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КОЛОНКА НА РЕДАКТОРА

ДИАГНОЗИ

Диагнозата често е прелюдие
към интервенция, оправдание
за насилие над диагнозираното.
Определено диагнозите днес са
неопределими като брой, но полюбопитното е, че по един убедителен начин всички съдържат в себе си спецификата
на жанра - опиянение, нова
чистота, невинност даже.
Тежка и изтощителна лудост
днес е да пишеш за сбъдналите
се диагнози. Вземам сутрешния
вестник и почвам да го чета статия след статия виждам
скритите постулати, пристрастията, угодничеството на
властта, първобитните пророчества на хора, които не само не
могат да мислят самостоятелно,
но и да облекат първобитните
си диагнози в що-годе логична
синтактична форма.
Нашето апокалиптично днес
с всичките му изкривени лица е
облечено в могъщество, воля,
която крачи през страх и страхопочитание да ни донесе
мечтаното изобилно бъдеще.
Прелитащите диагнози работят
единствено чрез сравнението и
следователно скритият им
господар е най-малкият общ
знаменател. Стремежът да се
измери, категоризира, предвиди
е поривът на посредствеността.
От десетилетия сме свидетели на много плитка култура,
бърза култура, нещата идват и
си отиват със страшна скорост
и се вдига много шум. Новата
диагноза е в ход - структурата
вече е готова и няма нужда от
иноватори в нея. Там, където
има някакви дребни ниши, те
не са структурни грешки, а са
структурни
“отдушници”
(Стоян Михайлов). Споделената безотговорност не се калкулира, лечението предполага
тотална персонална свобода.
Днес утвърждаваме индивида за носител на свободата. Докато носителят е персоната,
лицето, ипостасата. Има разлика... Човешката ипостас обаче е
носителят на уникалността, тя е
диалогична, но рефлектирано,
селективно,
уникално-креативно. Атомът сам по себе си е
некреативен, неиновативен, той
по същината си е агент на
уравниловката. Ние съчетаваме
чисто атомарна самодостатъчност с тази, дадена ни в
културата, свобода и вършим
глупост след глупост.
И всичко идва от онези там
– оцветените телевизионни
диагностици, за които сме
еднакво безразлични и ненужни. Те фактически не се
отчитат пред никого.

МЕЖДУНАРОДНА СКУЛПТУРНА СРЕЩА FREEDOM*
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Фондация „Рая Георгиева", учредена през есента на 2009 и регистрирана във Варненски окръжен
съд през 2010, има за цел са да съхранява паметта за творчеството на
художничката Рая Георгиева (1978-

Владимир Шумелов е роден на
20.10.1958 г. в Перник. Завършва
специалността „Българска филология“ във ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“. Живее и работи във В.
Търново. Един от основателите и председател
на Сдружение на литературни дейци „Света
гора“ във В. Търново (от
1996 г.), член на националното Сдружение на
български писатели (от 1999 г.).
Автор е на книгите с разкази и
новели „Двойно“ (1994) - Голяма

2009), да подкрепя и дава
възможност на младите творци да
реализират идеите си, да създаде
сцена за творчески диалог и експерименти.
Международният фестивал
Contempo започна като уикенд за
съвременно изкуство. Той бързо
набра инерция и прерасна в мащабен форум с богата и разнообразна
програма. Акцент на настоящото
седмо издание бяха скулптурата и
пластичните форми. 15 изложби,
пърформанси, прожекции, лаборатории, дискусии и партита,
разположени в повече от 10 локации, ще представят над 70 творци

от три континента.

Международният фестивал за
съвременно изкуство CONTEMPO

7 е създаден по идея на художничката Рая Георгиева (1978-
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ВЛАДИМИР ШУМЕЛОВ

споСТЕНИТЕ НИ „Цветните
мени на греха“
(2009), „Лисица в

награда за дебютна прозаична
книга
„Южна
пролет’95“, награда „Дебюти“ на фондация
„Славяни“), „Между Бекет и Аз“ (1998; 2003) Национални награди
„Интелект’98“
и
„Светлоструй’99“, „И
така нататък“ (2007),
„Каквото дойде. Четири писма за любовта“
(2014); на книгите с есеистични и
литературнокритически
текстове „Накърнимото“ (2004),

смърт. Родена на 11.04.1920 г. във
Фрауенщайн, Австрия, тя учи
германистика в столицата Виена, а
кокошарника“ (Критически етю- след това в Грац. До смъртта си на
ди върху книги и литературни 21.02.1970 г., когато умира в една
градове, 2013), „Pink Floyd от австрийските клиники, живее и
(елипси)“ (2013). Негови текстове работи на свободна практика в
са публикувани на френски, анг- Щирия (с административен
лийски, сръбски, македонски език.
център Грац – Европейска столица
на културата през 2003 г.). Носи1.
телка е на престижни литераТворчеството на Марлен Хаус- турни отличия: поощрение към
хофер (Мари-Хелен Фрауендор- Австрийската държавна награда
фер (1920–1970) всъщ-ност е за литература, наградата „Теодор
преоткрито като значително лите- Кьорнер“ на град Виена, на самата
ратурно дело чак след нейната
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АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ

КНИГА, КОЯТО НИ СПАСЯВА ОТ ИЗГУБВАНЕТО НА СМИСЪЛ

Роден в гр. Добрич, България,
1974 г. Първи публикации от 1994
г. - разкази в местни вестници.
Първа награда от националния
конкурс Рашко Сугарев в Пловдив
за къс разказ от млад автор през
2005 година. Член на Съюза на
българските писатели от 2003 до
2013 година. Ръководител на
детска литературна школа „Движение” към Сдружение на писателите, Варна от 2010 година.
Заместник председател на Сдружение на писателите Варна.
Съосновател на Общество на

младите писатели - Варна. Книги:
„Свлачище”, 1999 г. – роман, носител на наградата „Златен Пегас”
в Хасково за дебютна книга през
същата година. А също и наградата на сдружението на Добричките
писатели.
„Малката
действителност” – роман, 2000 г.
„Сбогом, България” – роман, 2003 г.
„Катастрофа” – роман, 2006 г.
„Жив” – роман, 2010 г.

„Малко хора са надарени със
способността да виждат. А още
по-малко притежават силата да
изразят видяното.” – пише Ш.

ТОДОР ЯНЧЕВ

Бодлер в студията си за Константин Ги. Без да обсолютизирам
казаното по отношение на новата
книга на Мариан Желев „На бял
свят”, бих добавил нещо съществено – тя е глътка въздух в
задушната литературна атмосфера и демонстрира един начин да се
пише проза, без да се плаща данък
на културната предумишленост и
на традиционното литературно
възпитание.
Независимо от дискусионния
и условен характер днес на всяко
На стр. 1 4

което носи романът и заради което
„ДО КОГА С ТАЗИ САМОУБИЙСТВЕНА послание,
заслужава достойно внимание. Големият успех на
ОМРАЗА
И
ЗЛОБА,
МИЛИ
РОДИТЕЛИ!?”
автора е, че е успял да мае цитат от гневна реплика на един

Панчо Недев (1937) е
роден в с. Блъсково,
Варненско. Завършил Учителски институт в гр.
Варна, СУ „Св. Климент
Охридски” – българска филология и
задочно журналистика. Бил е учител и директор на ОУ в
Камчийския край, редактор в Радио Варна, първи помощник-капитан в плавсъстава на БМФ. Той е
един от основателите на Сдружението на варненските писатели.
Автор и съавтор е на 30 печатни
книги. Член е на Съюза на българските писатели.

