъкнал
а и зад гърба ми
в голата килия
вече кротко тракна
скованата от мен решетка

ИВАН ОВЧАРОВ

ЕВОЛЮЦИЯ НА ДОБРИТЕ
НАМЕРЕНИЯ
Гларус храних,
притихнал на тясно подхвърлях му хапки.
Но от страх не протегнах ръка
да го вдигна от там.
И спасих малък гълъб,
попаднал във котешка хватка.
Но дали не до другата котка не искам не знам...
Неизбежен въпрос като пореща въздуха брадва;
преобърната притча:
„зъб за зъб и око за око” можем всичко
/почти!/,
ала то ли е „колкото трябва”,
щом да правиш добро
не остава докрая добро...
В умиление само пред себе си
сляпо
оставаш.
Да те помнят не с друго,
а с мигове на тържество.
Търсиш в хълма, случайно превзет не следите, а славата:
че си правил добро...
Но за миг,
незавършил с добро!...

ЕВОЛЮЦИЯ НА ГЛАСА
УПАДЪКЪТ
НА ДУМИТЕ

Порой от гласове, а няма глас.
Петър Анастасов

Все още
са пълни
речниците
с думи –
сродници
далечни
на душата

„Ние”: проста местоименна форма
и множествено число на „Аз”...

Много „личност” си бие гърдите
„в обществена полза”!
Но пороят от думи и клетви
дали се превръща във Глас да повтаря не „царят е гол”,
а викът, че преврна се в поза?
Много напън
да бъдеш различен
/ала заедно с всички/,
но не да си „Аз”!
Много гейове, ъндъргруанд и
лесбийки
изведнъж се навъдиха...
Медицински проблем или казус
съдебен
не Глас...
Нищо друго
освен
по въпроса: „Да бъдеш или да не
бъдеш”.
Боледува светът
не защото обратно реди
утвърдения смисъл
каква същност му е отсъдена.
Липсва Глас,
да отреже:
какъвто си искаш - бъди,
но не искай и другите
с твоята карма - да бъдат!...
„Ние”: проста местоименна форма
и множествено число на „Аз” уважение всекиму,
избора,
както елея...
Сред порой гласове
чакам вече
не смисъл пореден, а Глас че тогаз да запея
„що любя и що милея”!

И други
станали
с годините
нечетливи
пиктографии
на чувствата
ненужни
днес
без ензимната
обмяна
при беглото
докосване
на устните
И още
по-ненужни
за прегръдката –
клише
от спомени
на горните ни
крайници –
майстори
на външната
логичност
като
подвижни пясъци
измамна

Художник Васил Василев – “Две жени и един мъж пред дома на мъжа”, масло
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ГЕОРГИ ВЕНИН

НЕЛИ ГОСПОДИНОВА

ВИЖ МЕ БЕ, ПРАСЕ! ЛЕТЯЯЯ...

***

Отказвам се от тялото.
Бичувам го. Нарязвам го –
филии черни
за надежда бяла.
С трошляк замервам го.
С омраза. С казън.
Но кой ще чупи зъб
в баятия порязник!
Духът ли – непорочен връх
и ненаситна глъб,
облажвана с деликатесни празници
с неуловимо сладък дъх?!
Отказвам се от егото.
Накуп с ума и празните брътвежи.
Набучвам го на кол.
Стадата – къш! Захвърлям гегата.
Без плуг и без лемежи,
оставам праведно и чисто гол.
Но кой ли ще е тоя Дракула,
опиянен от гледката на дол,
където вълци глозгат волните ни
чувства
и само върху клюмналия жезъл на
оракула
се мяркат няколко зрънца от мерената
сол
на слепия живот – да има вкус?!
Не! Не отказване. И не отричане.
Любов и мъдрост – за преобразяване.
Аз ще направя маса тялото си бяло.
И егото със келнерска ливрея ще
закича.
Умът ще бъде рецептурникът на аза.
А пък духът ми нека освети и виното,
и хляба.

2012
Светът – котле със мляко
прекипяваше.
Под врящото олово на небето
пожарите каймака изпаряваха
на струи дим сребрист, додето

–

на дъното на този свят остана
черно на бяло гърчът на нагара
от кръв, кърма и духове незвани.
Но някаква небесна Ниагара
удари самоков – гребло на чълн, –
превърна черното в зърнό и кълн,
във пепел от ухание на рози
и я пося в стърнищата под босите
пети на вятъра – през иглени уши
да вдъхне в еуглените души.

АРБАЛЕТ
Една стрела раздира мрака.
Не знае ще достигне ли целта,
или ще падне в някоя крайпътна драка.
Или ще лумне в края на света.
Но докато прелита и огрява
тя Истината, Пътя и Живота,
не спира, не угасва, не изтлява.
Защото не за смърт политна от Голгота.

В квартала няма човек, който да не
познава Гълъбин. Висок, дългокос и неугледен, а тялото му странно сгънато на
две. Гърбушко. Говори се, че не е в ред и
като малък скочил от седмия етаж на високите блокове. Чудеха се как е оживял и
му съчувстваха. Някои разправяха, че още
тогава не бил в ред. Господ знае как да пази
живота на лудите и сакатите.
Та разправят, че всичко дошло от
името. Нали е Гълъбин, още като дете все
мислел, че е птица. И баба му, дъртата вещица, и тя все Гълъб му викала. Приказки
за птици му разказвала. Как летят в облаците. Как гледат земята от небето – малка
колкото грахово зърно.
– Лети, Гълъбето на баба!
– Хайде, пилето ми! Ела да хапнеш!
– Гълъбче, кацни на баба на коленцата!
И малкият Гълъбинчо тичал, разперил
ръчички като птиче из стаята.
Сега рядко тича. Пали уморено стария
Симсон и джитка из квартала да плаши
малките дечица.
– Хайде да пийнем по бира, а? – викам
му аз и Гълъбин ухилено кима с глава. Съ-

гласен е.
Ако като дете не е бил нещо в ред, сега
си е съвсем наред, мисля. Купуваме по
едно пиво от супермаркета и Гълъбин пие
жадно направо от шишето. Смее се. Май е
по-страшен като се смее, отколкото като се
намръщи.
Минават две момиченца и Гълъбин
измучава доволно. Момиченцата уплашени избягват.
– Ей, пич! Децата плашиш, бива ли? –
скастрям го аз, а той мучи и към мене.
– Играем си, бе! Муууу… К’во толкова?
Ей,…
Думите му увисват внезапно във въздуха, когато пред супера спира луксозното возило на Кольо Прасето. Гърбушкото
вече не се смее. Сгърчва лице и целият
почервенява... Кольо и Гълъбин са набори, но къде ти! Кольо е лъскаво копеле и се
вози на скъпи таратайки.
– Какво ти е? – питам го, а Гърбушкото се тресе и боботи неразбираемо. После,
когато луксозният мерцедес на Кольо потегля, хуква след него.
– Бряяяяя! Дяяяяяя! Ей ме как летя-я-

ДОБРИН ПАСКАЛЕВ

и първите звезди, изгрели в здрача,
са ледени солени пръски.

VA BANQUE
Когато стискаш мъртвата ръка
на някого,когото си обичал;
когато болката е придошла река,
която всичко в пътя си завлича;
когато твоят път изглежда пуст
и все едно дали ще оцелееш;
когато в теб животът губи вкус
и нямаш сили чаша да налееш;
когато всичко рухва отведнъж,
пометено от залпа на Съдбата
и ти не можеш - станал вече мъж,
да спреш вулкана на сълзата;
когато всичко в теб се нажежи
и чувстваш как връхлита те инфаркта на себе си хазартно заложи,
играй va banque последната си карта,
блъфирай дръзко старата Съдба,
която все живота ти подрежда
и смело посегни напред с ръка,
за да спасиш последната Надежда...

АБСЕНТ В ПАРИЖ
В памет на
Анри дьо Тулуз-Лотрек
Париж. Среднощ. И в мрака - аз,
там, някъде на Монпарнас,
седя във непознат локал от ъгъла гърми роял,
сред облаци тютюнев дим
кипи живот сред пот и грим.
До мен, джудже - получовек,
абсент подава ми Тулуз-Лотрек,
танцьорка вдига страстен крак
в чорап по-черен и от фрак,
със поглед всеки я съблича,
чорапът пада - той се свлича,
подобно кожа на змия...
С присвити клепки гледа тя
и дири плячка за нощта!
Английски франт - богат и блед,

я-я-я! – крещи Гълъбин и тича след лимузината, размахвайки ръце като птица.
Малките момиченца надничат любопитно иззад ъгъла, уплашени шушукат и
сочат с пръстче.
– Гълъб съм! И летя... Виж ме бе, Прасееее! – крещи Гълъбин. – Летяяя…
– К’во ти стана бе, човек! Спри се!
– Ааааа, нищо, нищо! К’во да стане?
Плаша го аз така Прасето! Още от малък
все го плаша, че аз мога, а той – не. – разказва Гълъбин доволен, като се връща.
– Къде го плашиш? Нали виждаш как
се е затворил в луксозната си кочинка!
– Плаши се бе! От малък се плаши.
Даже веднъж се напика от страх. А все ме
дразнеше, че не мога. И се хванахме на бас
един ден, кой може да лети. Видиш ли този
блок? Тогава още беше строеж. Та, чоп теглихме и Прасето се падна пръв. Ама де се
е чуло и видяло прасе да лети. Напика са
от страх и не рачѝ да скочи отгоре. Уж мен
не ме бивало да съм гълъб. Ама аз съм и не
ме е страх. И летях, брат! Господ ми даде
криле, ама за малко. Летяяяях, летях... и му
виках: „Виж ме бе, Прасе! Летя-я-я...”

Брегът - една илюзия за сила,
отстъпва в битката с водата
и губи се по пясъка унила,
от нечий крак оставена следата.
Душите ни са като гларусите смели,
политнали на вятъра под воя все дирят обич, обич закопнели,
в солената прегръдка на прибоя.

Художник Васил Василев – “Проповед
от кораба”, маслени бои

опипва потния корсет,
но го преварва друг клиент:
“Mademoiselle, един абсент?
Garçon, налей в кристална чаша!
Със мен е тя - нощта е наша!”
Гърми шампанското пред мен,
отпивам с поглед съкрушен на друг тя днес принадлежи,
с кого ли утре ще лежи?...
Там, някъде на Монпарнас
в сърцето ми се спуска мраз...
Абсент. И звуци на канкан,
Тулуз-Лотрек до мен пиян
нахвърля своя нов афиш,
за да разбуни утре пак Париж...
Надигам се. Подхвърлям грош:
“Garçon,viens! За лека нощ
подай цигара от хашиш!
Garçon, май време е да спиш!
Adieu, Лотрек! Adieu, Париж!”

ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ МАРТ
На Хр. Фотев
Делфините навярно днеска плачат,
морето бурно свойта грива тръска

НА БАЩА МИ
“Сън на сянка са хората’’
Пиндар, Питийски оди,VIII, 136
Сега за мен си само светла сянка,
която тихо идва в мойта дрямка,
за да ми кажеш да вървя напред,
че подир лошото - доброто е на ред
и да не губя вяра във живота,
дори когато съм на “минус” кота:
че трябва още много да раздавам
преди да дойде ден да получавам;
да не разменям никога честта
за тежкото богатство на властта;
че делото добро, а не злината
по-трайна диря прави във сърцата;
че жест един човешки, мълчалив,
по-силен е от хода пресметлив;
че в тоя свят не винаги Доброто
надвива в битката докрай със Злото;
че може с присмех да те сочат с пръст
или предаден да висиш на кръст,
но трябва да изпиташ всичко, всичко,
преди да станеш мъничка звездичка...
Сега за мен си сянка светла само,
а крачехме по пътя рамо в рамо...
Но ти си в мен, не всичко изгоря
и днес с една сълза по теб...
БЛАГОДАРЯ!
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Усмивката ѝ се простираше
от Гватемала до Хондурас. Предположих, че е предназначена за
мен, защото в пясъчната градина нямаше жива душа, освен нас
двамата, а вселената като цяло
едва ли я заслужаваше.
И аз не смятах, че я заслужавам кой знае колко, но поех риска да ѝ отвърна.
– Харесвам еднооките неща
– сподели собственичката на географски невъзможната усмивка.
Репликата ѝ не ме озадачи.
Нито обстоятелството, че избра
тъкмо нея за начало на разговор
с непознат. Кимнах в отговор,
все едно че от години насам небрежно си бъбрим за подходящия брой очи на нещата.
Беше руса, с приятен загар,
по бледорозова лятна рокля с
гол гръб и ако вместо горното
ми беше изтърсила „парите или
живота”, моментално щях да ѝ
връча и двете, опаковани в китайска коприна и завързани със
златна панделка с дракончета.
– Казвам се Еди-как-си – казах бързо, за да не скъсам нишката на разговора, – и намирам

еднооките неща за напълно приемливи от всяка гледна точка.
– Ели-коя-си – представи се
непознатата и ми хвърли възторжен син поглед, от който с
мъка успях да изплувам. – Приятно ми е.
Не ми се стори уместно
да се поинтересувам какво
е мнението ѝ за едноухите
неща. Човек не бива да си подритва късмета току-така. По-добре е да го подритне след известно умуване.
Дали заради лятната жега,
или заради хипнотизиращата усмивка, този следобед умуването
не ми се удаваше много.
– Прекрасно име – поднесох
одобренията си. – И изключително рядко. Едновременно универсално и уникално.
Тук запънах и млъкнах.
– Наследство ми е от баба ми
Ели-каква-си. Я-то накрая е по
морфологически съображения.
Кимнах разбиращо. Кракът
ми разсеяно чертаеше прободени сърчица в пясъка. Забелязах
тази работа и тихомълком ги замазах.
– И аз съм кръстен на разни

КИРИЛ АСПАРУХОВ

***

Като облак дъждовен
е мойта душа.
И с годините става
по-мрачна.
Осъзнавам, че даже на сън
съм грешал.
И признавам,
не е еднозначно.
Гръмотевичен удар
ме прави “раним”.
И тогава “валя”
преобилно.
Попречистен,
изваян като херувим
Аз възнасям се
любвеобвилно.
И така трупах облаци.
Щедро валях.
Ту дъждец.
Ту порои се ляха...
Като облак дъждовен
е мойта душа.
Не разтваряй чадър?
Бъди стряха!
5 февруари 2013
хотел “Париж”, Лас Вегас

***

Това
вече беше ми се
случвало.
Да срещна
утрото
със страх.
Пак нещо се беше
закучило.
Без моя вина.
Подивях!
А от по-прежни
утрини

роднински местоимения. Например това Еди в началото ми
е от един прадядо-англичанин,
който знаел само две думи на
български. „Здрасти” и „Как си”.
От там – Еди-как-си.
КОНСТАНТИН ЛАКОВ

ПОГЛЕДНИ ПАК
– Пак си имал късмет. Можеха да те кръстят Здрасти.
– Или Подяволите. Това
била третата му дума, по-нататък махнал с ръка и се отказал
от българския.
Тя се изсмя.
– Тогава ще те наричам
Здрасти на галено и Подяволите,
когато съм ти ядосана.
– Харесва ми, но не сме стигнали до там – казах с тъга. – И
няма да стигнем.
Усмивката ѝ се сви до разочарован северен полюс.
– Защо не?
– Не съм от Варна – изтъкнах горчивата истина. – Морето
свърши. След един час потеглям
към София.
– Ха! – усмихна се Ели-кояси и северният полюс изчезна. –

Какво съвпадение.
Опитах се да не направя кълбо напред. Въздържах се също и
от почти непреодолимия порив
да я хвана за ръцете и да потъркам носа си в нейния. Както
споменах, един мъж не бива
да подритва късмета си токутака.
Разбира се, това правило
не важи за жените. Тя направи
крачка към мен и носовете ни
се приближиха до опасните два
сантиметра. Вдъхнах уханието
на косите ѝ. В неговото присъствие ароматът на всевъзможните
глицинии, аспидистри, ахимени,
аморфофалуси и бромелии около нас изветря като евтин дезодорант.
Иззад дюните някакви хора
играеха волейбол и пищяха,
един чичо се надвикваше с врявата в опитите си да продаде
сладолед, самотна майка крещеше „Ели, къде си, Ели!” или нещо
подобно, спасителят свиреше по
някакъв потенциален удавник.
От плажа лъхна на сол и море,
смеси се с нейното ухание, тя
затвори очи и аз се наведох към
нея.

– По дяволите! – изрева в
този прекрасен момент нечий
глас зад гърба ми. Две мощни
ръце ме сграбчиха под мишниците и без никакво усилие ме
вдигнаха във въздуха.
Докато ритах и се съпротивлявах безпомощно, по алеята с
тежки стъпки се дотътри огромна жена, кресна „Ели!” и с червено от ярост лице се нахвърли
върху моята дама.
– Да му се не види! – продължи да реве гласът зад гърба ми.
– Само за минута те оставих на
ролбата, за да купя сладолед на
майка ти! Как успя да изчезнеш,
докато си обърна главата!
Не го слушах. Стисках до
гърдите си плюшеното мече,
дето беше с едно око и гледах
как майката на Ели ѝ се кара и
я дърпа в неизвестна посока. Тя
също ме гледаше – и ей богу, усмивката ѝ все така се простираше от Сингапур до Калкута. Ще
се видим в София, прочетох по
устните й.
– Аз съм в 192-ра детска градина! – изкрещях, докато баща
ми ме мяташе през рамото си. –
А ти в коя си?

ВЕНЕЦИЯ ПАВЛОВА

помня,
как съм срещал
зората
сам.
Как съм пълнил
духовната стомна.
И съм тръгвал
да я раздам.