Заглавието на настоящия текст

от героите в романа. И основна тема на „Къща на кръстопът” от
Панчо Недев.
Заех се с редакторството на
книгата с интуитивното усещане,
че съм попаднал на интересен,
стойностен ръкопис, който заслужава да стане книга, да стигне до
т.н. масов читател. До оня грамотен, образован, търпелив читател,
претоварен напоследък с водопад
от политически, криминални и

чуждестранни „велики” бестселъри, който все очаква да се види в
български роман с остро
проблемна актуална тематика; с
наш, български житейски сюжет;
редом с хората, които днес протестират активно срещу политическото статукво, социалната
несправедливост и разрухата. И
лека-полека надживяват своите
страсти и красти, за да поемат пътя към националното обединение
и оцеляване. Ето, това е основното

териализира това послание към
читателя и обществото с живи
образи; с нормална жива реч на
земни хора, правдиво и убедително споделяйки техните вълнения и тревоги за днешния и
утрешния ден.
Романът провокира вниманието на читателя още с първите си
страници с нещо много важно като приятна изненада – с оригиНа стр. 1 3
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К УЛ Т У Р Е Н К А Л Е Й Д О С КО П

тодиева създаде преди година и
половина впечатляващ образ на
Виолета Валери, партнирайки си
със солистите на Държавна опера
На 15 юни образа на Виолета Варна Борис Луков в ролята на
Валери – една красива жена, която Алфред Жермон и Свилен Николов в ролята на
жертва охолен и удобен
Жерар Жермон.
живот в името на люНа 15 юни публибовта, пресъздаде една
ката отново ще
друга красива и талантлиима удоволствиева млада певица - Любов
то да съпреживее
Методиева. Тя е в възпи„Травиата” със
таничка на НМА „Проф.
същите солисти.
Панчо Владигеров” и
Борис Луков е
проф. Жасмин Костова.
роден през 1987 г.
През 2003 г. усъвършенсЗавършва НМА
тва вокалната си техника
„Проф. Панчо
в Академия „Борис
Владигеров”, спеХристов” в Рим при Мициалност оперно
рела Паруто. Участва в
пеене
при проф.
майсторски класове на
Любов Методиева
Нико
Исаков.
Райна
Кабаиванска,
Стефка Евстатиева и Юлия Винер, Още по време на следването си
маестро Михаил Ангелов, и за- бива забелязан от специалистите,
вършва класа по актьорско благодарение на богатия тембър и
майсторство на акад. Пламен силата на гласа си. Считан за една
Карталов. Участва в оперни от бъдещите оперни надежди на
спектакли и концерти в Корея, България, едва на 22 години е
САЩ, о-в Мартиника, Япония, приет за един от
Италия. Своя професионален де- тенорите в трио
бют на сцената на Софийска опера „Уникалните глаи балет прави с ролята на Мюзета сове”. Наред с
в „Бохеми” от Дж. Пучини. изявите на триоИзпълнява ролята на Мюзета на то неговият тасцената на Бостън Театър, в парт- лант не остава
ньорство с руските оперни звезди незабелязан от
Евгени Акимов и Владимир ръководството на
Самсонов. През 2009 г. посещава Държавна опера
Студиото за млади оперни певци – Варна, където е
към Националния музикален теа- поканен да бъде
тър „Стефан Македонски'”. един от солистите
Изпълнява главната роля в „Сне- на театъра, запазил скъпи спомени
жанка и седемте джужета'” от Ата- за именитата му родственица – н.а.
нас Косев. През 2005 г. реализира Лиляна Анастасова. На варненска
ВАНЯ МАРКОВА първите си записи с оркестъра на сцена Борис Луков прави своите
„...Ако човешкият живот е
БНР, под диригентската палка на успешни дебюти в централни тегозба, вряща във вселенското
Григор Паликаров. С успех се норови роли – Алфред от „Травиагърне, то Господ е готвачът: припредставя на сцената на Софийска та”, Измаел от „Набуко”, Абат от
ТРЕТА ПОСТАНОВКА
бавя щедро куп подправки, но проопера и балет в различни роли от „Андре Шение”, Пинкертон от
ОТ ЦИКЪЛА “ДЕБЮТИ”
лет – само на върха на ножа.“
тетралогията „Пръстенът на Ни- „Мадам Бътерфлай” и др.
ПО ПРОЕКТ
Свилен Николов е завършил
(Ганка Филиповска/
белунга” на Рихард Вагнер. Следва
„ЧУВАШ ЛИ ТЕАТЪРА?”
anonimapokrifov)
ролята на Лаурета из оп. „Джани НУИ „Добри Христов” с две спеНа 5.06.2015 г. варненските Скики” с диригент Велизар Генчев циалности – цигулка и оперно
Още с първите си разкази, кои- зрители можаха не само да чуят, във град Фукуока (Япония, 2012) и пеене. През 2002 г. се дипломира с
то Ганка Филиповска публикува- но и да видят на живо как се на сцената на Софийска опера и магистърска степен в НМА
ше в сайта „Хулите.нет“, се създава една радиопиеса. В балет под диригентството на Жан „Проф. Панчо Владигеров” в класа
пристрастих към творчеството й. Концертното студио на бул. „При- Ангелов. Участва във френската на доц. Констанца Вачкова. Още
Признавам, че понякога стисках морски” 22 Радио Варна и Сту- продукция на операта „Робер Дя- като студент започват сценичните
му изяви с Учебния оперен театър
– съвместни продукции с Държавен музикален театър „Стефан
Македонски”. Ролята на Папагено
от „Вълшебната флейта” на В. А.
Moцарт реализира на сцените на
ОФД – Бургас и ОФД – Пловдив.
Има участия в концерти и
спектакли в България, Австрия,
Германия, Испания, Франция,
Южна Корея. Лауреат е на VII
Международен фестивал-конкурс
„Надежди, дарования, майстори” в
к. Албена и на I национален
конкурс за млади оперни певци
„Катя Попова” в Плевен. От май
дентско театрално студио при волът” от Дж. Майербер в ролята 2004 г. Свилен Николов е водещ
Икономически университет – на Алис. През 2011 г. прави своя солист на Държавна опера Варна,
Варна представиха „Боян”. Това е дебют в ролята на Княгинята из участва в редица постановки и на
третата постановка от цикъла оп. „Алцек” от Георги Атанасов с Софийска опера и балет, гастроли„Дебюти” по проекта „Чуваш ли диригент Григор Паликаров. В Ню ра в Европа, САЩ и Китай.
Спектакълът на „Травиата” на
зъби, съпреживявайки сложните театъра?”, съфинансиран от Фонд Джърси я аплодират в ролята на
15
юни дирижира любимката на
житейски истории на героите й, „Култура” на Община Варна.
Първа дама и Папагена из оп.
знаех, че ще се разстроя от нечия
Радиодрамата е адаптация по „Вълшебната флейта” с диригент варненската публика – младата
съдба, до болка напомняща ми едноименния роман на Теа Дено- Ернест Грийн. Дебютира в ролята диригентка на Държавна опера
мои преживелици, на мои близки любова.
на Принцеса Бадр-ал Будур из оп. Варна с европейска кариера Виили просто живота такъв, какъвто
Музикално оформление: Кре- „Аладин и вълшебната лампа” от лиана Вълчева. Режисьор и хуе – безкрайна и противоречива мена Георгиева, звукорежисьор: композитора Нино Рота на сцена- дожник на постановката е
драма. Ганка умее да поднася Герасим Старчев, режисьор: та на Софийска опера и балет с ди- главният режисьор на оперния
театър Кузман Попов.
текстовете си леко, без препъване Костадин Бандутов.
ригент Стефан Недялков.
КИЛ
и в същото време да дълбае наНа варненска сцена Любов МеКИЛ
„СЕДЕМ НОЩИ, ИЛЕА,
МИЛА И АЗ”

дълбоко, там, където не ти е
стискало да слезеш сам. Добрият
Изложба живопис
разказвач надделява,
на Милко Божков
не съм устоявала на
в ГАЛЕРИЯ 8
перото му дори когато
заглавието
ми
На 18 юни в Галерия
подсказва поредната
8 се откри поредната
разтърсваща доза. Тя
знакова изложба жиможе да пише всичко
вопис на известния варненски ху- и еднакво добре: поезия, лимъридожник Милко Божков. Тази ци, хумористични указания как се
изложба е 19-тата му самостоя- пише определен жанр, разкази...
телна изява в Галерия 8. Предста- Ако реши, може и роман. Не зная
вената колекция е назована дали вече не го е започнала, но
„Седем нощи, Илея, Мила и аз“. съм сигурна, че ще бъде много доИнтригуващото в изложбата е бър. Във време, в което писателиприсъствието на двете млади да- те бягат или в миналото, или в
бъдещето,
Ганка влиза
рязко
и
правдиво
в
днешния ден –
такъв, какъвто
е. Тя не кокетира, за да направи книгите си
продаваеми,
болезнено искрена е във всеки ред. Чест
прави на „Жанет 45“, че след
„Сонет 130“
(сборник
разкази) поеХудожник Милко Божков – „Аз” – 2015 г.
мат „риска“ с
(aкрилни, маслени бои/ платно 97x116 см)
такъв автор веми Илеа и Мила.
че втори път. Нейните книги веС тази изложба Галерия 8 отбе- роятно няма да преживеят
лязва своята 28-ма годишнина.
милиони тиражи или поне не в
България, защото не са от типа
„30 ЩРИХА ЗА ЛЮБОВТА“
Fast food, те са онази ароматна
Книга разкази на Ганка Филиподправка, която се добавя „само
повска галерия „Арт Маркони“
на върха на ножа“.