ПАРАЛЕЛЕН
СВЯТ
Двама влюбени
се къпят
в извора
на любовта.
Красиви са.
Страхуват се
от Вечността!
Те не знаят още,
че любовта
и красотата
са безтелесни!!!

Май пропуснах
да бъда зората.
Друг от нея
да е щастлив.
Затова сутрин
дебна
съдбата –
дали съм
още
в графата
ЖИВ!??!...

БОЛКА
Цъфна розата
и червени сълзи
зарони...
Питие
за самодиви
само.
Мъка
стисна ми
сърцето.
Болиш, Любов!
Моля те,
поспри!!!

4 февруари 2013
Лас Вегас

УСЕЩАНЕ
Вече знам в какво се оглеждам,
за какво давам дума и чест.
И защо не поглеждам под вежди.
И макар безпаричен, злочест,
не се лутам в деня ми безверен –
още дух съм, утеха, подслон.
Но оставам на Слънцето верен.
И поглеждам с усмивка-поклон.
Щом от Слънце белязан съм - паря
Щом желая, то става живот.
И напук с любов ще изгарям.
Качвам склон.
Имам бряг.
Търся брод.
19.1.2013 г.
Петрич - Рупите

Художник Васил Василев - Ангели край масата
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АЛЕКСАНДЪР БЕЛЧЕВ

БЕЗ ЛЮБОВ
Ти знаеше ли,
че ще бъде
толкова лошо? –
ако знаеше,
може би
щеше да лъснеш
с пепел
бабината си брошка.
Може би.
И щеше да сложиш
бабината си фуста –
сънува я някой,
може би?
И досадниците
с погледи пусти –
може би?
А сега
е дори повече
от толкова лошо може би.
Тънка бръчица
нещо
отсрочва.
Може би.

НОЩЕН БЛОК
Настъпани капки.
Накапани стъпки.
Знам:
колко е хубаво
съзирам
защото съм
сам.
Светлинките, които
се процеждат през мокрия
мрак;
и тъгата - и тя е,
ами да - от това е
пак.

ЗЛО
То когато се случи,
няма помен от милост,
както няма научени
да се вардят от жило.
То е дълга, проклета
и рушителна сага
за душевна несрета.
Тук и Бог не помага.

И напълно отписан,
в своя спомен се скиташ
със премазани мисли
и Марии в очите.

ЗАЩО
напускаш без тъга
измислената ни планета?
Ще стана малък принц сега,
една сълза ако просветне
в измислените ти очи
с една измислена обида.

в разказа му песенен
отблясъка на изстрел вдъхновен.
Такова скудоумие
обесва го
като цена за скучноватия ни ден.
Ще трябва
липсата на вкус
да се прокуди!
Все някой
някога
да се реши,
над пресен ров
да викне ранобуден:
ловците имат заешки уши!

Но ако стана малък принц,
тогава аз ще си отида.

САМОЖЕРТВА
И вехтият ловец
на нови зайци
сред хоремага изтърпя едва
брътвежа
на пияни многознайци
за древната причина за лова.
Те не съзират

АНГЕЛ ВЕСЕЛИНОВ

ЕДНА ПРОЛЕТ КРАЙ ЯНТРА

Да ходиш до Египет и да не
видиш пирамидите звучи като:
да ходиш да Рим и да не видиш
папата, а у нас пък: да ходиш
до Търново и да не видиш Царевец, и най после: да ходиш до
Царевец и да не видиш Балдуиновата кула, а всичкото това
означава: е, ами защо си ходил
тогава? Минахме през Търново
по време на последната ни ученическа екскурзия от гимназията, влязохме и в Царевия град.
Вървим си по разкривените и
обрасли калдъръми, зяпаме камънаците, а аз не знам защо бях
в компанията на класната, литератор, за чийто външен вид
може да добиете представа от
прякора, който ѝ бяха сложили учениците през годините:
Каробучка, и на математичката,
една красива, стройна и властна жена, която покоряваше и с
поглед, и с усмивка, и с походка, с всичко и млади, и стари, и
царе, и патриарси, чиито духове се събуждаха от стъпките ѝ,
опипваха я с полъха на вятъра,
който идваше отнякъде си, косата ѝ се пръскаше матова и волна, а роклята ѝ потреперваше
и недискретно подчертаваше
изящните ѝ форми. И аз видях
това. И поисках да стана вятър.
Да, ама класната:
– Виждаш ли, Съдба, онзи
хълм отсреща? Той е Света гора.
А статуята е на Евтимий Търновски. В тази школа ще учиш
наесен.
Така и не можах да разбе-

ра защо тази жена постоянно
се мъчеше да ме уязви. Та тя за
цели три години нито един път
не видя, че заслужавам шестица
по литература, въпреки че другите виждаха и че душата ми
беше там. И после това „Съдба”! Тя преподаваше чудесно
предмета си, заливаше ни с информация, но някак сухо и без
пламък. А аз изгарях със съдбите на литературните герои и
на техните автори и бях решил,
че непременно ще стана или писател, или поет-стругар, като
Вапцаров например – поет-машинист.
– Не, не, – излетяха обидени
ангелчета през усмивката на математичката – той ще кандидатства с математика, нали?
Погледът ѝ ме стопи. Аз потекох като бистра вода между
тревичките и търсех пролука
в земята, за да се скрия. Едната беше поет в математиката,
а другата математик в литературата. А аз? Един взор, който
срещаше погледите на пълзящите по дяланите камъни мравки, една усмивка, която граничеше с презрение и отчаяние, и
един глас, който излезе изпод
мрака на безсилието:
– Не знам още...
После видяхме и Балдуиновата кула, обходихме всички занемарени руини и какво? Оказа се, че аз ходих до Търново,
но не видях Царевец, ходих до
Царевец, но не усетих духа му.
После, вече като студент в Ев-

тимиевата обител, пак същото...
Изкуствена обич, изкуствено
родолюбие, което ми натрапваха изкуствени хора. В сърцето
ми само парещи пясъчни дюни,
в главата ми студени легенди и
митове. Пак тогава, от горделивите крепостни отломъци усетих и обикнах красивата и свенлива душа на Янтра, която мълчаливо обикаляше хълма Царев
и тихо разказваше съдбата му.
Тя едновременно се гордееше
– величието му се оглеждаше в
очите ѝ, и се радваше, че простолюдието се къпеше в любовта
ѝ и пиеше водата ѝ.
Един ден минавах по висящия мост на връщане от Ксилифоровския манастир и не щеш
ли, на отсрещния бряг, току под
Царевец, на една полянка видях
щастлива група младежи, които
пиеха и се веселяха, а момичетата подскачаха под звуците на
китарите в пеперуден изумяващ танц. Бяха като истински
принцеси облечени в рокли от
глухарчета и имах чувството,
че при всеки полъх на вятъра
пухчетата щяха да се разпилеят като малки разноцветни балончета, а телата им ще останат
голи и изящни като вълните на
страстната река. Погледнах нагоре, а по стените на крепостта
бяха насядали и Калоян, и болярите му, и беловласите божи
наместници, и войниците с щиковете и копията. Спрях се и аз
да погледам, защото краката ми
омаляха изведнъж и се унесох в

магията.
– А тази
песен е поздрав за колежкат а-рождеХудожник Васил Василев – “Две жени на плажа”, масло
ничка! – почти
пропя единият от двамата Ор- се целунем?
феи и подкараха неземна мелоОчите ѝ станаха люляководия, която надали можеше да се сини, усмивката ѝ – лястовича
запише с ноти, но звучеше като песен. А аз като видях, усетих
притча, като божествена карма тежест от двете страни на рамеи момчешките лапи притисна- нете си, погледнах се и видях, че
ха момичешките кръстчета и са ми поникнали огромни бели
се понесоха като двойки лебеди крила, тя ме хвана през кръста и
върху къдрите на песента. Ца- така долетяхме до дворците царев хълм притвори очи и тежко реви. Край тях сияеха люлякови
изстена, Янтра отрони въздиш- пламъци. Набрах ѝ огромен бука и продължи с обърната назад кет и отидохме до Балдуиноваглава, Калоян сключи гъстите та кула, за да се целунем там. За
си вежди. Рожденичката остана да ни осъдят и да ни затворят в
сама. Седна на един камък и се нея и да бъдем двамата заедно
усмихна. Аз не издържах, изва- во век и веков.
дих сърцето от гърдите си, подТака и стана.
несох ѝ го и ѝ казах:
Още не беше съмнало, ко– Твое е. Каня те на танц.
гато дойде Калоян. Сърдит.
Тя го взе, погледна дупката Страховит. След него блудната
в душата ми, целуна го и го по- царица. Вбесена и целомъдрестави на мястото му. Обви с ръ- на. Балдуин – жалък, но горд.
цете си шията ми, плъзна тяло- Болярите. Вайниците. И ни изто си по моето и ми прошепна:
гониха с ругатни и обиди. И ние
– Аз съм малко спъната, но си отидохме. Отначало вървяи моето сърце е твое, води ме хме с хванати ръце, после един
чудния свят на тази прекрасна до друг и най–накрая се загумузика!
бихме. Може да сме се срещаБеше пролет. Беше непри- ли по-сетне, ама не, не вярвам.
нудена и откровена, девствена Щяхме да се познаем.
и чиста пролет, люляците на
– Нали, Господи?
Царевец проникваха в душите
А той:
и на зверовете с аромата и си– Сега опозна ли Царевец?
невата си.
– Да! Завинаги!
– Искаш ли да отидем в дво– Иди да поспиш, изморен
реца, да си наберем люляци и да си!
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КЪСО ОБЯСНЕНИЕ
В ЛЮБОВ

ВАЛЕРИ СТАНКОВ

РИМУВАНА ИЗПОВЕД

То беше вихър, вик и стон,
небе – изригнало от Ада,
храм без потир и без амвон,
артилерийска канонада,

Когато Бог раздаваше сполука,
погледна ме – невъзмутим и тих,
и каза: – Вместо камъни да чукаш,
ти цял живот ще пишеш стих след
стих!
И ей ме, на! – бая натрупах книги –
и всеки вика: – Аууу, голям поет!
А аз какво? – затворник във вериги
в килията на мрачния куплет.
Дори девойка да ми каже: – Мили! –
във някой извънземен виртуал,
във ямбове, хореи и дактили
пак ще вървя в Сахари от печал.
Безмълвният лефер, захапал кука,
от мен по-малко, вярвам, го боли.
И по-добре е камъни да чукам.
И да изчуквам грохнали коли.
Да се наливам вечер със ракия.
Да харча туй, което не спестих...
Отколкото из нощите да вия
със болките на този свят във стих.
Не знам дали дописах си куплета.
Хитрец си ти, Поете... май не си!
Но – моля ви, обичайте Поета,
защото той за обич ви спаси!
...Представете си как покритият със снежинки екран изведнъж прещраква в ЕйчДи картина... Жив да не бях! Ами, че това
е Тя... Тя...
Тогава бях ученик в десети
клас, чакахме с нетърпение да
мине още един месец, абитуриентите да завършат и да останем
най-старите в училище.
По средата на април имаше
училищен и градски празник, и
всички се бяха изнесли на площада, учениците бяха на първа
линия, а покрай банката мръзнеха строените войници от близкия гарнизон.
Аз се размотавах с ръце в
джобовете, наблюдавах цялата
суматоха и редях схеми за вечерта – трябваше някой да избърза,
за да запази маса, което означаваше, че ще се наложи да се измъкна по-рано.
Докато пресмятах плюсовете и минусите на различните
заведения, отнякъде се протегна
една дамска ръка, хвана ме под
мишницата, а след секунди до
мен се материализира нашата
директорка:
- Трябва ми един човек за
поднасяне на венците, отивай
там до паметника!
- Ама, Госпожо, то...
- Още ли си тук?!
Насадих се, да не казвам
как... Сега ще кисна до не знам
колко си часа, защото по традиция венците и цветята бяха найпоследни, оттам и за разпивката
ще закъснея, има да ги търся
къде са се намърдали, че и хуба-

се е свила –
сънувам те – с ябълка идеш ми в
черната нощ.
Денят се белее, ти ми идеш със ябълка,
мила.
И не ми се живее. Не ми се живее без
теб.
Какво да направя, че Бог да ме види с
едното?
И да блъсне дървото със змията и
гнилия чеп –
и със ябълка ти призори
да ме будиш в леглото.

свистеж на птици низ поле,
лек пукот на ледунка в глетчер,
лъжичка леден крем брюле
в пещта на жежка юлска вечер,
то беше громол на вода
от триста бесни Ниагари,
тих вятър в моята брада,
преди слана да я попари,

СТРУКТУРА НА МИГА
Сека мостове – и плета въжа.
И хлътвам в неизбродни дефилета –
в любовните възторзи на мъжа,
в мистралите на женските небета.

то беше стих, то беше сън,
то беше гукане на бебе,
когато ти – елха до пън! –
се спря до мен, а аз – до тебе,

Извивам се. Под мен се гънеш ти.
И подир дъховете ни картечни
чрез нас човечество ще плати
мига, във който Бог ни стори вечни.

то беше шемет, светлина –
прозорец, в който мъж занича,
когато чух те, о, Жена! –
да казваш: – Много те обичам!

Един наивен Старец – без морето,
Граф Монте Кристо, грохнал в своя
Иф.
Пич, който поживя си общо взето
с надеждата край теб да е щастлив.
По-тих от Ралф в Умиращите птици,
ще скитам като влюбен в теб глупак
И – ЗЕК на Александър Солженицин,
ще пукна в своя варненски ГУЛАГ.
Един Балзак – с кафета в дози конски,
но само не поет... Ох, не Поет.
Или ще бъда граф Андрей Болконски,
захапал своя черен пистолет.
Ако изчезна, името помни ми –
Валери Станков – бяс във до мажор.
И аз – дори отвъд! – ще нижа рими
със гениите в ангелския хор.

БЯС В ДО МАЖОР

СЪНУВАМ ТЕ С ЯБЪЛКА
Не ми е по силите
да осъмна в подобен разкош,
спя на огнени тръни, под които змия

До днес живях без теб. Какво ти пука,
че утре ще живея пак без теб? –
лапни-шаран, захапал яка кука,
и Конник без глава в пламтяща степ.

ТЕОДОР ИВАНОВ

ОЧАРОВАНИЕ
(Oткъс)

„Не буди только память во мне...”

Сергей Есенин

вите места ще са заети...
С тези невесели мисли поех
към физкултурника, който подреждаше другарите по съдба.
Гледах как учителят ръкомахаше
и прецених, че все пак може да
имам някакъв шанс, но трябваше да действам бързо – отидох
най-отпред, безцеремонно избутах момчето, което държеше
първия венец и зачаках...
Забелязаха ме, но вече беше
късно да направят, каквото и да
е, само Директорката ми размаха
пръст, но всички бяха блокирани от започването на тържествената вечерна проверка.
Чак сега видях, че от другата
страна на моя венец стои някакво момиче. За пръв път я виждах, което си беше доста странно, да не кажа невъзможно...
Дали не е някоя гостенка?
Имаше и такава практика – да ни
посещават от други градове, където училищата носят името на
нашия патрон. Иначе аз всички
ги познавам – и нашите, и музикантите, и шивачите от професионалното...
Въпреки че отдавна се беше
стъмнило, поставената пред нас
силна лампа ми позволяваше да

Тъй смешно остаряващ Оцеола –
с перо в калпака, станал за джумбуш,
или – извадил шпагата си гола,
на пейката – квартален Скарамуш.

я огледам добре – висока, много слаба, с тъмна коса, облечена
в черно кожено яке с метълски
халки и синджири. Колкото и
да се напъвах – не можах да разгледам лицето й, тя упорито си
държеше главата надясно, към
сцената, и само отвреме-навреме, успявах да мерна едно замръзнало немирно носле, от което
ме напушваше смях и едвам се
удържах.
Явно мацката ми се сърдеше.
Може би този, дето го нагрубих,
да е бил неин съученик, добър
приятел, или рицарят на сърцето й. Както и да е, нямах време за
глупости – просто трябваше да
устискам до края, и да бягам към
предварително определения със
съучениците ми сборен пункт.
Започна зарята. Голяма радост! Все едно бях на Източния
фронт – пъстроцветни букети
избухваха в нощното небе, отвсякъде трещяха картечници,
автомати, артилерийски гърмове... Не ми мърдаше после половин час, да си върна нормалния
слух...
Докато се мръщех на барутния вкус в устата си, усетих как
сплетените клонки и цветя уви-

снаха на ръката ми, наведох се и видях как моята „дуетна половинка”
беше обгърнала глава с
ръце и се тресеше, клекнала на паважа.
Само това липсваше
– да ми се тръшне сега
да умира, отидоха едни Художник Васил Василев – “Жена, която
къпе друга жена”, масло
размотавания по бързи
помощи, обяснения с даскали първо не разбрах, че това дойде
и родители... Подритнах „сви- от нея. И докато се пулех, тя поддетелството за признателност”, смръкна и продължи:
повдигнах я като бебе, и докато
- По-добре ме стопли! Аз че
насечените удари на сърцето й замръзвам, ами и тези ледени
съперничеха на халосната стрел- води... И стига ме търка с тая соба, се заизмъквах от цялата дан- полива кърпа!
дания.
Не издържах и се захилих
Красиво изписаната каменна като магаре – от облекчение, че
чешма беше наблизо и затова се момичето се свести и от контраразминах само с обилно изпо- ста между умрелия вид и гневтяване, но сигурно още петде- ния глас.
сетина метра и самият аз щях да
Подърлихме се още малко,
имам нужда от линейка. Добре после тя се приведе в човешки
поне, че в джоба на якето ми, по вид и полекичка тръгнахме по
чудо се намери носна кърпа, на- главната улица. Още ми потремокрих я доволно и взех да при- перваше под лъжичката – ами
лагам всичките си съживителни ако беше се ударила, или езика
умения.
да си глътне нещо. Няколко пъти
Както бяхме застанали един опитах да я заведа до болницата,
срещу друг, най-после успях да я но срещах категоричен отказ.
разгледам по-добре. Вместо лице
И така се разхождахме като
имаше мъртвешка гримаса – насън, тя говореше нещо с уморазтечен грим, посинели устни, реното си гласче, аз кимах, крипотреперващи ноздри и такава вях устни, някакви вицове разпрозрачна кожа, тръпки да те казвах, тя се смееше, нещо ми
побият. Сетих се как един ком- отговаряше, а когато ме поглешия разказваше, къде на млади- днеше и по цялото ми тяло се
ни странствал и виждал такива разливаха горещини, имах усебели гъркини, дето пиели черно щане, че мога постоянно да съм
вино и се виждало как им мина- така, да съм до нея, да я слушам,
ва през гърлото...
да я гледам и вдъхвам непозна- Много ли ти е смешно? – тия парфюм...
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***
Парадокс: Днешните турци
нямат нищо общо с някогашните
угнетители на християнския свят
и с онези, които извършиха първия геноцид през миналия век –
против арменския народ. Ала подскачат на думата гнет и не признават, че последната отоманска
върхушка е унищожила повече от
милион и половина невинни свои
поданици – гяури! (Защо толкова
много страни в света не осъждат
очевидния геноцид против арменците: единствено защото Турция
е по-стратегически „партньор” и
„сателит” от Армения!) И сега аз,
като съвременен българин, който разбира колко мръсно нещо е
политиката, да не говорим за политическата история, този явен
плеоназъм (всяка историография
е политизирана!), и не иска да се
поддава на народопсихологически клишета от сорта: „Мразя
турците: те са ни тъпкали пет
века!”, съм лишен от недвусмислен критерий, който да обоснове позицията ми: ако днешните
турци смятат (като мен), че нямат
нищо общо със зверствата на далечните си предходници, тогава
за тях не би трябвало да представлява трудност признаването на
кръвния данък и изтреблението
на арменците; ако пък се имат за
горди наследници на своите предшественици, тогава значи приемат доброволно – че и със същата
тази гордост! – част от техните
кръвопролития и престъпления
против човечеството.

Комшу, дай ми шанс да те
приема и обикна! Сега съм лишен
от мярка за нещата.
***
По-лесно е да влезеш в чужда кожа, отколкото да излезеш от
своята. И не ми казвайте, че за да
влезеш в чуждата кожа, трябва да
излезеш от своята: можеш да се
напъхаш под чуждата, и без да се
„себеодираш”.
Затова и най-гениалните писатели прекрасно разкриват психиката на Другия, но все пак я описват през своите очи... или пори.
***
Единствените каменни солници в България – край Провадия, днес произвеждат само разсол за девненските заводи. За да
угоди на алчността на няколко
новоизлюпени мутренски фирми – вносителки на битова (готварска) сол, държавата прекрати
производството на нашенска трапезна подправка. И се примирява
да губи най-малко четири-пет милиона долара годишно за сметка
на горепосочените мутри. „Държава” ли казах?
***
Едно и също прозрение може
да се излее в разни жанрове. Да
си представим, че чувството или
идеята е ябълка, внезапно паднала върху главата ви. Първо, вдигате поглед, виждате, че дървото
е отрупано с още много такива
ябълки, покатервате се и обирате
колкото можете. А сега? Какво да
направите с/от тях? Бихте мог-

ли да напълните огромна бъчва
с ябълково вино (сиреч да напишете роман); да сварите казан
или тенджера ябълков компот (да
съчините разказ); или да бъркате скоростно до изнемощение с
черпака за едно-едничко бурканче желирано ябълково сладко (да
сътворите стихотворение).
Все пак съществува някакво
равновесие: онова, което изисква
най-интензивно вътрешно усилие, става най-бързо. И обратното.
ГЕОРГИ ВЕНИН

РА(З)НИ

***
Знаете ли, че има руски сайт
„Стерва“? Създаден от интелигентна жена, която вади думата
от историческия й контекст и
свежда значението й до нещо като
„мъжко момиче“. Известно време
пребивавах в този сайт – от чисто
любопитство: беше ми интересно
да разбере кои жени в Матушка
Рус се имат за „стерви“.
Ала наскоро се пръждосах.
Причината беше сякаш дребна: в
един от „филиалите“ му момиче
зададе въпроса „Кое е по-важно:
да обичаш или да бъдеш обичан?“.
Предварително знаех, че ще се
намерят мъже, които да отговорят „Да обичаш!“, но че повечето
жени ще предпочетат „Да бъдеш
обичана!“. С мъжете познах. Но
жените надминаха всичките ми
очаквания: нито една не поиска да
обича! Нито една!! Бях потресен,
почти ужасéн.

Невъзможно ми е да проумея
как масово, дори всецяло, съвременните рускини предпочитат да
бъдат обласкавани във всичките
смисли и форми на тази дума от
НЕЛЮБИМИ мъже!? Как им е
ПРИЯТНО да получават цветя от
кавалери, към които не изпитват
и най-бледо романтично чувство,
и това дори ги ОЩАСТЛИВЯВА! (Щастие без любов – оказва
се възможно: щастие от самолюбие!) Как правят секс с тези НЕЛЮБИМИ „мачовци“ и той явно
ги удовлетворява! Да, на този
сайт сто пъти вече бях прочел
(споделяно и от мъже, и от жени)
убеждението, че секс и любов са
различни неща. (Ако бе зададен
прямо въпросът „Възможна ли е
любов без секс?“, нямаше да има
и един отговор: „Да“.) Е, различни неща са, не отричам. Но те са
различни само за невлюбения. От
опит – и горчив, и сладък – съм се
уверил, че човек в съзнателния си
живот просто хаби нравствените
си, духовните си, че и физическите си сили, като прави секс без
любов. Сексът трябва да е едно
от израженията на любовта. При
това незадължително.
Историята е пълна с платонични любови (почти изключително мъжки). Спомнете си
само рицарите, които са обичали
омъжени жени, без да ги докосват; които са умирали за тях; за
които най-висше благоволение е
било да носят някаква кърпичка
от дамата на тяхното сърце под
бронята на ризниците си. Очевидно тези времена са допотопно
минало, но нима не е възможна

любов без секс и днес? Вярвам, че
е напълно възможна (точно толкова, колкото и секс без любов –
а, значи, мноооого възможна!…).
А всеотдайните, жертвоготовни
героини на класическата руска
литература явно днес будят сред
руското женско царство само
присмехулна снизходителност.
Пазете се от съвременните рускини! Да искаш да бъдеш обичана,
без да обичаш, си е егоистично
интересчийство. А най-гнъсното
от всичко е, че тези самодостатъчни си евроазиатски амазонки
непрекъснато изпадат в сълзливи и сополиви излияния точно
като класическите руски героини
(това явно е вече някакъв срамен
литературно-рудиментарен остатък). Защото не стига, че искат
да бъдат обичани безответно,
но искат да са и ЕДИНСТВЕНИ!
И в мига, в който техният обожател се умори и/или се влюби в
друга, те надават сърцераздирателен вой до небесата, като че са
изгубили най-любимия си човек
на света (продължавайки да не го
обичат!).
Така че излязох от псевдосайта, защото си отговорих на
любознателния въпрос, заради
който бях влязъл в него. Отговор
с погнуса…
***
Главата ми е толкова пълна,
че няма място и за най-невзрачна
мисъл…
***
Не се страхувам от никого –
защото не се срамувам от нищо.

ДИМИТРИНА ЯКИМОВА

ПРОЛЕТЕН ДЪЖД

ПРОЛЕТ

Небето е навъсено и черно.
Зли зависти, коварства и омрази –
те всички пред очите се размиват.
В такъв ден ти не можеш да нанасяш
неосъзнато удари случайни
или в гнездото на злокобни тайни
да храниш заслужавана присъда,
че заедно мечтите ти погребват.
Очакваш само нещо да прозреш
и да приемеш някакво послание
от някъде, за някакво зачатие,
докато постепенно побелява
и всичко безметежно се пречиства,
та стари рани своя лек намират,
изчезват и следите от пожари.
Потрепват листи къпани и чисти,
нов поздрав жизнерадостен ти пращат.
Слухът спокойно ромон тих пресища.
В такъв ден ти не можеш неусетно
житейските закони да докажеш –
с криле прострени пърха бяла птица,
прониква чудна светлина в сърцето
и я замолваш тиха, устремена,
пречистена, добра, освободена,
на колело виенско да те грабне,
че в луда въртележка да усетиш
крилата и жадувана победа.
И заструява музика в душата –
тържественият химн на чистотата!...

В дъното на преспи, в пустота –
вечен сън – на мокрото в пръстта.
Листопадът ланшен без следа
губи своя чар и красота.
А отгоре лъха побелял,
новата си дреха разпрострял,
весел и възторжен е светът –
горд празнува вечния си път.
В пазвата на преспата навън
е уютно – в сладък полусън
е кокичен пламък избуял:
свеж, кокетен и отново бял.
Младост идва: бърза радостта
да надвие болката, скръбта,
с нов победен полет да лети
в щастие от сбъднати мечти.
Съпричастността да проличи
благославят слънчеви лъчи:
мекота за нрава ни суров,
разум за човешката любов.
Всичко живо в миг се завъртя
и разкошна фея долетя –
новата усмивка на света.
Чухте ли? Дошла е пролетта!

Художник Васил Василев – “Старозаветна Троица с Голгота”, масло
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Признавам, че още първото
стихотворение на Елица Виденова
в “Яж ябълки и си мълчи” ми разкри отговора на един стар въпрос,
който си задавам толкова години
над нейната поезия – с какво “свободната стихия” на крехко ѝ поетическо слово продължава така
усетливо да обладава сетивата ми
книга след книга, среща след среща, и дали опитите да “опитомя”
дързостта ѝ в успокоеното-констатиращо визионерстване не са
само оправдание пред поредното
“прераждане” на нейния талант.
Днес, след стилното представяне в Радио Варна на книгата “Яж
ябълки и си мълчи”, все по-осезателно забелязвам “сенките” на
нейните трудно заченати стихове
в прежаднялото ни за духовност,
светлина и любов настояще. Ще
си позволя дори да предефинирам
един неин стих – всяка една бъдеща картина на днешните ни поетически протуберанси би изглеждала апокалиптична без просветляващите изповеди на нейните
причастяващи стихове. “В подредения ритъм на днешното” Елица
Виденова ни връща към “простите неща” на бъдещото ни духовно
възмъщаване, изпълва с дързост
стремежа ни да не паднем в капана на лесните митове за автентиката на истинския живот, продавани днес не само от медиите, но и
от ред артистични проекти. Съхранила любовта “на ръба на слънчевата котва”, Елица Виденова
разрушава плътното було на илюзията, крепяща идеите за щастие
и благоденствие, стигайки по този
начин отново до същността на
живота – между леда и жаравата.

ВМЕСТО
АВТОБИОГРАФИЯ
Не съм вода ненапита –
сега съм пенлива река
и ми е тясно коритото,
в което отколе тека.
Не съм срамежливото пламъче
на скромен, домашен уют –
искрите така се разпалиха,
че в буйни огньове горят.
Не съм ароматното цвете –
украса за мъжки ревер.
Показвам си остро бодлите.
Внимавай преди да береш
божури от моите устни,
иглики от мойте очи!
Когато във Рая те пусна,
яж ябълки и си мълчи!

В нейните лирически будувания
времената не изглеждат чак толкова различни и отдалечени едни
от други. Останалото е чувство за
мяра, метафорична дисциплина и
стил. Стил, узаконяващ навиците
на таланта.
“Яж ябълки и си мълчи” е
книга твърде лична и предназначена за много лично четене.
И макар стихо
вете да излъчват

В “Яж ябълки и си мълчи”
Елица Виденова показва не само
възхитителната хубост на жената,
но и изумителната сила на женската интуиция - претворявайки
я такава, каквато я усещат мъжките ни сетива - пленителна до неизказаност, готова всякога да вдъхновява, да пришива криле за лете
не, да дарява въззем на мъжкия
дух и да подтиква към възвишени

прощаващо, дълбаещо навътре в
годините, сърцето бавно покълва
всяка пролет, за да поеме отново
върху себе си тежкия разпятен
дял и кръстната участ на жената в
нейната поезия – и “след стотина
години” “да бъде дом за първия
ни спомен”.
За Елица Виденова поезията не е изкуството на хубавите
разговори, диалогът ѝ предпола-

АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ

ЧИСТОТАТА НА ВСЯКО “ОБИЧАМ ТЕ!”

магическите енергии на женствеността, мигновеното, загадъчното
и неуловимо проблясване на образа, настроението, мисълта...,
лиричното и романтичното не са
единствените тонове в тази богата на интонации книга. Дълго
обмислените срезове в паметта
носталгично и тъжно са обгърнати от копнежа за недостижимите
брегове на човешката хармония.
Там, където хоризонтът изчезва и миражите стават реалност.
Случващото се тук и сега е проектирано върху екрана на времето,
където е закотвена развръзката на
всички предчувствия. Но какво
значение има просешки прокълнатата “библейска нежност”, когато “белият кон” на желанията все
още преследва хоризонта на “последната лудост”. Във вярата като
истина на
пира живота-желание,
копнежът да останеш при „истините”, да ги „обитаваш”, желанието не просто да ги откриеш, а да ги
за-живееш...” - тогава си струва и
в “снега да обичаш”, и да “платиш
с едно пълнолуние във небето на
мъдростта”.

Елица Виденова. „Яж ябълки и
си мълчи”. Изд. „Български писател”. С., 2013, 96 с.
цели. Смехът ѝ завръща от тъгата,
приютява и най-окаяните оправдания, от които се страхуваме и
за които не искаме да мислим, за
да притури малко ирония, за да
се спаси - а може би, за да спаси и
нас от някаква илюзия. Простило,

Eлица Виденова е родена в гр. Батановци, Пернишко. Висшето си образование завършва във Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий” - магистър по журналистика и масови комуникации. Живее и работи във
Варна.
Автор е на пет поетични книги:
„Луда вода” (1993, ИК “Пространства”)
– награда на национален конкурс за млади поетеси на името на Дора Габе през
1996 г., „Бродница” (1997, ИК „Няголова”, библиотека “Ева ли”) – национална

Аз небе срещу корен не сменям –
и след сушата ще се разлистя,
но втори дубъл не става от мене.
Новината е, че съм единствена!

га съвместно, споделено живеене-в-истината, екзистенциално
уплътняване на онези пробойни
във вековните пророчества (“че
принцове се раждат от целувка”),
които карат душата да гасне далеч
от небето. Какво друго може да
пролетѝ съдбата ни невъзможна,
ако не дните-бързеи, пробиващи скалата на безразличието със
силата на приказна обреченост.
Тук и отвъд, в магическите прилунявания на желанията, Елица
Виденова не престава да черпи
равновесията си от Земята, макар
и да измисля своите спасителни
“огледала от дъждовни локви”,
летни пейзажи, нарисувани под
“лунната къща”, небе и криле...
Защото “ако няма какво да дадем,
може би/ просто щяхме да бъдем
спестени/ от сценария Божий? –
безлични съдби/ гастролират излишно в посредствени цели...” В
пясъчния часовник на изтичащите дни времето с отворена паст ни
е обрекло за жертви (“и се лутаме
в тъмното тихо”) и само от нас
зависи да “удавим дълбоко проклетата черна магия” и да се пре-

награда за поезия на името на Владимир
Башев, „Олтар за Юди” (2000, ИК „Няголова”, библиотека “Брегът”), „Котва
за връщане” (2004, ИК „Няголова-Кавалет”) – първа награда на Национален
поетически конкурс “Камчийски дни
на поезията” (2007), “Небе на кредит”
(2009, Изд. “Български писател”). Нейни
стихове са превеждани на руски, френски, арабски, албански език.
Член на Съюза на българските писатели и на Съюза на българските журналисти.

Ще се превърна във мишена,
готова вечно за разстрел.
Ще бъда дъбово вретено –
трицветна нишка ще разстеля,

***

“... ще бъда пак, какъвто съм - ще диря
дори в надгробните треви живот.”
Иван Динков

ще я протегна през оная
дълбока пропаст, пред която
дори, когато стъпим в края,
не сме народ, а пак - рая...

Аз не съм продавач на надежда –
подарявам с гаранция спомени.
В огледалото гърбом поглеждам
и изливам от старите стомни

Ще диря, Поете, ще диря
в надгробните треви живот...
Ще чакам гайда да засвири,
по друм да екне конски тропот.

Ако стихът ми равнодушно
превърне локвите в хореи,
ще го обеся и ще слушам –
гората паметта си пее...

чистотата на всяко „обичам те!”,
пустотата на всяка раздяла,
самотата на есенна птица,
песента на сърцето си - бялата.

Ще тръгна „боса към сърцето”
на моя оголял народ.
Ще го заплюя във лицето,
ако е сляп, че има брод.

Ще чистя песните от плевел,
„очи в сълзите” ще извирам
и по живота си ще стрелям –
Поете, няма да умираш!!!