„ТРАВИАТА” С ЛЮБОВ МЕТОДИЕВА, БОРИС ЛУКОВ И
СВИЛЕН НИКОЛОВ

15 ГОДИНИ „КОНТРАБАСЪТ”
НА ПАТРИК ЗЮСКИНД

Режисьор Пламен Марков
251-o представление в МТФ
„Варненско лято”

„В началото мислех за актьора
Александър Морфов, но той
предположи, че подобен текст няма да надхвърли пет представления. Имах и други варианти, но
накрая се спрях на Валентин Ганев, защото той повярва в „Контрабасът” и го превърна в свое
театрално пространство, в
представление, което вече 15 години се играе с успех на различни
сцени. В днешните кризисни времена това несъмнено е сериозно
постижение.
Не сме прогнозирали толкова
дълъг сценичен живот на
представлението, макар че аз съм
кодирал предварително отворени
пространства, които позволяват
контакта с публиката всеки път да
се случва по различен начин. Валентин Ганев е прекрасен актьор, с

изключителна кондиция и безупречен рефлекс за контекста,
така че той е този, който
поддържа
представлението
постоянно различно и живо, негов е най-вече празникът тази вечер.
Вярвам в театъра, който непрекъснато се променя. Времето на
тезисната режисура, която отправя твърди и категорични послания, отдавна е отминало. Вече
няма положителни и отрицателни
образи, има само смяна на гледните точки и това е един по-сложен
разговор.
15-те години на „Контрабасът”
показват между другото колко
сложно нещо е публиката. Никога
не бива да подценяваме публиката. Тя има своето равностойно
участие, може да се идентифицира
с някой образ, но и да промени
мнението си. Спектакълът трябва
да умее да я изненадва и това е
особено важно за съвременния
театър.”
ВИОЛЕТА ТОНЧЕВА
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Атанас Стоев - издал 17 стихосбирки и пет романа, публикувал на страниците на почти
всички вестници. Главен редактор на Телевизионен център Варна.
- Наско, ти си много про-

И З К УС Т В О Т О Н Е З А П О Ч В А О Т Н А С . . .
Какво забравихме по Пътя

СЪВРЕМЕННИ ВАРНЕНСКИ АВТОРИ
АТАНАС
СТОЕВ
трябвало да реагира с една книга,
без творчеството да се превръща
в регистриращия, в репортаж на
живота, защото предизвикателствата са много и той не е длъжен
да отговаря на всичко, освен на
онова, което е негова философска
тема на живота.
- Какво става днес с „Големите
мъже на моя град“, които все още
са млади и жизнени? Може да се
каже, че ти си един от тях.

- С част от големите мъже на
моя град, и не само на моя, животът се подигра. Превърна ги във
физически парцал. Други напуснаха морето и останаха в морето от хора, а тези, които все
още можем да наречем големи
мъже, се въртят като вълци,
облайвани единствено от псетата
около тях.
дуктивен автор. С пълно право
може да се каже, че си работохолик. На какво смяташ, че се
дължи всичко това?

- На натрупания човешки

опит, на една тревога за изчезващото добро и красота край нас и
илюзията на всеки човек, че със
словото може да възпре този
процес на разпадане. Творецът би

- Ще можеш ли да се задържиш
задълго в телевизията, ако имаш
собствено мнение и излъчваш качественото, а не поръчаното?

- Мисълта за оставане на едно
или друго работно място мен ве-

че не ме измъчва. Дали ще
бъда в телевизията или в
дом за безпризорни деца,
където съм бил, не ме
терзае, ако работата ми дава чувството за свобода
като творец и човек. Поръчкови неща не бих
изпълнявал, но съм достатъчно дисциплиниран и
отговорен човек, за да зная
на какво служа, а не на кого.
- Малцина са авторите,
които имат усета да се
оправят в живота. По
принцип те губят всички
битки с него, а ти успяваш
да изплуваш от всяка ситуация.

- Човекът, който обича
изкуството в себе си, а не
себе си в изкуството, винаги оцелява. Това е моята
оптимистична позиция като
творец.
Докато
изкуството ме тревожи ще
намирам сили да го обичам

и да му служа, защото творецът е човек,
който ежедневно изнасилва своята
чувствителност.
Интервюто взе:
ВАНЯ ДИЧЕВА

АТАНАС СТОЕВ

ЕЛЕГИЯ
Големите мъже на моя град,
големите моряци и пиячи,
с големите легенди на свалячи –
сега парализирани вървят
с треперещи ръце - пазарски чанти,
по чехли и нахлузили каскет,
с гащета - поизмачкани отпред,
вървят така... и спират ги познати...
Но вместо думи и цветиста реч –
избухва някакво полумучене
от устните им сини... И, смутена,
душата ми побягва надалеч:
от спомена за тях, от тази сляпа
съдба и зъл, неблагодарен свят...
Големите мъже на моя град,
как иронично чехлите им шляпат,
как дипли се морето от кобалт,
и как висят като пазарски чанти
в небето облаци... И, безпощадно,
задавя ме непоносима жал!

ДОНО ЦВЕТКОВ: БЕЗКОНТРОЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ
НА АВТОРСКА МУЗИКА В ДЕТСКИ ИГРАЧКИ
Е НЕ САМО НЕЗАКОННО,произведения,
НО коиКРИЕ И РИСКОВЕ

Доно Цветков е български
композитор и продуцент на музика за деца. В кариерата си той
е реализирал уникални за България културни проекти, а песента
му „Ало, ало, Слънчице“ има близо
5 милиона харесвания във видео
платформата YouTube, както и
няколко международни награди
от конкурси и фестивали.
През 2013 г. Доно разбира, че
детски играчки, внос от Китай,
съдържат една от най-популярните му песни и се продават в
търговската мрежа в страната.
За тази дейност обаче никой не е
потърсил разрешение от автора.
- Здравейте, Доно! Моля, кажете как разбрахте за това?

- Разбрах съвсем случайно от
моя позната, която ми донесе
една такава играчка – забавно
пиано „Зайче“, откъдето прозвуча
припевът на песента ми „Ало,
ало, Слънчице“, а и още няколко
откъса от популярни детски
песни. Бях много изненадан, защото никому не бях позволявал
да ползва песента ми, изключая
като дарение в едно помагало за
деца. От любопитство успях да
закупя от няколко магазина във
Варна още такива, идентични
играчки, „пеещи“ моята песен, но
с друга визия – „жабче“.
- Как играчка, която съдържа
българска музика, е внос от Китай?

- Явно са неведоми пътищата
за появата им в България…
Всъщност, на кутията пише „Забавно детско пиано“, „Made in
China”, a като вносител е отпечатано името на фирмата „ЗИМ“

ЕООД – Пловдив. Потърсих
техни представители, но те не бяха особено контактни и затова се
обърнах към Музикаутор за съвет и съдействие. От дружеството информираха фирмата, че
няма право да използва песента с
комерсиална цел, без да заплаща

за авторството. След това ангажирах и адвокатска фирма.
От София и Шумен, с фактури
и касови бонове и пред нотариус,
бяха купени още такива играчки,
които съдържат песничката
„Ало, ало, Слънчице“. След това
заведох дело срещу фирмата и
независимите експерти също
констатираха, че моята песен е
включена в играчките.
- Какво обясни фирмата за
това?