***

върнем в “мишена, готова вечно
за разстрел”. Елица Виденова не
е в противоречие със себе си, защото винаги е вярвала в някаква
тъй проста святост. Вътре в безкрайния живот, срещу Времето,
опитвало се да оспори съществуването, тя открива своя интимен
сакралитет, в който с еднаква
важност се вписват и паметта към
свещените гласове на предците,
и кърваво отстояваната вяра, и
песните, събирани с горест по
нивите. Божиите уроци (“Господ
въздиша/ и провожда ни огнен
урок”) отдавна са изпепелили
уродлия декор на материалната
ни суета и по сценария на антична пиеса ни призовават към ново
Спасение и нова Тайна вечеря. Ще
съумеем ли да опазим земята си,
децата си, вярата, ако не извървим пътя до тъжните празници на
верската клетва над револвера и
ножа (“иманярски изравям – парче по парче,/ стъкълцата на мойта
прозрачна илюзия,/ че в коритото
сухо река ще тече...”)?
В сезона, когато “прозорците
на други поколения светят“ (С.
Есенин), поезията на Елица Виденова събира във всеки един миг
смислите на случващото се. Бидейки живот в чистота, словото
на поетесата сякаш е изкупление
за всичко предшествало я и следсъществуващо. В това свещено и
закътано в себе си време Елица
Виденова си остава най-прекрасната българска еманация на онази свещена клетва на Стриндберг,
изказана преди повече от 140 г.:
„Пиша не за да ме назовават поет,
а за да се сражавам” („Червеният
салон”, 1879).

***
Казват, че Господ изпраща
изпитания на тези,
които обича най-много...
С какво ли заслужих, Боже,
ти толкова да ме обичаш?!
Нахлузвах различни кожи,
от себе си все се отричах.
Умирах от своите думи,
възкръсвах от чуждите рани
(опитвах да гледам умно
през лактите си изподрани).
Събирах трохи за помен
на всички деца неродени.
Държах се съвсем угодно
за другите (не и за мене).
Все удрях напук камбани
в града на хроничните глухи.
Наум си оплаквах раните,
но всички съседи ме чуха.
На покривите се качвах страха от високото лъгах.
Пресмятах уж всяка крачка,
а пътят ми пак си е дълъг...
И, ако на мост ме спънеш,
ще съм ти безумно бясна,
обаче калем за трънен
венец аз не ставам!
Ясно?!
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БАЛКАНСКА ПОЕЗИЯ

ОТЛИЧИЕ ЗА ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ В РУМЪНИЯ

С поредица от фестивали
в столицата и в още 14 града
северната ни съседка отбеляза
80-годишнината от рождението на големия румънски и световен поет Никита Станеску
(1933-1983), номиниран за Нобел през 1980 г., познат и на
българската публика от преводите на Огнян Стамболиев.
Нашият сънародник беше поканен на два от тях – в Букурещ и
в родния град на поета, Плоещ.
Фестивалите включваха голям

брой различни прояви: рецитали, театрални спектакли, концерти, художествени изложби,
филмови прожекции, премиери
на нови книги, поетични конкурси за млади поети и учащи,
панаири на книгата, кръгли
маси. Бяха открити паметници на поета в столицата и в
родния му град.
На заключителната тържествена сесия, организирана от Румънската академия
в Плоещ, Огнян Стамболиев

получи юбилейния почетен медал с лика на поета. Неговата
трета книга с преводи от голямата поезия на Никита Станеску, озаглавена „Редът на думите” (Изд. „Авангардпринт”)
беше представена с успех пред
многобройна публика на премиери в Румънския културен институт и Националния музей
на литературата в Букурещ и
в областната библиотека „Николае Йорга” в Плоещ.
Иглика ПЕЕВА

СТИХОВЕ НА НИКИТА СТАНЕСКУ ЗА МОРЕТО
80 години от рождението на поета (1933- 1983)

Имах щастието да познавам
Никита Станеску (1933-1983) и
бих споделил пред българските
читатели, че беше астрален поет
и човек, живеещ в свой, особен
свят. В аурата му имаше нещо
неземно, което привличаше и
удивляваше всеки, докоснал
се до него. Невероятен, изумителен талант, безкрайно добро,
открито щедро сърце! Домът му
в Букурещ беше като клуб, отворен денонощно за поети, музиканти, художници и почитатели.
Поет-философ с огромна
култура, с изострена чувствителност, с по детски наивна и
ранима душа и модерна мисъл,
рефлективен – това, бих казал,
бяха полюсите на напрегнатото
магнитно поле, в което се раж-

даха тези стихове, утвърдили го
сред големите творци на ХХ век.
Беше истински визионер, мечтател. Образният му език изглежда непредсказуемо причудлив и
на човек му трябва малко време,
за да достигне до глъбините на
мисълта му, на светоусещането
му, на големите му прозрения.
И ако за лирическото стихотворение по принцип е характерна
„локалността” (на чувствата,
наблюденията, мислите, образите), то при Никита дори поетическата миниатюра е „глобална” – подобно на капка вода, тя
отразява в себе си и Небето, и
Слънцето. Тези удивителни стихове, бих казал, са нещо повече
от поезия...
Огнян Стамболиев

В МОРЕТО
НА ПЛАЗМАТА

ПЪРВОРОДНО
МОРЕ

В морето на плазмата
се мята птица.

Морските чудовища бяха доброто,
а въздухът – злото.
Морските чудовища
хващаха със зъбите си
летящите риби,
размахваха люспести опашки,
размътваха водата,
гонеха акулите,
делфините,
кашалотите,
влачеха планктона,
буйните водорасли от дъното,
командваха пълчищата змии,
морските звезди,
медузите,
раците...

Отделена от въздуха,
в друго състояние,
в друго положение
и друга светлина –
тя трябва да е съвсем друга.
Изчезнало е теглото ѝ,
изчезнали са скоростта,
топлотата ѝ...
Мята се птицата,
мята се в морето на плазмата,
иска да съхрани същността си,
да запази очертанията на крилете си.
А може би това никога
няма да стане,
да, никога!
Може би птицата
ще остане завинаги в плазмата,
може би и моят поизморен
от мислене мозък,
ще бъде вечно населен
от това фантастично видение.

ЮНОШИ
НА МОРЕ
Със юноши покрито е това море –
те учат се да стъпват по вълните.
Понякога се хващат и за някой лъч,
проблеснал сред Небето.
А аз лежа на плажа – съзерцавам
как минават кораби безброй.
Страхувам се обаче да не видя погрешна стъпка или пък подхлъзване
върху прозрачното течение,
което сега звъни под техните
движения.
Но силни са и смели те
и могат да вървят спокойно
по вълните!

Художник Васил Василев – “Къщата на изгряващото слънце по Боб Дилан”, масло

Морето беше майчина утроба –
сушата – каменна пустиня.

НЕВИДИМО
СЛЪНЦЕ

Благодарни останаха
животни и растения
на морските чудовища.

Огромни парашути слизаха в морето
–
капсула.

ПОНТИЙСКО

Стояхме като думи,
създадени една за друга,
като смисъл на фраза,
като слово,
събрано в един дълъг
живот.
Облаците
бяха като разкъсани клепки –
постоянно откриваха
своя ирис бял
и оранжев.
Тогава почувствах с всички,
че започва
да свети
голямото невидимо
слънце.
И думите ни пламнаха
с огън бавен
и висок.

МОРСКА
СВАТБА

Под слънцето на Истрия,
подир дъжда,
върху капитела
на паднала колона –
се любеха две змии.

До камъните,
до брега
рибите се гмуркат
трескаво
и хвърлят хайвера си.

Позеленелият през вековете
мрамор
хвърляше ленивата си сянка
върху пясъка.

Тази нощ
не влизай в морето!
То е затворено за теб...

По камъните
още личаха успоредните следи
на колесниците.

Вдигни като платна
веслата.

От гърците на този бряг
бяха останали
две или три
вече забравени думи.

Повела лодката,
ще те изведе
Луната
до спасителния пристан.

Подбор и превод от румънски:
Огнян СТАМБОЛИЕВ
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В нашето безнадеждно и жестоко време кой творец не е петимен да чуе и най-вече да прочете
добра дума за себе си? Литературната критика е в будна кома,
за да не кажа, че отдавна е мъртва. А поезията е жива. По-жива
от всякога и то в усилни времена на съдбовни превратности и
изпитания, чиято инквизиция е
подлагала на нечовешки мъчения
творческия дух на редица поколения поети.
Още от заглавието става ясно,
че иде реч за директна препратка към последната стихосбирка, издадена приживе, на рано
и доброволно преселилият се в
по-добрия свят варненски поет
Богомил Тодоров – “Вест за утре”.
Михо Стойчев умишлено не се е
отдал на изкушението да се възползва от богатите възможности
да онаслови книгата си другояче
– “Градска студенина”, “Неспокойствие”, “Краят на началото”,
“Горчив плод”, “Забранен плод”,
“Разпятие”, или да носи името на
което и да е от всичките 37 стихотворения, в тънката като ножче
за бръснене книжка с тетрадна
подвързия.
Така още от първата страница
вече сме наясно с обединяващата
идея на автора – да възкреси по
своему не само своите вълнения
и чувства, но и да заяви своята
принадлежност към маргинализираната общност на “общителните самотници”.
Стиховете в тази книга са носени търпеливо и дълго, при това
- доста мъчително, преодолявали
са съмнения и колебания преди

КРАСИМИР МАШЕВ

ЕМОЦИОНАЛЕН РЕЗОНАНС
(За стихосбирката на Михо Стойчев “Молитва за утре”)

да станат слово от изповедалнята
на поета:
И с недостигнало за обич време
ти все се ровиш в тоя прям
живот.
И молиш се дано смъртта не
вземе
последния ти дъх на кръстопът.
(“Път”.)
Житейската драма на твореца
е неговата деликатна чувствителност, откритост и лесно уязвима
и ранима душевност:
И неразумно, може би, наивно –
открит бях и разчитах на
честта.
Но докато създавах свое име,
в добра мишена се превърна тя.
(“Началото на пътя”.)
Би могло това стихотворение да предхожда цитираното
по-горе, но както сега е прието
да се казва – това е друга бира, а
за по-изтънчените естети – друга
опера.
Почти във всяка стихотворение Михо Стойчев прави своите
поетични открития, като:
Отшелничество. Болка. И умора.
Заключени врати. И самота.
И шепот между близки, вместо
говор –
отдавна си загубил нежността...
(“Забранен плод”.)
Макар и с най-обикновени
сечива, каквото е ралото, Михо
Стойчев е съумял да разоре дълбоки бразди в своята литератур-

на нива, в чието землище е посял
драматично изстрадани думи,
които подкупват със своята простота, детински наивитет понякога, но те са истински, съкровени
и преживяни с горчива болка. В
тях няма радост, надежда, а упованието в нравствеността на поетичното словото е по-скоро вик
на отчаяние, както е в стихотворенията, посветени на Богомил
Тодоров и на друг рано отишъл
си от нашия греховен свят варненски поет Емил Иванов:
Привеждам се поклон да сторя,
поставям целофан с цветя.
И се изправям отговорен
достойноството да възкреся!
(“Памет”).
Това стихотворение е с мото

от Б. Тодоров: “Достойните, достойно си отиват...”
А ето какво пише поетът
Михо Стойчев в памет на своя
приятел и събрат по перо Емил
Иванов:
И както всеки свестен,
поизтикан –
стеснен изглеждаш и в своята
смърт...
Тук, на този свят не те разбра
никой –
дано във оня да те разберат...
(“Прощаване”).
Но нека на този свят да не
прекаляваме с цитатите. Някой
вече може би се е подразнил.
“Молитва за утре” е физиономична стихосбирка, ако и да не е
лишена от недостатъци, някои от
които ще посоча не за балансиране на текста. Един от тях е архаичният на места език, който е характерен за поезията от времето
на дядо Вазов; има и някои чисто
граматически опущения, които
редакторът е бил длъжен да забележи и да ги отстрани, а и някои
строфи би могло да се доизгладят
ритмично, и смислово да се фокусират по-добре, въпреки, че в
поезията на Михо Стойчев няма
зализани и гелосани стихотворения. Те са грапави и мазолести
като ръцете на селски труженик.
Но в тях пулсира не само болката
и страданието. Усещат се ясните
сигнали на добротата, човеко-

любието, честността, нежността
и отстояването на общочовешки
нравствени добродетели, които
отдавна са погазени с калните чизми на пошлостта и покварата.
Стихотворенията “Слепота”
и “Клошар” най-добре илюстрират гражданската позиция на поета, а в “Разпятие” той е направил
най-силното и ярко обобщение:
И всеки свит, на кръста си
умира
между човек и дявол раздвоен.
И вместо вик на достойнство,
разбирам,
че е Разпети петък всеки ден!
Нека не забравяме, че Разпети петък е денят, в който е разпнат Иисус Христос. И поетът
ни напомня, че не само богочовекът, а всеки един от нас вече
е станал изкупителна жертва за
грехопадението на човечеството. Напомня ни, че на този ден
от Страстната седмица постът в
Православната църква е неумолимо строг – не се яде нищо и не
се пие дори вода. Православната
вяра повелява на този ден да не се
подхваща и никаква работа.
Това не е ли нерадостната
картина на нашето жалко ежедневие – нищета, мизерия – социална и духовна - лавинообразно нарастваща безработица, ежечасна
(и)миграция, дехуманизация на
обществото и човека, лишен от
достойно настояще. И с помръкнали надежди за едно по-сносно
обозримо бъдеще.
А нашето обозримо бъдеще
се простира, невям, до утре.
За него е молитвата на поета.
И за нас.

ИВАН ОВЧАРОВ

„СВЕТЪТ Е В МЕН И A3 ВЪВ НЕГО...”

Симеон Илиев. „Участ”. Изд. „Колор Принт”, 2012, 48 с.
Да бъдеш част от света - не е
достатъчно. Всеки е част. Добра
или лоша - това е друг въпрос.
Но да осъзнаваш, че си „част от
света” „с живота си безумно кратък” и „неповторим” - това вече е
откритие на собствената си принадлежност и обреченост. Цялата
стихосбирка на Симеон Илиев
отвежда читателя точно към това
усещане. В нея няма от така наречените „направени неща” като
изкуство заради самото изкуство,
а само изживени и единствени
същности на себеосъществяването. Именно затова и неповторими.
Вече малко повече от 70 го-

дини С. Илиев осмисля този феномен на самопроникновението.
И все достига до мисълта, че това
е невъзможно от гледна точка на
цялостната житейска практика; в
аспекта на целия живот - само в
конкретните му измерения на радост, тъга, болест, болка, загуба на
ориентири и усещане за постигане
на нещо, което никога няма да видиш, а само ще го назоваваш съобразно поредните си несъгласия с
„нещослучващото се” в ежедневието. Или, както той самият казва:
Да размаха юмрук на живота в
лицето
и му каже, че още не е победен.
(“Провинция”)
Дълъг е този път - на осъзнаването, че само всичко случило
се с теб или с „околното”, в което присъстваш, е „участта”. Оная
участ, в която и мечтата, и усещането за края са равнопоставени.
Просто защото не понасят крайностите на ограниченията.
От цялостния поетичен образ до фрагментарността на художествения детайл С. Илиев успява
да открои собствената си поетическа „участ”. Въпреки модите да
се повтаря някого, той откроява
само себе си като обречен да остане пилигрим на себепостигащото
се слово. Неговата поезия само

Художник Васил Василев –
“Светлината като водещ край”, масло

на пръв поглед изглежда проста
и ясна. Зад думите му се спотайват много други думи, чрез които
художественият детайл се трансформира в енигмата на „споделената несподелимост”, тъй както е в
неговото стихотворение „Дъжд”:
Тъжното небе като жена
мокрите си дрехи разсъблича.
При него сложните неща на
поетическия устрем добиват сми-

съла едновременно на „тук и сега”
и „някога и никъде”, или, казано
направо:
Накъде съм се втурнал
в този път безконечен?
До кварталната фурна
всъщност пътят е вече.
Това му дава и правото да се
провикне над привидната сложност на ежедневното „нещоправене”:

За да се върне пак към простите екзистенциални неща, които не забелязваме в ежедневието
си, но по-страшно бихме усетили
липсата им, ако изведнъж установим, че ги няма. Защото ние сме
в тях и те са в нас - като въздуха,
водата, тревата...
Трева не се унищожава...
Косиш ли я, тя избуява.
(“Трева”)
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Книгата на Павлина Циганчева „С диханието на земята”
поставя едни от най-щекотливите проблеми, а именно: любовта
към земята и как тя може да бъде
предадена през поколенията, да
се превърне в насъщна необходимост и за децата, които сега
навлизат в живота, но не винаги
могат да я разберат и приемат
като свое житейско кредо. Може
би защото „информационното
общество” твърде много ни е накарало да си повярваме, че само
с технологиите ще решим проблемите за оцеляването и просперитета си? А може би и заради
десетилетното отродяване от земята (понякога - и насилствено)
през втората половина на XX век,
когато различни партийни мегаломани нароиха страната ни със
стотици промишлени мастодонти, без да се помисли дори как
те да бъдат обновявани, да са „в
крак” с времето, и си оставаха все
на нивото на 50-те и 60-те години
на миналия век.
Oт бр. 2
Това като начало бе добро.
Във Варна се похвалих на Иван
Троянски и той ми каза, че Венко
Христов е много известен критик. “За такава рецензия се черпи
- продължи той - пък и аз има за
какво да почерпя, станах заслужил деятел на културата”.
През 1985 г. във Военно издателство получили втора рецензия и то от един напорист и
станал известен с отрицателните
си рецензии във вестник “Пулс”
критик Стефан Стоев. Но този
път рецензи
ята му бе хубава,
дори по-хубава от тази на Венко
Христов. Това ме зарадва много и
си казах, че в това издателство се
действа по военному. При първа
възможност попитах Георги Атанасов какво следва? Той ми отговори, че двете рецензии са достатъчни за него, но последната дума
имат началниците му, “Политбюро”, както ги нарече.
През 1986 г. отидох пак в из-

Март - април, 2013. Брой 3 - 4
ИВАН ОВЧАРОВ

ЗЕМЯТА, КОЯТО ДАВА ВСИЧКО
НА ТОЗИ СВЯТ

Павлина Циганчева насочва
погледа си едновременно и в двете посоки - към оформянето на
човешкия характер на героя (Димитър Топалов) в неговата младост и към сегашните му борби
да отстоява своето верую под напора на нахлуващите „модерни”
обстоятелства, посредством влиянието на които други ще се опитат да откъснат парчета от земята му, което се равнява все едно
да късат от сърцето. Той трябва
да се пребори и с нежеланието
на тримата си сина да поемат от
него грижите за земята, защото
всеки си е избрал житейски път,
отвеждащ го в съвсем друга посока - дори и средният от синовете
му, въпреки че участва в продажбата на продукцията, си мечтае
как един ден ще разпродадат зе-

Павлина Циганчева. „С диханието на земята”. Изд. “Онгъл”.
Варна, 2013, 134 с.