- Като че ли се опитва да докаже, че едва ли не, някой друг е
вкарал песента в играчките, а това, според мен, няма как да се
случи практически. Странно е
как в България се внасят играчки,
които съдържат интелектуална
собственост – никой да не следи
и не дава разрешения… А това
може да се случи и с други

то се записват на
чипове, но не е ясно
как властите могат
да засекат подобно
нарушение.

поиска проверка в складовете на
фирмата, за да се види дали
играчките още съществуват.
беше подаден преди
- Да, обърнах се към икономи- Сигналът
две
години,
те назначават проческа полиция, а също така се верка сега…а Дълбоко
съмнясвързах с експерт от дирекция вам, че някой би се оставил
„Авторско право и сродните му подобни доказателства, когато се
права” в Министерство на култу- води дело срещу него.
рата, но се оказа, че този казус е
- Смятате ли, че се разраства
нов за тях. Отговориха ми, че до- практиката
недобросъвестно
сега почти никой не е искал използване наза авторски
музисъгласие от министерството за кални произведения?
включване
на
музикални
- Да, това съществува навсяпроизведения в играчки, които са къде.
Преди известно време дори
внос. Явно не видяха в това продаваха
мои песни чрез iTunes
проблем, въпреки че освен в тази и в едно коледно
CD, пак без да
играчка, открих, че песента я има ме питат.
и в друга играчка – детско радио,
В лично качество съм много
произведено от старозагорска щастлив,
песента „Ало, ало,
фирма. За мен е ненормално да Слънчице“чее популярна
и любиняма контрол, тъй като тогава ма на дечицата. Дарих правото
си
всеки ще може да пуска каквото върху песента, за да я слушат
си иска на децата. Това създава малчуганите в детските градини.
възпитателни рискове, защото
От принципна гледна точка,
можеше да не е „Ало, ало, обаче,
смятам, че никой няма
Слънчице“, а да е друго музи- право да
правата на
кално съдържание, което да не е авторите и нарушава
да
трупа
дивиденти
от
подходящо и дори да е вредно за това. В случая, аз съм също продеца.
на продукцията, освен
- Какви бройки от тези дуцент
автор
на
музиката. Въобще не ми
играчки са налични в търговска- се занимава
с дела, но го правя,
та мрежа?
защото
може
се случи на всеки
- Нямам представа. Преди го- друг колега. Задавсеки
е ясно, че не
дина-две ги имаше по магазини- е коректно да ти използват
труда
те, но вероятно са изчерпани. безвъзмездно.
Последното „забавно пиано“ куИнтервюто взе екип
пих в началото на тази година. За
на Музикаутор
мен беше странно също, че съдът
11 юни 2015 г.
- Опитахте ли се да сигнализирате държавните институции?

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

* * *
Защо? По-добре късно, отколкото никога. Защо чак сега? Защо?
Защо? Чак сега Теодосий Теодосиев беше забелязан, през 2014 г.
Защо, след като Учителят е работил скромно и всеотдайно цял живот в студ, без офис и просторни
зали... Безплатно! Защо? Чак сега!
Сега ли се забеляза, че неговите
ученици печелят златни медали по
физика в международни състезания? Защо той не стъпи върху
червената пътека на властта? Защо? Защо не е удостоен с орден
„Кирил и Методий”? Защо?
2014 година - Теодосий Теодосиев, Учителят по физика с голямо
„У”, беше определен за мъж на годината. Защо чак сега?
2014 година се оказа година Теодосиева. Хвала тебе, Теодосий! Ти
изми срама от челото учителско!
Доказа с делата си, че българският учител не е виновен за всичко
лошо, което се случва в нашата
държава.
2014, година на големите У-та.
У-чител
У-ченик
Ученичка дарява своите ангелски коси на тежко болната си учителка от детската градина!
Явяват се новите български
светци. Нормалността се завръща
с буквата „У”, засега бавно, но сигурно.
Ел. Куч., Чер. Злат., Мал. Тош.,
Тит. Пап., Влад. Варч., Кат. Евр.,
Баб. Данч. Слъзливите и плачливи
ВИП-ове заглъхнаха, захичнаха в
собствения си хленч. Появи се
малкият човек с голямо „Ч”. Каква
по-голяма надежда от това? Теодосий със спокоен и ясен глас го заяви. Бъдещето!
Най-голямото наше богатство е
Знанието в лицето на младите ни
таланти. Остава всеки да си отговори сам на въпроса „Защо?”. Да си
отговори на безброй многото
въпроси „Защо?”.
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Сборната изложба „Маркони и
приятели“ ежегодно представя
всички художници, с които галерията работи. Дългият списък
винаги започва и ще продължава
да бъде предвождан от любимия
приятел Ангел Атанасов/Ачо, като с това искаме да отдадем
заслуженото на този напуснал ни
неотдавна, невероятен творец.
Освен месинговата табелка на
стола, отделен за негово почетно
място, сборните ни изложби винаги ще включват по една негова
творба от личния ни фонд, която
няма да се продава. Още един
приятел ще бъде духом с нас –
Димитър Манолов. За разлика от
Ачо, той остави богата колекция
нереализирани творби, които неговата дъщеря предоставя за
продажба, като постоянно ще я
допълва. Желанието ни е
творчеството на този незаслужено пренебрегван автор да стигне
до повече свои почитатели.
Списъкът с участващи автори
е дълъг, но бих искала специално
да благодаря на тези, които поеха
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П Е Т Г О Д И Н И ГА Л Е Р И Я „ А Р Т М А Р КО Н И“

предизвикателство- ВАНЯ МАРКОВА
то преди пет години
заедно с нас, и които
ни подкрепяха през
сборна изложба живопис и пластика
цялото това време,
(1 5.06. - 01 .07. 201 5 г.)
превръщайки имената си в неизменна
част от афиша ни и визитка на галерията: Васил Петров, Ивайло
Евстатиев,
Любен
Пашкулски, Илия Касабов, Огнян Георгиев,
Антон Антонов, Румен
Михайлов, Стефан Хаджи-Николов, Евстати
Маринов и Сейфетин
Шекеров. Оценявам
избора им - в този град
да бъдат представяни
само от галерия „Арт
Маркони“ и съм
щастлива, че сътрудничеството ни носи
удовлетворение и на
двете страни. Мнозина
считат, че този модел
ограничава свободата
на авторите. Практика-

та показва, че е работещ, защото помага енергията и на
художника, и на галериста да се
концентрира не само
във
времето
на
изложбата, а и след това. Поддържайки големи колекции, авторите
улесняват процеса на
привличане на по- голяма ценителска аудитория, която да ги
търси на определено
място, както и да види
целия им диапазон от
стилове, техники, сюжети и формати.
Разбира се, политиката
ни е да бъдем гъвкави и
отворени, да експериментираме, да търсим
оня баланс, който ще
ни позволи както да наложим своя визия, така
и да оцеляваме в условията на все по- шире-

„МАРКОНИ И ПРИЯТЕЛИ“

ща се бездуховност.
Пет години са кратък период
да преценим къде сме в класациите за успешност. В същото
време са сериозно изпитание на
издръжливост за нас и авторите,
които ни се довериха, което считаме че сме издържали.
Изложбата стана възможна с
участието на: Ангел Атанасов/Ачо, Андрей Станишев,
Антон Антонов, Васил Петров,
Валентин Балев, Васил Карадимов, Даня Кехайова, Димитър
Манолов, Димитър Кавръков,
Димитър Михайлов, Емилия
Бояджиева, Евстати Маринов,
Златка Декова, Ивайло Евстатиев,
Иван Додов, Илиян Пеев, Илия
Касабов, Камен Кисимов, Киро
Янев, Клементина Манчева, Любен Пашкулски, Маргарита Войнова, Огнян Георгиев, Олга
Матвеева, Петър Андреев, Петя
Димова, Петя Димитрова, Ренета
Павлова, Румен Желев, Румен
Михайлов,Светлин Ненов, Севда
Драгнева, Стефан Хаджи-Николов и Сейфетин Шекеров.

ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС НА ПАРУШ ПАРУШЕВ
„РЕКВИЕМ” ОТ ВЕРДИ В ПАМЕТ В ГАЛЕРИЯ „АКТИВ АРТ” (2 ЮНИ – 14 ЮЛИ 2015 г.)
НА СОФИЯ ИВАНОВА
Паруш Парушев е роден на 20
юни 1957 г. в гр. Полски Тръмбеш,
ВИОЛЕТА ТОНЧЕВА

С „Реквием” от Джузепе Верди
беше отбелязана една година от
кончината на известната оперна
певица София Иванова. Събитието се състоя на 2 юни в зала №1 на
ФКЦ с участието на симфоничен
оркестър и хор при Държавна опера Варна и смесен хор „Морски
звуци”. Зад диригентския пулт
застана съпругът на София Иванова - маестро Борислав Иванов, директор в различни периоди на
оперните театри във Варна, София,
Пловдив и Русе, дългогодишен ге-

както и басите Орлин Павлов –
баща и Ивайло Джуров. Сега е поканен почти същият солистичен
състав – Елена Чавдарова-Иса,
Калуди Калудов и Ивайло Джуров, а сопрановата партия ще
изпълни младата солистка на
Държавна опера Варна Димитринка Райчева, която София
Иванова особено е харесвала.
„Софи обичаше да казва, че е
щастлив човек, защото е изпълнила мечтата си да стане певица”,
продължава да разказва маестро-

област Велико Търново. Начално
обучение по класическа живопис
получава в гр. Русе в ателието на з.
х. Кирил Станчев, ученик на Никола Маринов.

Завършва факултета за
Изящни изкуства при проф. Г.
Костов и проф. Бочев – специалност Живопис във Великотърновския университет „Св. Св.
Кирил и Методий” през 1984 г.
Член на Сдружението на художниците в гр. Русе и в гр. Варна.
Картините му са притежание
на частни и обществени колекции.

нерален музикален директор и диригент на Берлинския симфоничен
оркестър, сега артистичен директор на Държавна опера Варна,
почетен главен диригент на
Истанбулската опера и доайен на
българските диригенти с над 3 000
спектакъла на всички континети, с
изключение на Австралия.
„Макар че от 1964 г. досега съм
дирижирал Вердиевия Реквием в
Берлин, Амстердам, Мадрид и
други градове над 25 пъти, за мен
това ще бъде най-трудният
Реквием - първият без моята Софи”, споделя с нескривано вълнение маестро Борислав Иванов. В
концертите София винаги
изпълнява сопрановата партия,
Елена Чавдарова-Иса най-често
поема мецосопрановата партия,
постоянни солисти са тенорите
Калуди Калудов и Орлин Горанов,

то. А мечтата тръгва от Виолета в
„Травиата”, по-късно великият тенор Марио дел Монако предрича,
че с „Травиата” София Иванова
ще триумфира по световните сцени, точно така и се случва. Жъне
успех като Виолета в над 150
спектакъла на „Травиата” и вписва
в богатия си репертоар всички
знакови партии за сопран в
оперната литература, като Татяна
от „Евгений Онегин”, Неда от „Палячи”, Мими от „Бохеми”, Чо-Чосан от „Мадам Бътерфлай”, Тоска
от едноименната опера, Дездемона
от „Отело” и др.
Разказът за обаятелната и
прекрасна съпруга, за певицата,
която с професионализъм и
постоянство постига своите
творчески върхове, звучи като
приказка, но това е истинска приказка за един осъществен живот.

На 23 юни в залата на галерия
„Актив Арт” бяха представени
албум и изложба – живопис на
варненския художник Паруш Парушев. Експозицията включва над

Художник Паруш Парушев

тридесет художествени произведения в техниката на маслената живопис и има амбиция за
представителност по отношение
творчеството на автора, защото
показва основните теми и художествени проблеми, върху които
работи; тя е критична програма за

Художник Паруш Парушев

гледане, чрез която може да се
осмисли мястото на този автор в
съвременното българско изкуство.
Обособени са няколко сюжетни и
жанрови центрове – морски и
градски пейзажи, българска
възрожденска архитектура, натюрморти с цветя и портрети. Работата на Паруш Парушев се
отличава с „... предпочитанието
към кавалетния формат на живописното платно и към реалистичните, или „портретни”
черти на пейзажа…” (Пламена Димитрова-Рачева). Морските пейзажи са композиции, разработени
посредством образите на вълни и
брегове или с присъствие на човешки фигури и сюжети - рибари,
рибарски мрежи и лодки, като при
това авторът употребява традицията на класическата българска
маринистика.
Албумът представлява том от
48 страници, включващ художествен анализ на творчеството на
Паруш Паруш с автор азкуствоведа
Пламена
Димитрова-Рачева,
творби от различни периоди,
техники и жанрове, както и автобиографичните „Спомени на един
художник на средна възраст”.
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„ Але, хоп” е първата фраза в
цирковия речник - тя означава
момента на върховно съсредоточение и готовност, който
предшества полета, скока,
вълшебството. „Але хоп” отбелязва края на приготовлението и
началото на демонстрацията между тези две фази е заключен
целият цикъл на живеене в цирка.
Десетки човешки съдби са се за-

въртали в него, отдадени на
дългото, упорито приготовление
и мимолетната, рискова демонстрация. „Але, хоп! - По високо
опъната тел” е новият спектакъл на Студио за документален
театър VOX POPULI, който се
ражда от срещите и разговорите
на актьорите с циркови артисти
от трупа „Ориент” по време на
тяхно турне. С него оригинална-

та и актуална формация продължава да развива жанра на
т.нар. вербатим театър. „Вербатим” (от лат. - дословно)
представленията се основават на
документални интервюта и сценичното възпроизвеждане на
техния изказ и форма. „Але, хоп!”
превежда зрителите през ежедневието, историите и сценичните
трикове на цирковите артисти,

пресъздадени от актьорите така, както са били разказани, чути
и видени.
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Програма
„Култура" на Столична община.
Номинация за награда „Икар
2015" на САБ за майсторско
техническо осъществяване.
Спектакълът е със субтитри
на английски език.

Режисьор Неда Соколовска, сценограф Никола Налбантов, хореография Николина Тодорова,
обработка документи Мириам
Кожа, асистенти Тамара Янкова
и Георги Александров, участват
Филип Трифонов, Линда Русева,
Тони Карабашев, Елена Кънева,
Мила Байчева, Петко Каменов,
Никола Бозаджиев със съдействието на цирк „Ориент”.

ЕЛИЦА МАТЕЕВА

„ВЪЗХИЩЕНИЕТО И ЛЮБОПИТСТВОТО МИ КЪМ РАБОТАТА НА ЦИРКОВИТЕ
АРТИСТИ ПОРОДИХА
СПЕКТАКЪЛА „АЛЕ, ХОП! ПО ВИСОКО ОПЪНАТАТА ТЕЛ”
взели още като детенце и са вклю-

Неда Соколовска е основател
на Студио за документален
театър VOX POPULI, чрез което продуцира успешно всеки свой
театрален проект. Трета поредна година участва в МТФ
„Варненско лято“. Спектакълът
й „Але, хоп! По-високо опъната
тел“ беше включен в програма
„Шоукейс“ (5 юни, Държавен
куклен театър-Варна) .

- След приключенията ти като
режисьор в света на родопската
магия, проблемите на хората с
физически дефицит, майчинството като феномен, бездомниците,
азиатската общност, живееща в
България, сега се потапяш в света
на цирковите артисти. С какво
съдбата на този вид изкуство в
България те провокира, за да
направиш спектакъл? С какви хора се срещна, успя ли да вървиш по
въже, да научиш някой фокус или
пък да жонглираш с малки топки?

чили в номера си. То пътува и работи с тях в продължение на 12
години и според мен е практически отгледано от Стела, която
няма собствени деца. Това е разказ
за една много силна обич и връзка,
която обаче се разтрогва, тъй като

днешните условия в цирка не дават
голяма перспектива на младите
артисти, и те често са принудени да
- Основната провокация за този го напуснат, за да търсят по-сиспектакъл се появи, въплътена от гурно препитание. Една драма60-годишната циркова артистка тична раздяла, тъй като любовта
Стела Кондова, която преди две го- на тези хора към цирковото
дини случайно видях да върви по изкуство, към манежа, е просто
високо опъната тел под купола на неописуема. За съжаление истоцирк „Ориент“. Възхищение и лю- рията за „златното момиче“ на
бопитство – тези два стимула се Стела не беше включена във фиоказаха достатъчно силни, защото налната композиция на спектакъни доведоха до успешната реализа- ла, но тя остави своите невидими
ция на един доста сложен и маща- вибрации в изпълнението на велибен проект – вербатим спектакъла колепната Елена Кънева, която
„АЛЕ ХОП! По високо опъната влиза в ролята на Стела и показва
тел“. С две думи след като видях висш пилотаж в пресъздаването на
Стела, отидох веднага при ди- документален герой.
- В проекта ти участват
ректора на цирка Цветан Димитров и му предложих да актьори, които са направили ненаправим документален спектакъл забравими роли в българското киза тяхната трупа. Той се съгласи но. Как протече работата ти с
също толкова бързо и на следва- Филип Трифонов, Елена Кънева в
щата година проектът ни беше „Але, Хоп! По високо опъната
одобрен от общинската програма тел”? А кога високо опъната тел
„Култура“ и така започнахме. заема позицията „още по-високо”
Последва един незабравим период спрямо нещата, които правиш?
- Всяка възможност да работя с
на теренна работа, когато почти
живеехме в цирка – тогава успяхме опитни актьори е ценна и не я
да надникнем в безкрайно инте- изпускам. И вярвам, че тази среща
ресния свят „зад манежа“ и да се е ползотворна и за двете страни,
доближим до хората, които правят тъй като се получава активен
цирк – до това затворено и специ- обмен – те споделят опит и профефично мини-общество. За съжале- сионална мъдрост, а аз ги запознание времето, което прекарахме вам със съвременни театрални
там, не беше достатъчно, за да техники, което пък отваря
овладеем някакви сложни „трико- алтернативни хоризонти пред
ве“, но успяхме да понаучим актьора. Незабравима и много рецирковия език, и се осмелихме да зултатна беше работата не само с
купим 4 бели гугутки. Дресирахме Елена и Филип, но и с Мадлен Чоги (това не беше всъщност никак лакова и Тодор Близнаков в претрудно, гугутката е хрисимо жи- дишните спектакли на VOX
вотно) и им „дадохме занаят“, кой- POPULI. Всички те доказаха, че
то се надявам да упражняват още възрастта не е определяща за работата в документалния театър и подълго време.
- Коя от тези истории те специално с вербатим техниката,
развълнува най-много, коя никога която използваме във VOX
POPULI (актьорите слушат записине би забравила и защо?
- Може би историята за моми- те на интервюирани хора, и
чето, което Стела и съпругът й са едновременно с това предават гла-

совете им на живо на сцената).
- Учила си във Финландия, в

столицата й Хелзинки, а във
Варна през април направихме
опит за форум, свързан с културата на Скандинавието (5 и 1/2
скандинавски визии за култура) и
в качеството ми на артистичен
директор смятаме да го развием и
през 2016. На една от вечерите, в
които се представи литературата на Арто Паасилина, се появи
финландка, която сподели, че
представите ни за Финландия са
като за планетата Марс. Какво е
хубаво да се знае за духа на съвременна Финландия и по-специално
за театралното образование там
през твоите вълнения, разбира се?

- За висшето театрално образование във Финландия мога да говоря много, и да – условно то е на
разстоянието на Марс от нашите
академични практики. Чувствам,
че имам право да говоря за това,
защото освен че съм завършила
бакалавърска степен в НАТФИЗ,
бях и една година асистент в класа
на проф. Здравко Митков, и в дванадесетте години между влизането като студент и завръщането ми
след това, не видях никакъв
прогрес. Е, как може един съвременен млад актьор да се разполага
единствено между имената на
Станиславски и Брехт, и дори и
тях да познава само на куха теория. При нас има някакво нездраво статукво, че студентът е
производно на своя професор. Канонизират се архаични практики и
дори световноизвестни съвременни подходи се отричат като
„експериментални“ и ненужни. И
така академичната матрица ежегодно изплюва няколко дузина
млади актьори, които говорят
мъртъв театрален език, полуграмотни са, но стискат в ръка дипломата за висше образование, купена
с цената на една много висока семестриална такса и безброй учебни
часове, прекарани в изслушване на
„лекции по актьорско майсторство“. В този контекст финландското театрално образование е
наистина на космическо разстояние. Ето няколко точки на разминаване и предимство: 1.
Бакалавърската степен се взима за
3 години, не за 4. Няма нужда да се
пълни учебният процес с баластра
– по-малко студенти учат пократко време с много по-големи
шансове за реализация. 2. Професорите не отглеждат свои подобия
и изобщо не акцентират върху „себе си в изкуството“. Те не са „педагози“ – а администратори, които
асистират на студента в избора му
на учебен план, съветници, които
споделят практически опит,

приближени хора, на които можеш да се довериш и да разчиташ
във всяка фаза на учебния период,
без да се намесват в личното ти
пространство, или да влияят
върху естетически и други избори. Учител да обиди студент, да му
каже „подстрижи се“, или „какво
си хрупкаш, катеричке малка“, е...
просто нелепо. 3. Няма грешно и
правилно. Има различни пътища
към различни цели, и резултат,
който достига до набелязаната
цел, или такъв, който е далеч от
нея, но методът на коригиращата
педагогика се смята за крайно
вреден и тоталитарен, и аз съм
повече от съгласна с това.
- Все по-често анализирам ра-

потребности и аз уважавам всеки
един спектакъл, който е направен
честно, с усилията и желанието на
група хора. Дори и да не ми харесва. Онова, което ме възмущава,
е, че наистина някои държавни
проекти са обект на двойно финансиране, и субсидиите за независимия сектор са жалки и
дискриминиращи.
- Струва ми се, че понятието

обясняваш следната ситуация:
повечето от извънщатните
театрални проекти са по-качествени, екипите им са готови
да рискуват, а същевременно тези
проекти като финансиране се
поставят на една обща основа със
спектаклите от държавните
театри, когато става дума за
фондовете „Култура”? От една
страна
екзистирането
на
артиста не е под формата на
клишето: гарантирана заплата
от театър, от друга в тези
спектакли извън държавния театър има дух, мисъл и по-малко
компромиси с вкуса на публиката.

- Може би понятие като
проектен театър е близо до
същността на онова, което в момента наричаме независим... А той
разбира се съвсем не е независим,
дори напротив – притиснат е и
полу-смачкан от една доста силна
зависимост от Министерството на
културата и Общинските фондове. „Независим“ не би могло да
звучи по-иронично в случая.
- Какво ти се случи в Шумен и

ботата на хората на свободна
практика извън театъра. Как си

- Много зависи от перспективата. Аз не бих обобщавала, че
извънщатните проекти са по-качествени – често те са по-съвременни, по-необременени и нямат
за цел да завъртят колелото на парите, а по-скоро да проведат към
публиката даден текст, идея, социално послание. Но кое е мерилото за качество? За качествени
могат да бъдат определени и тези
спектакли, които са финансово
печеливши, пълнят салони, и
разсмиват хората. Аз мисля, че
ключовата дума е „разнообразие“.
Има разни хора с разни културни

независим театър вече би трябвало да се замени с друго понятие заради обстоятелствата, в които
съществуват подобни проекти.
Независим от какво и от кого?
Какво е твоето мнение и след като
имаш поглед върху театралната
практика във Финландия, къде куцат нещата в родния театър
според теб?

от къде започва България след този последен проект?

- „Оттука започва България“ е
първият вербатим спектакъл,
изпълнен в държавен театър. За
мен това беше един експеримент,
който се оказа успешен – получих
пълната подкрепа на целия театър
в това непознато, рисково за тях
начинание и през април (месец,
през който красивият Шумен
просто избухна в зеленина) създадохме един доста детайлен, интересен и необикновен портрет на
града и неговите обитатели.
„Оттука започва България“ е провокативен поглед към стожерите
на съвременния патриотизъм,
към отношенията между етносите
и личната връзка на обикновения
човек със земята и рода.
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1. АХИМ КЬОП
(ГЕРМАНИЯ)
Изложбата показа фотографии

ДВЕ ФОТОГРАФСКИ
ИЗЛОЖБИ
снимаш.