мята и ще си заживее щастливо
в града с припечеленото... Много
проблеми се струпват върху главата на Димитър Топалов. Със
забогатяването не го е напуснала
жаждата му за работа на полето,
и зимно време го мори бездействието и скуката в семейния дом.
Тогава заместителят на тази жажда, който открива в младата жена
Кремена, се оказва само един
сляп път за никъде. Героят осъзнава, че трябва да брани целостта
на семейното си гнездо и навярно
това разбира и съпругата му Мария, която примирено изчаква да
отминат тия внезапно пламнали
въглени на любовта извън семейното огнище... Но водещо и над
всичко за героя е „диханието на
земята”. Парите са само фалшиви
заместители на това „дихание”. За

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ

ПОЕЗИЯ ДО ПОИСКВАНЕ
(Как се издаваха книги преди демокрацията)

дателството. Видях на масата на
моя редактор каталог за 1988 г.
Мен ме нямаше там. Бяха включени абонатите на всички издателства Венко Евтимов и Емил
Рупел. Но връщане назад няма!
Престраших се и отидох при
главния редактор Костадин Площаков. Бях го виждал във Варна,
когато служеше на подводни лодки. Посрещна ме и започна веднага да върти телефона на Петко
Братинов, да го пита защо са върнали ръкописа ми от младежкото
издателство? Не чух отговора, поточно какво му казва вечният редактор. Попитах началника какво
става с моите работи. Прочел ли е
рецензиите?
- Не са важни рецензиите, а
аз какво ще реша.

- И какво решавате като главен редактор?
- Вземи си ръкописа и заминавай, кажи довиждане и на това
издателство.
- Къде да заминавам? Изпратете ми тогава ръкописа по пощата с писмо, в което да пишете
причината за връщане.
Излязох от стаята му и тръгнах към широките стълбища на
третия етаж.
И в това издателство не успях!
- Морски – чух зад гърба си –
какво те води насам?
Обърнах се. До мен стоеше
полковник, който си подаваше
ръката. Не знаех кой е, но козирувах както го изисква Уставът и си
подадох ръката. Казах му накратко нешата.

- Наистина ли имаш две положителни рецензии?
- Да, но не били достатъчни
според главния редактор Площаков.
- Аз съм началникът на това
издателство. Казвам се Георги Георгиев. Ще проверя всичко. Сега
спокойно и поздрави на морето.
Господи, каква случайност!
Ами ако бях минал минута по-ра
но или минута по-късно?
Бях включен в каталога за
1989 г.
След тринадесет години борба издадох първата си книга. Да
пиша ли, че с тази книга спечелих наградата на МНО за най-добра стихосбирка? За тази първа
книга поетът Димитър Василев
написа прекрасна рецензия във

него няма нищо по-важно и обземащо, изпълващо го с абсолютно
удовлетворение, от докосването
до земята. Затова и след смъртта
на Мария, и след събирането си с
Кремена героят се чувства щастлив единствено когато е при нея
- земята, дала му всичко: и любов,
и щастие, и богатство, и увереност, че въпреки някои несполуки в живота, само „с диханието”
на тази черната, пръхкава и плодородна земя животът му е придобивал смисъл. Затова и Кремена го напуска, за да го остави при
неговата най-голяма любов - земята, която дава всичко на този
свят.
Тази книга е още един отговор на въпроса - изчезнала ли
е любовта към земята и не я ли
сменихме с любов към „технологиите и информационното село”,
които едновременно и помагат,
но и прекъсват в някаква степен
непосредствения контакт с тая
първична житейска същност - земята.
вестник “Литературен фронт”.
Положителна рецензия във вестник “Пулс” написа Иван Спасов.
Хвалебствена статия написа във
вестник “Народна армия” поетът
Чони Чонев.
Варненските
вестници
“Маяк” и “Народно дело” също
отразиха излизането на книгата
със снимки и стихотворения от
нея. Спомням си думите на Евтим Евтимов, че “хубавите неща
стават бавно и затова са много
сладки”.
А горчивите неща само спомен ли са?
2010 г.
Послеслов.
Така се издаваха книгите преди 1989 г. Трудно! Но ако питат
мен, предпочитам трудното, защото сега се издават много книги с ниско качество. И хубавите
не могат да преплуват мръсното
море на посредствеността.
Такова е времето! Дано умните хора го променят!

ВИОЛЕТА ТОНЧЕВА

„ВОЙНИК” – РОМАН ЗА ИЗРАСТВАНЕТО НА МЪЖА

Последния си роман Калин
Терзийски масторски изгражда
върху добре познатата, но винаги интересна фабула за пътя и
свързаното с него израстване на
личността. Докато Кайо и Джими
пътуват из зимна България, си
спомнят военната служба, която
са изкарали на западната българска граница, тъкмо на ръба на
новото време (1988-1990). Свидетелствайки с хумор, но и с горчивина за ограниченията и издевателствата на тоталитарната държава и тоталитарната казарма,
те си задават основни житейски
въпроси. От позицията на днешното поколение 40-годишни, загубило се по пътя на българския
преход, те оглеждат и осмислят
миналото, за да намерят – въпреки всичко - своите ценностни

ориентири за бъдещето.
В йерархията на „Войник”
като най-висша стойност е изведена смелостта. Смелостта като
спасение. Като избор да устоиш.
Да оцелееш. Не само физически,
но и духовно. Избор да бъдеш
не жертва, а войник, който си
забранява страданието. И тъй
като смъртта не може да бъде цел
на живота, единственият багаж,
който трябва да вземем със себе
си по пътя, е силният дух.
До идеята за смелостта и
мъжеството - въпреки всичко.
Смелостта, която не чака награда от живота, която е готова да
се надсмее и над самия живот,
за да го накара накрая сам той да
тържествува. Над страха, отчаянието и безсмислието. Двамата приятели са истински Герои

Калин Терзийски. „Войник”.
Изд. „Сиела”. С., 2012.
на нашето време, израстващи от
собствената си пепел. В която ес-

тествено проблясват и въглените
на миналото. Търсенето им - на
смелостта и на надмогването над
отчаянието - минава през екзистенциализма,
християнството
и личния спомен, за да стигне
до прости, изкристализирали
житейски истини. Не случайно
романът носи подзаглавие - Упование за обезсърчените. Той е
едно препускане през времето и
през съдбите - с търсене на нови
устои за разклатения от бурите
на съвремието Живот. Но освен
това - романът е и документ на
последните 30 години - изпълнен
с горчив хумор, лютива ирония и
сладка тъга. Както и музиката на
Дорс и Джими Хендрикс.
Романът - едно много лично и съкровено преживяване,
един документ за израстването

на мъжа, може да се разглежда
като самостойно произведение,
но и като извеждане на основната идея и закръгляне на смисъла
в последната част от трилогия,
заедно с предишните романи на
Калин Терзийски „Алкохол” и
„Лудост”. Те взривиха читателите
с безпощадната си искреност, силата на демоничното преживяване и смелостта да го надмогнеш.
„Алкохол” се оказа най-четената
българска книга за 2010 г., според статистиката на веригата
книжарници„Хеликон”. Не помалко силна и интригуваща е и
последната творба на нашумелия
писател. Да припомним още, че
сборникът с разкази на Калин
Терзийски „Има ли кой да ви обича” бе отличен с Европейската награда за литература за 2011 г.
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Oт стр. 1
“Те и Аз” е третата книга на
Катя Бакърджиева след първите две “Aз и Те”, които съдържат
автентични разкази и “случки”,
свързани с отношението “учител-ученик-родител”, отношения
особено важни за успешните
резултати в работата на училището, семейството, обществото.
Настоящата трета книга „Те и аз”
е малко по-различна. Тематиката е подобна, но е представена
от трима автори. Аз - авторката
на първите две книги - Катя Бакърджиева - този път има двама
съавтори - някогашните ученици
Добрин Паскалев - лекар-поет, и
Кирил Малеев - инженер разнолик. Нестандартна книга, която
съдържа биографични и автобиографични моменти, лични размисли, свързани с труднорешимите проблеми на образованието
и възпитанието в българското
училище и общество, портрети
на добри педагози и на техни антиподи. Съчетаването на проза с
поезия обогатява съдържанието
и формата на книгата, предназначена за инакомислещия читател. “По белоснежни пъртини,
по дъхави пътечки, по цветни
друми - есенес, зиме, пролетес,
лете...” учениците-творци на Катя
Бакърджиева постоянно разговарят с нея - учителката - и поемат отново заедно към извора на
Спомена за глътка светена вода.
Благословени да са участниците
в това велико тържество на словото.
Човекът и творчеството просто се пресичат някъде и предварително не можем да знаем къде
се намира по-добра
та част. Писателите влагат в книгите си найскъпото, най-възвишените си
стремежи, най-наситените си мисловни моменти. И резултатът не
винаги е предвидим. Годините на
странстване в историята на идеите и на душевността, в културната
антропология и психологическата
теория, в политическата наука и
моралната философия на двама
автори, им откри търсения концептуален инструмент, който да
им позволи по различен начин да
въздействат еднакво ангажиращо
върху съвременния читател.
Георги Венин не може да се
определи като автор, свързан с
определена мода. Книгата “До
дъно” се опитва да разчупи общоприетото днес за романовото, за
да изгражди наново принципите,
по които се създава драмата на
нелекото ни настояще. При Георги Венин тази промяна произтича от незабелязани и неусвоени
пространства от живота около
нас, и разбира се от завръщане
към класически образци, като
например романа на Достоевски.
Близо 20-годишния период на нашия злощастен преход е “видян”
едновременно през амбицията да
се проследят всички по-“важни”
обществени и лични метоморфози, т.е. през националния катастрофизъм, който обагри с болка
човешкото живеене, и една незабележима криминална история,

чието разрешаване в края обяснява амбицията на автора през
цялото време да се придържа
толкова плътно до реалността.
В текста е казано всичко, което
трябва да бъде казано. Без предубеждения, без своеволия Георги
Ванин пребродва твърде широко
пространство от философски,
етически, религиозни казуси,
които днес се оказаха проблематични. Бих добавил и още един
класически щрих в романа – въпреки необозримия брой от герои, авторът разчита на повече на
епизодите, в които Калин и Ангел
са сами. Можем да приемем двамата за основна ситуация при
неговото наблюдение (похват, познат още от древногръцката трагедия). Споменавам последното
в скоби, защото именно трагизът
като облъхващ нашето съзнание,
открива драмата днес – невъзможността да общуваме с другия, а винаги със собствената си
представа за него. В тази схема на
диалог мълчанията имат изключително висока стойност и за героите, и за читателя. Обществото ни е болно от конфликтите и
центростремително приближава

наивно отношение към театъра,
и ни въведе в неговите проблеми”. Доц. Людмила Стоянова,
съставител на книгата и автор на
предговора, е положила изключителни усилия да събере и подреди критическото наследство на
Сирак Скитник по такъв начин,
че и днес неговото слово да ни заразява със своя ентусиазъм, етическа и естетическа коректност и
непримиримост срещу политическите намеси. Отделните цикли “Талант и култура”, “Ден на
книгата”, “Народното изкуство”,
“Първото или петото представление”, “Нашата драма” и т.н. доказват неизчерпаемия кураж и оптимизъм на Сирак Скитник за бъдещето на българската култура.
Извеждането от забвение на тези
текстове представлява и нов опит
те да бъдат преоткрити и приобщени към българския художествен канон. Компактдискът, който
се разпространява като неотменна част от сборника, включва записи и разкази на съвременници
за големия български художник,
интелектуалец и пръв ръководител на националното радиоразпръскване, съхранени в Златния
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то сам е извикал в съзнанието си.
Някъде зад цялата тази нелепост
и лицемерие остават социалните,
морални и естетически клишета
в мисленето, поведението и речта, изгубили съдържанието си
или раждащи се без съдържание.
Загубата на общностните връзки,
на моралните и естетически стой
ности в кръговото им отражение
с техните противоположности, е
най-важният обект на днешната
ни сатира и основа на нейните
послания. Иначе прекрасно изработената книжка от Панчо Недев
е поредното доказателство за съществуването на “прекрасни, родолюбиви варненски патриоти”.
Малко по-различен “калибър” са самиздатските книжки
на Турхан Расиев. “От оня свят.
Чернобял хумор” пародийно
трансформира стария образец
на изказ и поведение и разголва
не само значенията на съвременността, но и илюзиите, свързани
с вечното “търсене” на човешката справедливост. В иронията на
самопредставянето трагичната
същност на съвременния човек
е видяна от перспективите на
комичната игра, при което двата

ние на художествената реч и това,
което художникът и читателите
му смятат за правдиво. Ето защо
вината за обърканото положение на нещата може би читателят
трябва да търси и у самия себе си
или просто да се оправдае заедно
с всички останали в създалата се
сатирична ситуация, в която той
е предизвикан да участва.
В “Апострофиада. Епиграми”
Турхан Расиев събира пръснатите из многобройните си книги
апострофи на вечни и не толкова
вечни стихове на известни български писатели. Не са пропуснати и класически автори, и “варварите на словото”, със стиховете на
които ни “закърмяха” десетилетия наред. Турхан Расиев познава
изтънко всички стилове и жаргони на времето и като че ли се самоопиянява от каталогизирането
на отделни изрази, думи и серии от сродни понятия; изригва
едницклопедичните си познания
върху дадена тема. И все пак, над
всичко се налагат тънките извивки на политическата ирония, доближаваща се в много отношения
до трагическата ирония. От дистанцията на времето съкровени
поетически изповеди, обещания,
клетви, притежания са озвучени
с усещането, че днес всичко това
е зловеща игра в един непонятен,
чужд свят. Променили сме се ние
– далечни, ненужни, оцеляващи
... Така апострофирайки готови
вече конвенции, текстове и фикпротивоположни модела (на тра- ции, които читателят разпознава
гедията и коме
дията) разменят и преконструира, подпомогнат
знаците си. Нейното интелекту- от текста-пародия, Турхан Расиев
ално “многогласие” се интересува постига нови и неочаквани значене толкова от човешкия характер ния както за първоначалния художествен знак, така
и за неговия трансформиран двойник.
Стиловите и структурните образци, върху които гради своите
епиграми сатирикът,
са в процес на рушене,
на преливане и противопоставяне с нови,
непознати или забравени вече експресивни модели, при което
се създават нови “движещи се” структурносмислови единства.
По този начин вина
и невинност, добродетел и порок, грях и
помилване се оказват
дифузиращи една в
друга антисъщности,
които внушават ужаХудожник Васил Василев – “Четвърти юли –
са от света на глухите
денят на независимостта”, масло
кризи, от страха в свят
като такъв, колкото от идеите и без спасителните мостове на чопредставите на различни човеш- вешката съпричастност.
Словото днес се превръща в
ки типове, представени в комично-сатирична светлина. У Турхан особено лекарство – думите ни
Расиев фантастичното, неверо- правят свободни от всичките со
ятното, гротескното, абсурдът циални принуди, на които сме
все повече се превръщат във ве- подложени, от доктрини, с които
личини, съизмерими с реалнос- ни занимават. Утеха, пристан и
тта. Още Аристотел отдавна е ярост, сърдечен порив и изход... –
забелязал, че “правдоподобието” няма значение по какъв начин ще
в една творба не е по отношение изговорим словото. По-важното
на художествената и буквална ис- е перото никога да не бъде двитина (между литературната реч и жено от разчетите на икономиченейния референт), а е по отноше- ската власт.

ВАРНЕНСКАТА ЛИТЕРАТУРА
В ПРОЦЕС НА АРГУМЕНТАЦИЯ
до онази мъртва точка, където
напрежението стига до крайност,
нищо повече не може да бъде
казано. Убийството на Ангел от
Калин, оказали се братя в края на
романа, не тълкува старозаветния
текст. Днес имаме нужда не да си
припомняме последствията от изпуснатия дух от бутилката, а да се
завърнем към фундамента – към
единосъщието на доброто и злото,
към изпитанията на духа. Ангел и
Калин – “две души”, които могат
да оцелеят само в своето единство,
за да можем след време да сглобим
от парчетата на двата свята един
нов трети – на любовта.
Именно любовта като противотежест срещу песимизма и
културните рецидиви днес излъчват съхранените слова на Сирак Скитник. Сборникът “Сирак
Скитник. Изкуство и публика”,
издание на ВСУ “Черноризец
Храбър” и БНР – Радио Варна,
съдържа есета, публицистични
и критически текстове на Сирак Скитник, публикувани във
в. “Слово” между 1924 и 1931 г.
Блестящата ерудираност на родоначалника на театралната критика в България, богатите му впечатления от времето, прекарано в
Петербург и Москва, докосването
до изкуството на Мариинския театър и Художествения театър в
Москва на Немирович-Данченко,
срещите със Станиславски, Качалов, Шаляпин утвърждават още
след 1918 г. Сирак Скитник като
проникновен изследовател на
родния ни театър. По оценката на
Владимир Василев той е първият,
“който ни изведе из първичното,

фонд на Българското радио.
В трудното изкуство да руши
илюзии тази година отново се
включи и варненската сатира.
Антологията с афоризми ни припомня, че все още е жив в нашите
сатирици онзи “елемент на морална ненавист”, от който днешният творец тръгва към своето
време и място като своеобразна
сбъдната антиутопия, обсебила
и безвъзвратно унищожила смисъла на миналото в безсмислието на настоящето. Сблъсъкът
и представянето на “низкото”
от “високото” и на “високото”
от “низкото” в кръговото движение на трансформационното
пародиране в антологията може
да се илюстрира почти чрез всяка сцена, образ или стилистичен
детайл в сатирите. Въпросът ми
към създателите обаче е малко
по-различен и засяга подборката
като висш естетически критерий
на всяка една антологична книга.
След прочита у мен остана усещането, че в 1 000-та афоризма по
принцип не се осмива самият идеал на нашето настояще, а “малкият”, “нищожният човек”, сложил
си маската на благородство и
величие. Вярно е, теоретиците
на сатирата я смятат за най-неуловимото и изплъзващо се от изкуствата, като я сравняват с мита
за морското божество Протей, с
необикновените му способности
за превъплъщение, но въпреки че
гротеската разрушава стария ред,
тя не създава нов. Започва като че
ли на веселите и леки криле на комичното, но води играещия далеч
- към страха от призраците, кои-
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ХУДОЖНИК НА БР ОЯ
Творбите на Васил Василев
са притежание на НХГ - София,
Пушкинския музей в Москва,
ГХГ във Варна, Бургас, Гданск,
частни колекции в България,
Русия, САЩ, Испания, Норвегия,
Италия, Холандия, Швейцария,
Франция.
Васил Василев е
роден през 1957 г. в село
Змейно, община Омуртаг. Завършва специалност “Живопис” във
Великотърновския
университет “Св. св.
Кирил и Методий”
(1982). Учил в класа на
Александър Терзиев,
художникът черпи
опит и от преподавателите си
Янаки Манасиев, Георги Стойков, Георги Костов и Александър
Алексиев. Работи главно живопис, но е активен и като график
и скулптор. Член е на Международния фонд на московските художници (2001). Самостоятелните му изложби в България се
движат в интервали между две и
пет години – от 1984 до 2005 г.
Следват Хайделберг, Москва, Холандия. Колективните изложби,
в които участва, са от Европа
до Канада, като само участията му в Международното биенале на графиката във Варна са десет, следвани от представяния в
Маастрихт, Любляна и Битоля.
Васил Василев е чудесен, силен, развиващ се вечно художник.
Видяното от автора пъстроцветие на живота не може да не ни
даде енергия, оптимизъм, позитивна сила и в сегашния полярен
студ, и в сегашното претрудно за
всички българи време! И до днес
не мога да преодолея усещането
си, че в неговите картини живее
най-близката до будизма идея за
празнотата на пространството,
преди да се случи събитието, на
тишината, преди да се роди звукът, мълчанието преди изговорената дума, празната рамка, преди
да се роди картината. Такова едно
пространство, в което тишината
е нажежена от скрити енергии,
според Вили Декер, дава истинския простор за творческата фантазия, чиито форми се проявяват
тук и сега. Именно в този първичен момент се срещат, според
него, изкуство и спиритуалност
– два различни пътя, идващи от
единен извор.
При Васил Василев личи
деликатното вглъбяване в природата на нещата и в малките
човешки светове; контурите на
нова лирическа политика на тишината, протосимволите на една
отсрочена епитафия за света и
човека. Радостта от живота и
преклонението към природната
хармония той умело преплита с
тънката линия на иронията (“Две
сестри в ателието на Гаро”). Преживяването е завладяващо, а и
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ВЪТРЕШНИ ЗАПИСИ

някак си освежаващо – вероятно
заради вложената/врисуваната в
него, ненатрапваща се, но осезаема положителна
енергия. Преживяването е найвече живописно
красиво - заради
“рядкото усещане
за цвят, за сложни
и изтънчени хармонии”. Васил Василев е вярвал, вярва и днес, че

определени колористични гами.
След зелено-розовия му период,
попада под влиянието на синьосивото, с жълти проблясъци една
нова дълбочина в земната гама,
даваща усещане за вътреутробна
мекота. Бялото при Васил Василев винаги прави основния акцент. Вероятно защото съдържа
в себе си всички други цветове.
Васил Василев умее да постига углъбяване на посланието
и конкретизирането му до равнището на отделното човешко

Художник Васил Василев – “Кръщене Христово”, масло

това е най-откровеният начин на
рисуване, на живописване. Още
в студентските години учителят
Янаки Манасиев му го е казал:
“Ти ще станеш живописец, защото си от село. Виждал си много
цветове.” А големият учител си
е голям учител. Вярва в това, макар да са минали десетилетия от
смъртта му. И както винаги става
в подобни отношения в голямоформатните експресивни живописни пространства на неговите
картини жълтото, синьото, червеното продължават танца на
чувствата. Формите са дискретно
загатнати, а златните отблясъци
символизират лъчистата светлина. Несъмнено художникът
притежава разпознаваема чувствителност към цвета. Васил Василев не работи с всички цветове
по едно и също време, а задълбочава изследванията си върху

присъствие, демонстрира вкус
към детайли, подчертаващи
крехкостта на това присъствие в
света. Изненадват ни персонажи
- високо в облаците, светлини,
които ни водят към светлината, неканени гостенки по изгрев
и интересни случки в лодки, с
чаши вино. Отдалечавайки ни
максимално от предварителните
нагласи за среща със стереотип,
той ни кара да потънем в приповдигната светлина на еротика, възхвала на земната женска
вярност, която сама по себе си е
святост в нашето свръххедонистично време (“Даная със зелена обица”, “Две жени в пещера,
едната с бюстие” и “Един мъж,
който целува жена по крака”,
“връщащата се жена вкъщи”).
Женското тяло у него е изведено
до знак. Нежните силуети, изградени с множество живописни

пластове, допълват чувството на
загадъчност и на мистичност.
Привидното спокойствие прикрива богатата чувствителност
на Васил Василев, а динамиката
на цветовите хармонии издава
неговия хедонизъм. Художникът
индиректно потвърждава въздействащата фраза на Алберт
Айнщайн: “Въображението е поважно от знанието”. Състоянията, до които достига, са всъщност целта на дзен-медитацията:
разтваряне в абсолютното, пречистване и себепознание. Неслучайно и ангелите са любима тема
на Васил Василев. Ангелите присъстват неотменно във всичките
му изложби. Както подчертава
Виолета Тончева “... те напомнят Ангелоподобните от онази
предхождаща хомо сапиенс раса.
Безплътни, но не невидими. Напротив – открояващи се в едрите мазки на четката, те заявяват
своето категорично присъствие.
Сред нас. Може би вътре в нас. А
ние дори не подозираме. Или не
желаем да ги видим. Кой знае...”
(“Три ангела, само един (е) със
син ореол”, “Идващият ангел”,
“Криле на желанието” - картината, инспирирана от онзи прекрасен филм на Вим Вендерс и
подарена на режисьора по време
на неговата визита в България от
спонсора на София Филм Фест,
М ТЕЛ).
Картините на Васил Василев
са едновременно разпознаваеми
и енигматични, едновременно
символно претенциозни и иронични, едновременно загадъчни
и забавни, едновременно извисени, наивни и сетивни, eлегантно
еротични. Експресивната дихотомност на персонажите провокира зрителя и го въвлича неусетно в съчинената от живописния пърформър Васил Василев
постмодерна игрова ситуация, в
която ироничното забавление не
пречи, а ускорява възприемането на посланията на изкуството.
Живопис като неговата е урок
и училище за тези, които знаят
да гледат; за тези, които виждат
повече от това, което е показано
- по-точно, които виждат отвъд
видимото. А там е пътят на един
мощен и силен талант, преминаващ нравствено и духовно изправен през едно сложно, трудно
и противоречиво време.
Художникът нерядко пресъздава библейски теми със средствата на съвременната живопис,
без да се ограничава в църковния
канон, но и без да нарушава смисъла му. Както в неговата “Тайна
вечеря”. Тези картини обикновено искрят в жълто, а жълтото

е светлина (“Целуната от ангел”,
“Ангел при две сестри”, “Топла
светлина”, “Благовещение”, “Лунно дете или луна на оградата”).
Както сам признава: “Усещането
за живописна музика си остава
водещо за мен. Задължителни
според мен са тонът и хармонията в живописта”. Обикновено образите и сцените в платната му са
по-скоро маркирани в пространството, оставайки на въображението на зрителя да ги довърши.
Васил Василев е един от малцината български автори, които
постигат значими художествени
внушения в тази област. Негова
впрочем е и керамичната икона
на Свети Атанасий, поставена на
входа към храма “Св. Атанасий”,
по повод честванията за 170-годишнината от изграждането на
Божия храм.
Символ на духовната дълбочина, на уловените вибрации, на
тайнственото мистично послание, картините на Васил Василев
много често провокират нашето
чувство за ред и преподреждане
и понякога съвсем неочаквано
в съзнанието ни дори изплува
мисълта, че вече сме преживявали и преди дадена ситуация. Ще
дам пример с „Тайната вечеря“, с
двата варианта на един и същ сюжет - „Ходене по водата“, където
е с големина 160/200 см. Когато се
види разликата в размерите, човек разбира колко е хубаво картините да са големи. Така влизаш
в друг свят, получаваш усещането, че си попаднал на конкретно
място, обяснява художникът.
Динамиката на вътрешните преживявания намира своята проекция в оптичните съотношения
при портретите на Васил Василев
- живи, лаконични, изключително силни като въздействие, с
големите си светли очи. Последното пък като че издава една от
отличителните черти на неговия
творчески натюрел - младостта
е състояние на духа, а за човек
като него с вкус към живота и
чувствителни сетива, истината
на творчеството е в онова младежко дръзновение да искаш
най-много от себе си, “само от
себе си, от никого другиго”.
Посредством способността
си виртуозно да създава живописна материя, Васко Василев ни
превежда към изначалните модели на битието и съзиданието, отвежда към безкрайното и вечно
състояние на материята, както
и към нейното сакрално, митологично превъплъщение. Той ни
препраща с интуитивен шепот
в мистичните пространства на
един неразгадаем свят – отдалечен и дистанциран, обобщен и
неопределен, и все пак свят, частица от който всеки може да открие в себе си. Стига да го желае.
И да се бори.
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Виолета Христова е родена в
Чирпан. Завършва българска филология в Пловдивския университет
“Пайсий Хилендарски”. Автор е
на осем книги с поезия – “Пеш до
земетръса” (1995), “Звездна карта” (1997), “Да бъде нощ” (2001),
“Другата стая” (2005), “Сняг от
друга зима” (2008), “Другая комната” (Москва, 2009) и “Тревата
ли?” (2010), “... каза тя. И слезе от
небето” (2012). Виолета Христова е носител на Националната
литературна награда “Георги Братанов” и на приза “Мара Белчева”.
Печели първа награда в конкурса
“В полите на
Витоша”, отличия на “Златен
ланец”, “Биньо
Иванов” и мн. др.
Нейни стихове са преведени
на руски, сръбски, френски и
участват в много литературни
антологии. Живее и работи в
София. Член на
Съюза на българските писатели.
Уд и в и т е л ното в поезията на Виолета Христова са посланията, чиито вибрации се наслагват и увеличават
силата си с всеки следващ прочит.
Автентично преживяното у нея
лирическо време преминава през
богатата ни културна памет, вливайки нови лирически енергии в
съвременната ни поезия. Диханието на човешки и национален
живот тръгва от високото, от найчистото, поело съдби, несгоди на
живота и радости и завършва в
нещо общозначимо и важно за
съвременния човек. Стиховете ѝ,

АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ

“ПОЕЗИЯТА Е ЖЕСТ ЗА РАЗБИРАНЕ,
А ВСЯКО РАЗБИРАНЕ Е ПРЕГРЪДКА”

чувствителни, сърдечни, креативни и широки, изграждат своя вселена от радости и тъги, възторзи
и падения, от онази енергия, която
ни облъчва ежедневно, но която
често не осъзнаваме. Движението, непрестанният ход на времето,
многообразието на живота характеризират повечето от творбите
на Виолета Христова през всичките години на
нейното пътуване през драматичните
и
од у хо тв ор ен и
подробности на
живота. Способността ѝ да ги запомня в думи, да
съхрани паметта
на лятото, любовта и всичко,
което е отвъд,
постепенно я доведе до стремежа не да интерпретира света около себе си, а да
осъществи неговото спасение, да
го възвърне на Създателя. Това не
ѝ попречи да продължи да търси
етичните измерения на съществуването, човешките жестове, които се случват вътре и взривяват
външното, изчистените форми и
линии, деликатното излъчване на
простия изказ. “През далечините
и миражите” гласът ѝ чувствено
трепти, пълни пространството с
частици от трудно постигнатото
себепознаване и оставя своите
знаци, за да разпознаем по тях не-

ПОСЛЕДНИЯТ ЧОВЕК
Прилича на камбана и нарочно
кънти и оглушава времената.
Такъв му е животът - полуостров,
полутъга и полусън понякога...
С пречупено крило, а костенурка.
Очите му блестят - душата тлее.
Навръх смъртта си цял живот живурка...
А на ръба се пръсне и изгрее.
Изгаря, откъдето и да мине
или се дави вечер в новините...
А Бог ечи от някаква къпина
и ти наднича във мъглявините.
Последният човек не се срамува
от своята изчезваща природа.
Душата му е кърт, но съществува –
следа и окончание на Бога.
Последният човек е саморасляк,
отникъде започва, стига края...
Очаква влака или чака щастието,
не подозира, че живее в рая...
Природата до смърт го вдъхновява,
смъртта го чака, седнала на прага…
Последния човек тъгува денем
и цяла нощ се кани да избяга.
… и каза тя:
Земята ми е чужда
с тези разстояния и храсти...
Искам да сдобрявам,
не да губя,
защото съм направена от щастие.

познатото, когато идва.
Виолета Христова “трансцендира” и назовимите, най-простите
неща на живеенето, и неназовимите, най-сложните, които се постигат не с ум, а с редки усещания
за тях. Какви други да са формите
на битието? Разпадат се до найпървичните клетки и се сглобяват
в най-едрите пулсации на самотния ни космос. Познатото става
непознато, непознатото познато.
Просто светът е такъв, да го живеем такъв, винаги ще останат
неприветливостта на битието и
неизконсумираните радости на
съпричастността. Съдбата ни – да
пътуваме вечно и да се лутаме в
намерения, разкодира нещата отвътре и ги пренастройва в стресовете и несигурността на ронливото ни битие.
Колко наши поети ще се
стреснат, ако кажеш, че нашенският бит присъства силно в лириката им! Къде по-престижно е
да кажеш, че се вълнуват от “философски проблеми”. В поезията
на Виолета Христова не светът
тук е по-важен, а способността
на индивидуалното човешко съзнание да се съхрани, да улови
дълбоко личните емоционални
движения и... при определени
обстоятелства, да възкръсне. В
поезията си Виолета Христова
подхожда към действителността
като към измерение, на основата
на което изгражда значението и
създава места на споделената памет за изпитанията на вярата, в
които всяко празнодумие отпада,

каза,
че смехът я изкушава,
кара я да бъде нелогична…
Затова се смее до забрава,
даже до забравяне на всичко.
после каза,
че не се страхува
от идващите разливи на есен.
Откакто е създадена, пътува
между гнева и кроткото му ехо.
каза тя,
че думите са празни,
когато не пристигат от сърцето.
И лесно се превръща във съблазън
умелата усърдност на поетите.
А иначе – защо са тези думи:
да капят от словесните дървета!
Какви са тези пристъпи на вяра!?
...каза тя
И слезе от небето.
И ангела си вече не познаваш.
В тъмното те доста си приличат.
Перата им от грижи оредяват,
после остаряват и в очите…
Доброто е съвсем недоказуемо,
а лошото прилича на гаргара –
изпиваш го, а после го изплюваш
заедно с душата си кафява…

за да остане събран и деликатно
преподреден светът. Поезията е
изкуство, в най-пълния смисъл;
философия, в най-пълния смисъл… Поезията е свещенство. Но
и “думите са голяма отговорност,
те променят света”, признава тя –
“...поезията не е непременно писане на стихотворение, а е начин на
възприемане на света, на реагиране, на чувствителност.” Думите
съпътстват пътя ни, за да можем
да видим и открием собствената
си чувственост и емоционалност,
онази енергия, която най-пълно
ще разкрие скритото зад паравана на човешките ограничения
съвършенство. Тази воля у нея
да постигне умствено и сетивно
всевалидното Нещо и светът да се
види множествено, превръща поезията ѝ в картина на безкрайните
превращения на въображението и
на езика.
“Безкрайността на способностите за представа е нашата обител, дълбочина и освобождение,
нашата свобода.” – пише Юлия
Кръстева. Когато „разкопчаваш
тялото“, душата се намества в широтата на света и изгражда своя
космогония на съществата и душите, светлините и сенките. Виолета Христова не търси да преодолява противоречията, защото
те са непреодолими, а намира начини да живее с тях. Защото те се
оказват най-голямата ценност на
живота. Болката от това, че много
е свършено, но другото остава, защото няма време и не остава друго, освен фаталното довиждане и

И ангела си даже не познаваш не винаги е с образ на приятел,
понякога е грозен като врана,
друг път е старателен и ясен.
Ще те настигне, докато се мяташ
и после надалече ще те блъсне…
Ще те обича, ще ти прави вятър,
сърцето ти на късчета ще пръсне…
Ще те забравя нощем на стъклото,
на рамото си може да те вдигне.
Докато плачеш, ще пристигне кротко
отникъде - душата ти да близне.
Ще искаш в мрака да ти носи радост
и да ти бъде безпричинно верен…
А той ще се почесва по крилата
и ще очаква сам да се намериш.