зи трудно
достъпни
заостаналия свят северни места.
Истинско откровение е да се

Антарктика

от пътуванията на автора до Арктика, Антарктика, субполярните
Фолклендски,
Южни
Шетладски и Оркнейски
острови, както и Южна
Джорджия и Норвегия в
периода 2008-2015 г.
Авторът споделя невероятното предизвикателство и преживяване
да снима отблизо елементи от флората и фауната на тези толкова
сурови и враждебни
местообитания.
Вълшебна светлина,
драматични облаци и
впечатляващи картини
са щедрата награда от
авантюристичните пътешествия на автора до те-

Той е само на 35 години (роден е
на 12 август 1980 г.), а вече е
постигнал толкова много.
Завършил НАТФИЗ в класа на
проф. Надежда Сейкова и играе в
трупата на Националния академичен театър „Иван Вазов“ от 2002 г.
Печели две награди „Аскеер“ през
2006 и 2009 г. за поддържаща роля
в „Крал Лир“ на Явор Гърдев и
„Три дъждовни дни“ на Владимир
Люцканов и „Икар“ през 2007 г. за
„Дон Жуан“ на Сашо Морфов,
отново за второстепенна изява.
Захари Бахаров има характерна
и запомняща се визия, която обаче
може и да скове и ограничи диапазона на неговите превъплъщения.
Сякаш е абониран за роли на злодеи, мутри, сурови мачовци с каменни физиономии и сурови
сърца, които крият зад зловещия
си имидж топлота, спотаена емоционалност и деликатна уязвимост.
Всъщност значителна част от
мащаба на своя талант актьорът
разкри основно в киното и телевизията.
В театъра той е великолепен и
незаменим поддържащ партньор,
независимо дали играе под режисурата на Александър Морфов в
„Хъшове“ (2004) и „Дон Жуан“
(2007), на Явор Гърдев в „Крал
Лир“ (2006), на Владимир Пенев в
„Дакота“ (2014) или на Габриела
Хаджикостова в „Спанак с картофи“ (2012)...
На малкия и големия екран вече
се стреми да обсеби зрителските
симпатии, да е в центъра на играта,
да привлича основното внимание
към себе си – независимо дали
раздава примамливи награди в
„Национална лотария“, изпробва
луксозните коли „Грейт уол мо-

разровиш в тези настроения, да
постоиш при тях и, разбира се, да

Полярието отляво

За себе си и за изложбата
Ахим Кьопф споделя: „Полярния
свят ме е завлядял напълно. Впечатленията и усещанията, които
пробуждат облаците, въздухът,
слънцето, вятърът, бурите и времето ми въздействат магично
пленяващо. С изложбата и с
лекциите, които често изнасям се
опитвам не само да завладея
публиката с красотата на тези
очарователни места от нашата
планета, но и също така да
повдигна въпроса за тяхната
крехкост, за нуждата от тяхното
опазване, да изградя у хората
съзнание за отговорност. За мен
движеща сила е любовта ми към
пътуванията, природата и фотографията. Всеки един от тези
интереси допълва останалите.
Чрез фотографията се научих да
„виждам“, да наблюдавам
интензивно. Винаги съм
намирал това за изключително пленително. Виждам
себе си не само като фотограф, който отразява
реалния живот през
обектива, но и като човек,
който подхожда творчески
към фотографията.“
Ахим Кьопф е носител
на най-високите отличия и
престижни награди на
Международната федерация на фотографското
изкуство, Кралското фотографско дружество и
Американската фотографска асоциация.

Част от фотографиите на Браян
Хопър разказват истории - силни,
интересни и винаги въздействащи, в друга част от тях авторът
документира своите фантазии и
сюжетът се движи на границата
между реалност и нереалност.
Впечатляващи потрети и пейзажи, нежна еротика и женственост
- в тази изложба ще откриете от
всичко по малко и няма как да
останете безразлични към него...
Предизвикателството да селектира свои фотографии, които

тоапарата си и просто да снимат.
Наградата ще дойде с удовлетворението.
Брайън Хопър е роден в
Дъблин, Ирландия през 1956 г.
Понастоящем живее в Блакрок,
Ирландия. През целия си живот
се интересува от фотография, като се стреми да не се ограничава
само в един определен жанр. За
него фотографията е средство за
себеизразяване, независимо дали
чрез предизвикателството да улови перфектния момент, или чрез
създаването на уникално изображение. В последните години Брайън
участва
в
много
международни конкурси и

да представи пред българската
публика, се оказа трудна задача за
Брайън, който вече има зад гърба
си една изложба във Варна.
След като зрителят разгледа
изложбата, осъзнава, че заснемането на всеки един от тези кадри е
напълно във възможностите на
повечето фотографи. Основната
задача, която Браян си поставя, е
да вдъхнови всички почитатели
на фотографията да изкарат фо-

изложби. Над 2500 негови творби
са приети и изложени в повече от
58 страни по света и му носят над
300 награди.
През 2014 г. Брайън посещава за
пръв път България като председател на журито на 7-ми Международен Фотографски Салон Варна.
Той има шанс да направи разходка
из страната и остава очарован от
българската природа, хора и традиции.

2. БРАЙЪН
ХОПЪР
(ИРЛАНДИЯ)

БОРИСЛАВ ГЪРДЕВ

ЗАХАРИ
БАХАРОВ
ПО
ПЪТЯ
НА
СЛАВАТА
торс“ или е свирепият гангстер сезон 5, епизод 8, на Дейвид Бе- добре и ние да имаме някакво приИво Андонов в „Под прикритие“.
Проследявайки филмографията
му установяваме, че се снима повече от десетилетие, но първата му
по-значима интерпретация – на
Маркуча – му дава през 2006 г. Киран Коларов в „Бунтът на L.“
Захари Бахаров има късмета да
попадне в полезрението на американските и родни постановчици,
работещи за „Ню имидж“ и трупа
значителен и полезен стаж в поредица от скромни заглавия, с които
става разпознаваемо лице за
кастинг-отговорниците, попивайки от опита на гостуващите звезди
в такива заглавия като „Корпорация Война“ (2008) на Джошуа
Сефтъл – видеомомче № 3.
„Представление под команда“
(2009) на Долф Лундгрен – Михаил
Каписта, „Двойна самоличност“
(2009) на Денис Димстър –
Александър, „Универсален войник
“Регенерация“, (2009) на Джон Хайъмс – командир Топов, „Студено
свързване“ (2011) на Иван Митов –
Иво, „Ел гринго“ (2012) на Едуардо
Родригес - полицаят Бел...
Точно това чиракуване ще се
окаже щастливият билет към славата при срещата му с Джордж
Клуни, с когото снима „Пазители
на наследството“ през 2014, удивявайки ни колко органичен може да
бъде като напористия и ограничен
руски офицер Елия, звучащ
автентично от екрана с точното си
и небългарско звучене.
Логично е следващата стъпка да
е ангажирането му в суперпродукцията „Игра на тронове“(2015),

ниоф, в който изби рибата като
Лобода. Следих внимателно изявата му – перфектен, органичен, суров, магнетичен и с безупречен
английски той открадна шоуто и за
броените му екранни минути
направи запомняща се и ефектна
роля, гарантираща му бъдещи