ОБРАЗ И ПОДОБИЕ
Високо са небесните етажи,
на седмия е вече допустимо
да знаеш всичко и да го забравиш…
Да минеш мимоходом през
градините…
Какъв човек – роден от морска пяна!
От земна кал омесен, за да диша.
А все се лута, иска да остане
във някакви несигурни двустишия:
„Дойдох, живях и бързам да си
тръгна!
Подобните на мене са далече!“
Дори и сантиметър не помръдва,

всичко хубаво на всичко, е част от
неумолимия земен кръговрат и не
ни остава нищо друго, освен смирено да я приемем. Това е целостта
на света, която се закръгля с всевъзможни неща, с близкото и далечното, с пристъпа и отстъпа. В
така изградена цялост не може да
доминира едно състояние или явление на живота.
Остава любовта, която ще
свърши онова, което непроходимите мисли не са могли да сторят
- ще възвести възторжено завръщането към действителния свят
като прослава на живота, като
поезия. Разположена между неизразимата деструкция и мечтата за
свобода, между хаоса и копнежа
за хармония, поезията на Виолета Христова ни пренася в “простата” процесуалност на живота,
на света и явленията, съдържа в
себе си смисъла на промяната, на
непрекъснато „ставане” и развитие, непрекъснатата потребност
от възраждането на интереса към
“изчезващата природа” на последния човек. Тази способност на поетесата да прави и разрушава чрез
речта, да конструира и деконструира пространството и времето, да
създава антифакти и да говори,
конструира и анихилациите в поезията ѝ, съществуващи една до
друга.
Висо
тата въвежда смисъл
в битието; тя е небето, тя е онова другаде, където се устремява
човешкият дух - това са не пространствени, а духовни измерения,
знаци на духовния устрем, мерки
на етичното, на задължението
към другите, към живота. В тази
„огромност на очакването” Виолета Христова влага цялата си
душевна сетивност, отворена за
всички състояния на природата,
за всички посоки на битието.

смаленото от ядене човечество…
Душата му - любовното глухарче,
безплътна и безшумна, се отлага…
Затиснати от земната си ярост,
телата със живота се надбягват…
А няма кой да стигне до небето,
до седмия етаж, до светлината…
Подобните на мене са далече.
Но всякакво подобие е вятър…

СНЕГЪТ НЕ ЗАВАЛЯ
И помня как снегът не заваля.
И как не се стъмни докрай небето.
И нямаше нагоре стъпала,
водеха надолу – към сърцето…
От думите пристигна тъмен звук,
а беше невъзможно да е тъмен…
И нито сняг, и нито бял памук,
във който слабостта ми да потъне…
Плачливият апостол на съня
изгря и над тополите се вдигна,
камбаните звъняха до една,
но нищо до ушите ми не стигна.
Върху небето яростен петел
кълнеше и надвикваше душите…
А сребърният утринен пергел
отново очерта кръгът на всичко.
…защото много дълго ме боля
и цялата тъга потъна в мене запомних, че снегът не заваля…
После вече нямаше значение.
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130 ГОДИНИ
СЛУЧАЙНОСТТА В ЖИВОТА ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА ПИСАТЕЛЯ*
НА СТОЯН ДРИНОВ
РЕТР О С А ЛОН

В статия, написана специално
за в. „Слово“ в началото на 40-те
години (бр. 6183) на миналия век,
Стилиян Чилингиров, избран наскоро за председател на Съюза на
българските писатели, наследявайки безконфликтно на поста Елин
Пелин, си спомня за онези житейски „случайности“, които са жалонирали пътя му към писателското
поприще. Намирам, че с живописните детайли, възпроизвеждащи
колорита на едно отминало време,
текстът му ще представлява интерес не само за авторски изкушените читатели на в. КИЛ
Людмила СТОЯНОВА
Голям въпрос е дали в живота
съществува нещо такова, което ние
наричаме случайност. Или случайността сама по себе си е – една непредвиденост, чиито предпоставки
само са избягвали от нашето съзнание, насочено към други неща и явления в живота. Сиреч, дали е нещо
немотивирано, което иде само по
себе си, само за да ни изненада, или
е дреболия, която изведнъж се налага на съзнанието ни, завладява
го за по-късо или по-дълго време,
като насочва нерядко целия ни
жизнен път по съвсем други, дори
непредполагани и недопущани
от нас посоки. Ако е така, и върху
мене неизбройно много дреболии
са оказвали решително въздействие, чието изброяване в един разговор като настоящия, смятам за
излишно, пък и неуместно. Все пак
ето няколко от тях и то от ония,
които са ме подтикнали към проява в писателското поприще.
Бях във второ отделение, когато един младши подоофицер бутна
вратата на нашата класна стая и поиска позволение от учителя да прекара часа при нас. Бе първата неделя от великите пости и черковният
двор бе пълен с войници, доведени
на причастие. Гостът ни, радушно
приет от всинца ни, достоя до края
на часа, внимателно следи отговорите на учениците и, когато тръгна
да си отива, извади кесия и даде на
мене 30 стотинки, а на друг – 15 стотинки. Парите за онова време бяха
много, но те по-малко ме поласкаха, отколкото разликата, която подчертаваха между мене и другаря
ми. А той беше богаташки син, похубав от мене и твърде прилично
облечен. И заключих, че над богатството и над хубостта стои знанието. Това ми стигаше, за да се стремя
през целия си живот към него.
Две години след това аз се удостоих с първата пощенска пратка.
Мой братовчед, работник словослагател в Казанлък, ми прати списанието „Младина“. Помня бях болен
и веднага оздравях, когато получих
китните за онова време и твърде
съдържателни за мене книжки.
Веднага се появи у мене желанието
и аз да напиша такива хубани приказки. Написах разказчето „Орел
и котка“. Колко хубаво беше то не

(Стилиян Чилингиров)
знам, но помня, че всички в къщи
започнаха да ме подиграват. Аз пък
се амбицирах и реших да им покажа, че напразни са подигравките
им. Ще дойде ден, когато сами ще
почнат да се срамят от тях. Дано
само да е дошъл тоя ден.
Все по това време в един предобед дойде в обущарницата на
баща ми бившият министър Тодор
Икономов. Тати си остави работата, здрависа се с високия си гост и
със сърдечна учтивост го поканни
в къщи, също така сърдечно посрещнат и от мама. Гостът извади
от джеба си голяма книга със зелени корици и ми я подаде – да я
прочета, когато стана голям. Сега
не щял съм да я разбера. Тая книга
беше неговият превод на Самуил
Смаилсовото съчинение „Нравственият дълг на човека“.
У мене възгоря желанието и
аз да напиша някога книга и също
като г. Икономов да поднасям подаръци на момчета като мене.
Бях вече в класовете, когато
баща ми се върна една вечер малко
сърдит и малко пийнал. Още щом
пристъпи прага, той ме запита:
„Владиката Климент списовател
ли е?” Отговорих му утвърдително.
„Тогава искам и ти да станеш списовател като него.“ Аз вече бях чел
„Нещастна фамилия“, над чиито
страници не една сълза бях пролял и разбрах, колко много се иска
от мене. Когато се поуспокои баща
ми, разбрах защо ме товари с такъв
непосилен товар. В кръчмата, пред
няколко учители той си бил похвалил, че бил съученик на Друмева,
по-силен от него, а те прихнали и
се присмели на самохвалството му.
Унизен, той замислил да им отмъсти чрез сина си.
Когато постъпих в трети клас,
учителят ми по български език
Асен Николов ме извика и ме натовари да пренисам от едно помещение в друго книгите на училищната библиотека. Работих с него
няколко дена подред. Накрай, за
възнаграждение ми даде да прочета
юношеския роман на Виктор Хюго
„Бюг Жергал“. После започна да ми
дава и други книги и да ме разпитва
за тях. Така се научих да чета смислено и да разбирам прочетеното. То
се знае, да мисля за писателството
и аз.
Но колко струват мислите и
мечтите на бедните младежи, когато животът е по-властен от тях!
И аз, въпреки желанието си, трябваше да постъпя като ученик телеграфист в Провадийската гара.
В същото време, обаче, бях подал
заявление за учител до сума училищни инспектори. Един ден, когато отидох в Шумен да си прибера
багажа, получих съобщение, че ме
назначават учител в село Мечка,
Никополско. И багажът ми вместо
да замине за Провадия, замина за
Мечка. Ведно с него и аз.
Така си забърках кариерата.
Следната година, вече учител в с.

Султанлар, Провадийско, бях арестуван в Синделските гробища, като
участник в борбите срещу десятъка
и интерниран в Шумен. Случайно
по това време се откри университетът по педагогика за педагогисти, и
аз забягнах с 45 лева в джоба в София.
Зареждат се нови, все от тоя
род случайности, чиято бройка
няма край. Ще свърша с една: как аз
станах романист.
Това беше през 1921 или 1922
година. Тука вече се бяха настанили
като емигранти неколцина от видните руски писатели, с които неволно завързах дружба. По-късно
пристигна и Нестор Котляревски,
именит руски критик и председател
на Петроградската академия. Събирахме се всяка събота вечер на
чаша вино в една кръчма до халите.
При една такава среща бях замолен
и аз да разкажа нещо из моя детински живот. С много грешки в езика
и със също толкова червенина по
лицето, разправих.
Разказът ми се хареса на всички и почнаха да ме придумват да го
напиша. Аз се колебаех – да обещая
ли или да откажа. За да надделеят
колебанията ми Нестор Котляревски и Александър Митрофанович
Феодоров станаха и ме закълнаха,
като ме прекръстиха по руски. Нямаше що, трябваше да се подчиня.
Но да изпълня клетвата си нямах
намерение. Най-многото, което можех да направя, да напиша на двена три едно разказче, и да се свърши всичко. Но не би. Феодоров
почна всеки ден да дохожда у дома
и да проверява дали работя или не.
Постоянно ме изпитваше и Котляревски, щом се срещнехме. Извиненията не помагаха. Не признаваха
нито залисия, нито неразположение, нито болест. А еднаж, когато
се оплаках, че не мога да работя,
защото печката на кабинета ми не
работи добре и ми изстиват краката, донесоха ми в кабинета топли
плъстени ботуши, да ги обувам,
когато седна да пиша. Така, въпреки волята ми се създаде романът
„Хляб наш насущний“.
Останалите романи почнаха да
идат сами по себе си, предизвикани
от българското читаещо общество,
на което тоя ми роман беше допаднал, любопитно да знае, какво е
било преди и след описаната епоха. Така една случайна приятелска
среща ме преобрази от поет, какъвто се смятах сам, на белетрист.
За добро или за зло, не знам: знаят
го по-добре ония, които ми четат
книгите. Нека те да кажат. Аз мога
да кажа само, че понякога ме залавя старият сърбел и аз пописвам за
себе си старомодни стихотворения.
Стара краста – трябва да се поначешеш.
Ето това мога да си спомня набързо.
* Запазен е оригиналният правопис на писателя.

На 3 февруари се навършиха
130 години от рождението на
Стоян Дринов (1883-1922) - автор на първата поема за деца
“Герчо с тамбурата”.
Племенникът
на Марин
Дринов е историк по образование и един от най-обичаните
детски автори. Поколения българчета са раснали с неговите
творби. Занимава се и с преводи: Т. Шевченко, С. Надсон, К.
Балмонт, М. Колцов, Пушкин,
Лермонтов, Мария Конопницка,
Ю. Словацки, К. Хамсун, Йован
Йованович-Змай и др. Сътрудничи на детските списания
“Веселушка”, “Светулка”, “Пчелица”, “Детска радост”, “Другарче”, “Детска почивка”. Редактира вестничето “Люлка”.
В последните години от живота
си е библиотекар в Народната

библиотека – София. Автор
на книгите “Болният учител”
(1912), “Кукувица кука. Пиеска”
(1919), “Забави – дневни и вечерни” (1922). След смъртта му
излизат “Весели случки в стихове” (1925), ”Изворче. Стихотворения” (1929), “Съчинения.
Т. I” (1938), “Люлка. Избрани
стихове, приказки и разкази за
деца” (1957), “Верни-неразделни.
Стихотворения за деца” (1964),
“Хорце” (1990)
От 1995 г. Градската библиотека в Панагюрище, чийто патрон е Стоян Дринов, провежда
ежегоден конкурс за детска поезия на негово име. Първоначално конкурсът е местен, но скоро
прераства в национален. През
2007 г. излиза сборник с дотогавашните лауреати на конкурса.
С. Б.

ИЗВОРЧЕ

прекроява!
Взел кожуха
на земята,
па го реже
и премята.
Реже, реже,
после шие
и под него
пак се скрие,
ту я цяла
разсъблича,
ту отново
я облича.
Денем, нощем
няма мира,
все работи,
все не спира!

Сред полето дъб вековен
тихо клати китни клони,
а под него животворен,
извор сладостно ромони.
Ако лете в маранята
прашен пътник там помине,
ще си сръбне от водата
и ще седне да почине.
А над него се навеждат
китни клонки и тогава
листи шушнат и нареждат:
Тук се сладко отморява!...

СНЯГ
Тихо леко от небето
сняг се сипе по полето.
Ситно ситни, ах не спирай,
нивето ми вред покривай.
Кръстом ниви са орани,
с златно семе са насяни,
златно семе загария,
с пот и тежка неволия.
Студ и вятър – всичко зъзне,
златно семе ще измръзне.
Ситно ситни, ах не спирай,
нивето ми вред покривай!

МАЙСТОР СЛАВЕН
Малък Сечко,
майстор славен,
с майсторлъка
си прославен;
сутрин седне,
па не става —
шие, кърпи,

ЖАЛБА
Денят е мътен и печален,
денят е кобно потъмнел
и стон болезнено-страдален
с нескрити горести дозел
отеква горестно Всемирът:
деца, деца сега умират
и, може би, в несметний брой и ти си там, о, сине мой!
И кърви бликнали и топли
оглеждат росни небеса,
през хаоса от скръбни вопли
безотзивно звучи гласа
на тихо молящата нежност о, неотстъпна неизбежност пред призрака на твоя лик
немее мисъл и език.
Че Бог - и той сега не види,
и той отвърнал е лице,
едничко в тия дни по-свиди
сиротно майчино сърце и сълзи, сълзи безутешни:
деца умират днес безгрешни
и, може би, в несметний брой и ти си там - о, сине мой!
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8. ХІІ. (петък) 1989 г.
През този ден трябваше да
бъда в Съюза на българските
писатели. Към обед трябваше да
гласувам Декларацията на Дружеството на сатириците. В писателското кафене (ул. „А. Кънчев”
№ 5) видях директора (П. Станев)
на издателството („Г. Бакалов”) и
началника на производствения
отдел (Н. Ненов). Разбрах, че са в
София във връзка с някои наши
издания и имат среща в печатница „Г. Димитров”. Таксито, което
бяха поръчали, пристигна и те
станаха от масата.
През това време писателското кафене настана оживление.
Пристигна Климент Цачев, след
него Иван Радоев, а не след дълго на масата ни седна и Ивайло
Петров. В дъното на кафенето, на
друга маса седяха Тончо Жечев,
проф. Исак Паси, Йордан Радичков...
Имах задача да събирам материали за юбилеен лист по случай 30-та годишнина от създаването на варненското издателство,
исках да взема ръкописен текст
от двамата големи наши писатели
– И. Петров и Й. Радичков.
Ивайло Петров стана и започна да разглежда картините в
кафенето. Писателят Тодор Велчев (Тато) беше наредил своя
изложба с картини, от които под
различен ъгъл гледаха снажни
и красиви едрогърди българки.
Проявих моментно колебание и
това обрече намерението ми на
неуспех. Междувременно Йордан
Радичков си тръгна.
Помолих Николай Кънчев да
ми помогне за осъществяване на
начинанието ми. Когато Ивайло
Петров се приближи до нас, двамата размениха няколко думи.
Николай с неговото обръщение
„бате Ивайло” се опита да обясни
за какво става дума, но Ивайло
Петров без да се колебае каза, че
издателството му е правило единствено преиздания, книга не му
е издало и няма какво да каже за
него. И отказа.
А би било интересно той какво мисли, след като книгата му
„Хайка за вълци” бе запланувана във варненското издателство,
а излезе другаде – първата част
в „Български писател”, а цялата
книга – в Профиздат при Никола
Радев, който е и неин редактор.
Издаде я през 1986 г. в немалък
тираж – 50 хиляди екземпляра.
24. І. (четвъртък) 1991 г.
Компанията на Дончо Цончев е отново в кафенето (в разширен състав). Всички изглеждат
бодри и свежи, макар да са пили
цяло нощ.
Ивайло Петров не е бил с тях.
Пита ме: „Как е?” „Мъчим се да
стъпим на крака” – отговарям
му. А той: „Вие сте добре, защото
ние тук се мъчим да се изправим
на колене...” Разговаряхме близо

два часа. За разлика от друг път,
стори ми се общителен. Каза, че
сегашното време е за поезия, за
размисъл, за философия.
Говори със загриженост за
съдбата на българската литература. Според него, всички сме
прекалено нетърпеливи, което
е причина за недоволството ни.
Започнатите процеси на промяна
се нуждаят от време и едва след
като бъде решен въпросът за земята и започне да се произвежда, в страната обстановката ще
се стабилизира и нормализира.
(Въпросът за земята не е решен и
до ден днешен – Б. а.). Вярвам му,
защото приема нещата такива,
каквито са.
Изненада се от факта, че в
статията на Вл. Свинтила във
в. „Народна култура” е наречен
„правителствен писател”. „Аз и
правителствен? – усмихна се гор-

затвърди тези ми впечатления,
когато Светлозар Игов побърза
да ме осведоми, че Дьорд Сонди
говори отлично български, той
каза: „А още по-добре умея да
мълча на български...” Двамата
бяха тръгнали към издателството, където предстоеше премиера
на анкетната книга на Св. Игов за
П. Алипиев.
17. Х. (вторник) 1995 г.
С моя приятел Николай Николов бяхме в Почивния дом на
писателите във Варна. Имахме
уговорена среща в 14,00 ч. с Норберт Рандов на терасата на станцията, откъдето щяхме да тръгнем към вилата на големия наш
пистел Ивайло Петров в окрайнините на Балчик. На пътеката в
двора ни пресрещна Дьорд Сонди и опечалено каза:
- Знаете ли какво стана?

пеша към вилата му. По лъкатушещия към брега асфалтиран път
вървяхме няколко минути, като
през цялото време Ивайло „препитваше” (негов израз) двамата
за събитията и последните новини от Германия и Унгария. Каза,
че рядко чете вестници, тъй като
всичките са „изцяло пожълтяли”
(пак негов израз), но макар и рядко си купува някой и го изчита от
край до край.
Стигнахме до портата на вилата, където две кози усърдно
бръстеха клоните на бухналите
храсти. Ивайло Петров извади от
джоба си връзка ключове и каза:
- Заключвам, защото видите ли – и показа с поглед двете
„сиромашки крави” – няма пострашни животни от тях. Опасни
са. Където минат – всичко помитат. И се принудих да започна да
прекопавам градината си. Всеки

КРАСИМИР МАШЕВ

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

чиво. – Нека да пишат... Сега всеки може да пише каквото си иска.
Така трябва да бъде. Защо трябва да се сърдим, че някой мисли
не като нас. Животът е доказал,
че съществуването на различни
мнения допринася повече полза
за обществото. И това беше една
от най-големите досегашни грешки – да се налага едно единствено
мнение...”
7. ХІ. (четвъртък) 1991 г.
В издателството дойде писателят Ивайло Петров заедно със
съпругата си Офелия и малката
им дъщеричка София. Тревожеха
се от продажбите на книгата му
„Присъда смъртна”. За разлика
от друг път, писателят бе общителен, словоохотлив, склонен да
разказва „спомени”.
През цялото време София
(наричаха я галено Фия) скучаеше, въртеше се около него,
прегръщаше го и нежно го милваше по олисялото теме. Ивайло
Петров й каза: „Недей, че татко
няма коса за гладене...” Детето
доста остроумно отговори: „Да,
но имаш глава за гладене...”
16. Х. (понеделник) 1995 г.
[…] Германският българист Норберт Рандов пожела
да се срещне с писателя Йвайло
Петров, който в момента живее
във вилата си в Балчик. Обещах
да го улесня.
На път към почивния писателски дом във Варна съвсем случайно срещнах Светлозар Игов
заедно с друг преводач и популяризатор на българската литература – унгареца Дьорд Сонди. Направи ми впечатление, че доста
добре и съвсем свободно говори
български, а освен това притежава и доста тънко и елегантно
чувство за хумор. Сякаш за да

Попитах го недоумяващо:
- Да не би срещата с Ивайло
Петров да е отложена?!
- Попитай Норберт, той ще ти
каже. – И побърза да поясни: - И
аз ще дойда с вас – след което виновно се разсмя.
Норберт Рандов позвъни
на Ивайло Петров и макар, че
връзката се оказа лоша, успя да
се уточни с Ивайло Петров да ни
посрещне на шосето между бензиностанцията в Албена и тази
преди Балчик.
Времето беше чудесно: тихо,
слънчево и топло, а въздухът
толкова прозрачен, че се виждаха
тебеширените брегове на Балчик
и Калиакра. Благословен от Бога
ден, препълнен с благодат, доброта и кротост, които щедро се
сипеха от меките слънчеви лъчи
в тъмномастилените води на спокойното есенно море. Чудесно
време за пътуване и съзерцание.
На задната седалка на колата
Норберт Рандов и Дьорд Сонди
оживено разговаряха за книги и
писатели; Норберт се впусна да
разказва спомени от първото си
посещение в България преди 43
години; за първите си срещи и
запознанства с български писатели и поети. Беше изключително
интересно и приятно. Мислех си:
„Ето на: зад нас седят немец и унгарец, за да се разберат на родния
ни език. А ние – българите, не можем да се разберем помежду си...
И то не е отсега”.
В далечината, от дясната страна на пътя, съзрях леко прегърбената фигура на Ивайло Петров с
неизменното карирано каскетче,
облечен в кафяво кожено яке и
мастилено сини дънки. Водачът
на колата отби встрани и спря.
Ивайло не пожела да влезе в колата и тримата – Норберт, Дьорд и
аз, заедно с Ивайло продължихме

ден по половин час копая. С това
се занимавам сега...
Изкачихме се на малката
тераса на вилата, където имаше маса и столове. Насядахме и
Ивайло Петров продължи:
- Сега съм сам, защото жена
ми заведе на преглед дъщеря ни.
Нещо е настинала. Може би кара
грип... Но скоро ще си дойдат. С
колата са. Без тази кола съм за
никъде. Ако ми я откраднат, оставам с вързани крака и ръце –
няма да мога да идвам в Балчик...
След това промени темата:
- Сега аз ще ви кажа как съм,
а после ще ви препитам и вас...
Носехме със себе си импровизирани подаръци. Норберт –
бутилка марково уиски и шоколад за чаровната Фия, а аз – бял
шоколад и бутилка ракия „Рилски манастир”, като към тях бях
прибавил и една дървена рамка с
фин профил, взета пътьом от художника, приятеля и „брат,чеда”
Иван Обретенов.
С видимо притеснение Ивайло Петров прие нашите подаръци
и каза, че в наше време това са
скъпи неща, особено рамките за
картини. Счу се приглушен шум
от двигател и след секунди пред
гаража спря кола, от която слязоха съпругата на писателя и тяхната дъщеричка.
- А, ето, че се прибират – каза
Ивайло Петров и помоли съпругата си да отключи входната врата към хола от вътрешната страна. Стана студено.
- Да влезем вътре – покани ни
той – като междувременно обясняваше, че причината за лошата
телефонна връзка, спирането на
електричеството и водата в Балчик е сезонната профилактика.
Влязохме в просторен хол с
остъклена стена, през която се
виждаше морето; с библиотечен

рафт, вграден в стената досами
входната врата; широка и дълга
маса, вероятно трапезария, върху
чийто плот в единия край имаше
телевизор „Космос” и безброй касети за електронни игри и „Лего”,
речници и книги.
- Жена ми в момента превежда – поясни Ивайло Петров.
– Така си поддържа формата по
френски език.
Седнахме в противоположния на телевизора край на масата.
Офелия донесе чашки за ракията,
направи салата, а след това поднесе и кафе, и разговорите продължиха повече от три часа. До
мръкване.
Ивайло Петров разказа за неприятностите, които има, свързани с написването на шестсериен
телевизионен сценарий по романа „Хайка за вълци” и, че в продължение на цяла година, след
като е работил по него, му е било
отказано под привидния предлог,
че диалогът не е добър, или пък,
че нямало пари за заснемането на
филма.
- Те ме извикаха в телевизията, когато неин директор бе Хачо
Бояджиев – обясняваше писателят – и ми казаха да не се тревожа, и да работя спокойно върху
сценария, тъй като били заделени
не знам колко милиона, деветдесет ли, сто ли, извънбюджетни
пари специално за този филм. А
после при Иван Гранитски се оказа, че няма никакви пари...
Тъй като темите на разговора
бяха различни, макар и всички да
бяха свързани с литературата и
изкуството, ще се опитам да възстановя и предам най-важното от
тях.
Ивайло Петров: - Аз съм уверен, че немците ще изправят и
България, и Европа... Доста хора
умряха тук, в Балчик, след катастрофата в Чернобил... Деца... И
още трийсет години ще се чувства. Не знам там при вас как е.
Дьорд Сонди: - При нас в Унгария са се увеличили заболяванията от рак.
Ивайло Петров: - Стронцият,
който живее не знам колко години...
Норберт Рандов: - Когато
бях в Минск, там много силно се
чувстваше Чернобилската катастрофа.
Ивайло Петров: - Как смееш
да отидеш? Там е страшна работа. Мизерия. Ще те оберат. Ще те
убият...
Норберт Рандов: - На този
конгрес, на който бях поканен,
всички до един се изказаха много остро против новия им президент, който сега иска да спасява
Русия.
Ивайло Петров: - Зависи каква линия поддържа.
Норберт Рандов: - Тази на
Брежнев.
Ивайло Петров: - Линията на
Брежнев?
Норберт Рандов: - Да.
Следва
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МАЙСКИ САЛОН НА ИЗКУСТВАТА 2013
„И ний сме дали нещо на света...”
Организиран под патронажа на кмета на Варна
и с благословията на Варненския и Великопреславски митрополит
д-р Кирил
7 май, 18:30 ч. Градската художествена галерия
Откриване на Майския салон: “One Ballad Night”
Джаз септет от Пловдив: Петър Салчев – вокал,
Мирослав Турийски – пиано,
Александър Леков – контрабас, Емил Пехливанов – ударни,
Георги Илиев – китара,
Петър Момчев – саксофон, Веселин Митев – виолончело
8 май, 18 ч. Концертното студио на Радио Варна
Красимир Машев на 65 – „3 в 1“ (обща премиера на трите му
нови книги)
Водещ: Ангел Дюлгеров
9 май, 18 ч. Арт салонът на Радио Варна
Вечер на Сдружението на писателите – Варна:
рецитал „Живите и мъртвите поети на Варна“
С участието на театрално студио „Шанс“ с ръководител
Христо Христов
10 май, 17 ч. Младежкият дом – Варна
„Ромео и Жулиета – да поговорим за любовта“ - спектакъл
на театралната формация „Феникс“
Сценарий и постановка: Свилен Стоянов
11 май, 10:30 ч. Концертното студио на Радио Варна
„Тода раба“ („Благодарност“) – концерт еврейска музика,
посветен на 70-годишнината
от спасяването на българските евреи
С участието на: Даниела Димова – сопран, Жанета Бенун – пиано,
и Красимир Щерев – цигулка
В програмата: произведения на Жул Леви, Николай Кауфман,
Мануел Моранте, Морис Равел.
13 май, 18 ч. Арт салонът на Радио Варна
Дуо за старинна музика: Вяра Грънчарова – виола да гамба,
Борис Павлов – класическа китара
Концерт „Ренесансови танци“
14 май, 18 ч. Градската художествена галерия
Годишна изложба на ученици от Националното училище
по изкуствата „Добри Христов”
15 май, 18 ч. Арт салонът на Радио Варна (малка зала)
100 години Съюз на българските писатели. С участието на:
Воймир Асенов, Иван Есенски и др.
Изложба шаржове на Иван Кьосев
16 май, 18 ч. Градската художествена галерия
Закриване на Майския салон: Концерт на варненската етно
формация „Лот Лориен“
19 май, 18 ч. Градската художествена галерия
Концерт на Salt Lake Choral Artists Chamber Choir – хор от САЩ.
Диригент: Брейди Олред
ВЕСТНИК „КИЛ“ С МЕДИЙНОТО СЪДЕЙСТВИЕ
НА ТЕЛЕВИЗИЯ
„ЧЕРНО МОРЕ”

От стр. 1
Той усилено пише и хумористични разкази, които предимно са
публикувани в литературния алманах “Простори”. През периода
от 1961 до 1966 г. в списанието са
публикувани 14 хумористични
разказа, които са още актуални и
будят смях. Обаче след това името му изчезва от хумористичния
печат, въпреки, че няколко години
отговаря за хумористичните предавания на Радио Варна. Това се
дължи не само на това, че редакторите на “Простори” са сменени,
а на черната точка в биографията
му - като средношколец членувал в
“Бранник”, понеже давали лъскава
униформа.
Освобождават го от радиото
под предлог да не се допуска семейственост, тъй като по същото време съпругата му е редакторка във
“Френската редакция”?! Все пак
тогавашните партийни лидери не
го оставят на улицата - пращат го
в Държавната концертна дирекция
да отговаря за афишите. По късно
става драматург в Кукления театър
- Варна, където приключва своя
трудов и жизнен път.
По повод на 85-годишнината
от рождението му би могло се издаде една негова книга с хумористична проза и карикатури, стига
да се намери спонсор, който цени
хумора и сатирата.
Рубриката води
Турхан РАСИЕВ

БОЖИЯ ПОМОЩ

Един тъжен разказ, в който
има нещо много смешно
По мръкнало една птица прошумя над двора и се скри в шумака
на ореха. Малко по-късно, в полегналата над селото тишина, се разнесе острият ѝ писък ;
- Ку-ку-мяу! Ку-ку-мяу!
Старата Петковица изпусна
копанката, в която даваше топли
трички на агънцата, изправи се
срещу ореха и като се прекръсти
три пъти, се развика:
- Къш, мари! Къш! Къш! У-у-у,
поразнице, няма ли къде та замяукаш, чумата да те тръшне, ами си
се допиляла у дома! - и като грабна
няколко камъка, запокити ги към
злокобния вестител.
Същата вечер дядо Петко Ка-

ДА СИ СПОМНИМ С УСМИВКА

ВЕЛИКО ВЕЛИКОВ БЪРНЕВ
(1928–1987)

рагеврекът, който от няколко дни
се оплакваше, че му играела лявата вежда, каза, че има болежка в
сърцето. След вечерята взе да му
чернее пред очите, стана му още
по-зле и се опъна на миндера.
- Тате, да извикаме доктора! каза уплашено най-малкият син.
- Тя, моята се е видяла... синко...
тя не е за доктор... ами вие добре да
живеете... там съм скътал нещо за
вас... разделете си ги... - после Карагеврекът замлъкна, пошавна с пръсти и притвори очи.
- Доктора! - засуетиха се синовете.
- Попа! По-бързо попа! - зашепна старата.
- Ех, мале, за какво ти е притрябвал попът!
- Попа казах - изпъчи се старата. - Ако баща ви си отива, аз все
още съм жива и ще ме слушате!
Младото попче, отец Архангел-Михаил, пристигна скоро и
още от вратата се разбръмча:
- Святий боооооожеее, святий
креееепкииии...
- Шшшшт! - прекъсна го Петковица. - Жив е още, но да го изповядаш!
Поп Архангел-Михаил отвори дебелата книга на друго място,
където пишеше за изповядване,
изгледа косо присъствуващите и
рече:
- О, вие, които сте недостойни
за словото божие, излезте навън! и като остана сам, размята кадилницата на всички страни.
От пушилката и от миризмата
на тамяна Карагеврекът се поразмърда, но не можа да разбере кой
е при него. Само посочи с ръка : Там... там...
Отец Архангел-Михаил не
беше глупав светия. Той веднага
разбра, че божията помощ го ръководи чрез тая пожълтяла десница,
разбърка се трескаво под миндера,
под дюшеците и дебелите юргани,
докато напипа пълната кесия.
- Разделете си ги... за вас съм
ги скътал.. . по-много не можах... мърмореше старият.
- И ще бъде волята твоя-яяаааа - запя весело попът, а на ум

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

си мислеше: “Глупак ще бъдеш ти,
попе, истински глупак!” Не-е, май
няма да бъда глупак!” И в душата
на отеца почнаха да се борят Ормузд и Ариман, но отец АрхангелМихаил беше практичен поп и не
позволи богът на доброто и богът
на злото да се борят дълго. Отметна расото и кесията потъна в
дълбокия му джоб. Той вдигна очи
към небето и каза смирено:
- Прости ми, господи, но това
не е кражба, защото ти сам ми ги
посочи и аз изпълнявам волята
твоя! - после отвори вратата и жалостиво запя на осми глас:
- Прииидитеее на последное
целованиееее...
Когато всички се разплакаха,
той дръпна настрана големия син
и му каза тихо:
- Баща ви посъбрал малко
пари за вас. Когато го изповядвах,
ми каза, че ги скрил между тухлите
в някоя стена. Дано бог ви помогне
да ги намерите! Амин!
Няколко дни по-късно снахите
остъргаха с търнокоп мазилката на
цялата къща. Толкова години бяха
живели в мир и сговор, а сега мълчаха, дебнеха се и фучаха из стаите.
Попът и попадията ходиха на
екскурзия до Италия, купиха си
мебели, обзаведоха си къщата, сякаш в селото се беше преместил
светият синод.
Един неделен ден от горната
махала към шосето дечурлигата
вдигнаха страшна врява:
- Е-е-е, попа, попа! Ура-а-а-аааааа...
Отец Архангел-Михаил пристигаше от града с нова, току-що
купена лека кола. Любопитните ги
заобиколиха на площада, зачовъркаха мотора. А Маню раздавачът
гледа, гледа, поцъка с език, пък
рече:
- Едно време Исус ходел на
магаре, а нашият поп с лека кола!
Нейсе, модернизира се светът. Аз
да съм на мястото ти твоя светлост, ще ѝ сложа отпред един голям
кръст и ще обикалям из лехите да
служа панихиди. И при траурна
процесия можеш с нея да ходиш.
Хем няма да се уморяваш, хем умрелият с гордост ще отива в новата
си квартира!
А в къщата на дядо Петко Карагеврека снахите още къртят стените и се карат помежду си. Старата заминала към котленските села.
Имало там една знахарка, много
познавала на кафе и откривала изгубени неща.
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