съствие в него, отколкото да стоим
отстрани и само да критикуваме
статуквото.
Захари Бахаров има усет за
доброто комерсиално зрителско
кино.
В български условия той рискува имиджа си и подпомогна като
Балтазар
романтичната комедияфентъзи
„Цахес“
(2010) на Анри Кулев,
бе първично грубият
пастир Методи в
„Стъклената
река“
(2009) на Станимир
Трифонов, уязвимият
Андрей Богатев в
„Love.net“ (2011) на
Илиян Джевелеков,
неузнаваемият Татко в
ангажименти в подобни при- „Операция „Шменти капели“
мамливи проекти.
(2011) на Владислав Карамфилов...
Размишлявайки
върху
Над всички, разбира се, се
творческата му съдба и реализа- открояват двете му знакови и
ция неизбежно търся за сравне- конгениални изяви, с които безапение реализацията на Христо лационно спечели сърцата на
Шопов. И това е естествено. Ба- публиката – Молеца в „Дзифт“
харов и Шопов са българските (2008) на Явор Гърдев – свиреп нео
актьори с най-убедително и ноар, изпълнен с ексцентрични
постоянно присъствие напосле- атракциони и фамозни актьорски
дък в родното и западно кино.
пърформанси, в който символично
Бахаров носи в себе си суровата носи щафетата на Руси Чаневия
първичност на Рон Пърлман и Петел от „Авантаж“ (1977) на
хладната харизма на Клинт Истууд, Георги Дюлгеров и Иво Андонов в
което ме кара да смятам, че и за- придобилия легендарен статут кринапред ще има силни и минален сериал „Под прикритие“
ползотворни ангажименти в на- (2011-2014), чийто най-силно и зашумели продукции на световното помнящо се въздействие свързваме
кино и телевизии, защото харесва с работата на постановчика Виктор
ли ни това или не шоу бизнесът е Божинов, под чиято палка Бахаров
част от глобалния свят и е по- разкри, че е достоен ученик на Ал

Пачино от „Кръстникът“ (1972) на
Копола и „Белязаният“ (1983) на
Брайън де Палма...
Занапред очаквам нови предизвикателства от популярния ни
и обаятелен актьор. Той определено ще има възходяща кариера, няма да изпадне в миманса, но тайно
се надявам, че покрай трупането на
популярност - не само на Запад, но
и в Русия със сериала „Кости“
(2013) и на солидни хонорари, той
ще разшири и диапазона на своите
креативни възможности.
Смятам, че може да рискува –
стига да има добър драматургичен
материал – в ексцентричната комедия, в мюзикъла и мелодрамата, но
най-вече му отива водеща роля в
качествен исторически епос с
балкански привкус.
Защо например Виктор Божинов не му даде шанс с екранизацията си по „Възвишение“ на
Милен Русков да се развихри като
суров комита, стръвно преследващ
своите интереси?
Захари Бахаров е от галениците
и избраниците на Съдбата.
Вярвам, че с годините ще шлифова и доразвие своя щедър талант и ще бъде от малкото родни
артистични
знаменитости,
постигнали в световното кино
запомнящи се и окуражаващи самочувствието ни резултати, които поне отчасти ще превъзмогнат
комплекса ни за малоценност и
вечното мрънкане и неудовлетворение, запазена марка на
нашите географски ширини.
Защото биографията на Бахаров
недвусмислено доказва, че при съчетание на талант, шанс и усет за
правилния проект и у нас е
възможна щастлива и впечатляваща творческа биография.
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АЛЕКСАНДЪР БЕЛЧЕВ

КАФЕНЕ „МЛАДОСТ”
Тук кафетата евтини бяха
и колежките бяха тъдява,
но с годините тъжна уплаха
уж за малко дойде́, а остава.
Знам, че друг е най-възрастен вкъщи
и че никак не съм „за боклука” –
от какво ли страхувам се всъщност?
Да не бъда най-старият… тука!
Със компютърен блясък в очите
днес величия млади минават:
не ме виждат дори, и не питат
колко малко до мен им остава.
… А кафето е много стотинки
и аз спирам – щадя си сърцето.
Изгорих си младежките снимки
и навреме смених кафенето.

ТE
Добре е, че нашите
радиотелескопи
чак от Космоса хващат
сигнали – на снопи.
Добре е, добре е –
и на теория, и на практика!
Все ще се случи –
непозната Галактика,
непозната планетка –
сред космичния шум –
да ни прати хабер,
че и там имат ум.
Но самите умняги
да се юрнат? – едва ли.
Много пипе се иска,
за да пратиш сигнали…
А щом ТЕ са умни,
да не са толкова прости –
точно на нас
да ни дойдат
на гости?...

ДРЕБНИТЕ ХОРА
В памет Мирон Иванов

С риск да бъда досаден, пак ще повторя:
най-напред се пазете от дребните хора!
И частиците атомни уж са дребни, но
виж:
ускорители им строим! С диаметъра на
Париж!
- Виж го, дребен – си казваш – душа
първобитна!
Що се вре из краката ми? Така ще го
ритна!
Ще го ритнеш ли? Чакай! Имай малко
търпение!
С един хубав ритник би му дал…
ускорение!
Ще заблъска колегите, ще пресреща
фотони:
Ще получи ЕНЕРГИЯ.
И до гроб ще те гони.

ОПАК СВЯТ
Съвсем доскоро, драги Фройде,
отречен бе, и още как!
Да те цитират днес е модно:
ами че Фройд си ти, все пак…
В това е номерът, изглежда,
щом въртелив ни е светът.
Та – храня тайната надежда
и мене да ме отрекат.

Александър Белчев е роден
през 1952 г. в Добрич. Завършил
е електроинженерство във
ВМЕИ – Варна, специализира
радиожурналистика в СУ „Св.
Климент Охридски“. Работил е
като електропроектант, редактор в Радио Варна, секретар на Дружеството на писателите в
Добрич, главен редактор и управител на
Радио Добрич. Печатал е стихове в „Литературен фронт“, „Пулс“, „Стършел“, в списание „Пламък“. Лауреат на национални
конкурси. Дебютната му стихосбирка
„Забранени градини“ е отпечатана през
1997 г. в поредицата „Литературна академия“ на Университетското издателство
„Св. Климент Охридски“. Автор е и на
стихосбирката „Тъмни тайни“ („Българска книжница“ София 2002). По повод 60-годишнината му Фондацията за българска
литература издаде в колекцията си „На
острова на блажените“ сборната му книга
с поезия „Златотърсач“.

Ще те пребия, котарако!
Без диплом, а критик се писа.
Макар че в друго е бедата:
аз също като тебе мисля…

по плажа жълтото олово на деня...
Морето тук, на този бряг събличаше
умората и сипеше искри.

ДЕТЕЛИНА

На този бряг созополски и райски –
в Залив-рай, и още-още наш,че
не можем вече с нищо
да го заменим!
Сега - приемаме оковите - приемаме
и полъха дори, в очите уловим...

Добра.
И с чар.
Четирилистна.
И все до мен!
(Така ми писна…)

На този бряг, на този бряг...
Морето тук събличаше
СРАМ
умората и сипеше искри.
„ В човека всичко трябва Аз тук съм те очаквал
и съм тичал
да бъде прекрасно…”
А. П. Чехов по плажа - жълтото олово на деня.
По стъпките ти... луди,
Тези недостъпни манекенки
сладки,
с аристократичните лица райски –
властни като шекспирови сенки,
южен нар...
се оказва, имали …деца,
НА ЕДИН ПОЕТ
болни майки и бащи пияни –
ОСТАВАНЕ
да ругаят: „Дъщеря ми, значи…”
“ Славата е слънцето на мъртвите” А на сутринта от разкаяние
Отивам си от твоята представа,
Наполеон да закусват с нейните петачета.
от спомена за теб, от теб...
Отивам си.
Довчера беше гладка кожа,
Аз и да пресилвам – ми е орис,
След мен - спасени днес – бръчки, разширени вени…
но се питам, и ми става криво:
бездните остават,
Не може иначе! Не може.
всеки като има своя горест –
дълбаят недописаните стихове.
И тялото – и то изменя.
всички ли вървим
Не може иначе. Не може.
така красиво?!
Остава шепата трохи за прегладнелия,
Законите са безсърдечни.
за слабия - страха,
И стиховете ти стареят.
ИВАН ДОЛСКИ
че оцелява,
крещящото мълчание –
А мъртвите ги пишат вечни.
ДОСАМИ
за онемелия
МОРЕТО,
от бездните на миналата слава.
СТРАХ
ДОСАМИ
Разпуква в нас и времето,
НЕБЕТО...
В стихотворенията ми –
отдалечаващо ни
общо взето, „страхотни”,
от пролетния цвят,
Да,
моето
море!
Да,
моето
небе!
все по-често
от звуци неподправени.
Петдесет
песни,
се появяват… животни.
А всъщност вечното ни
петдесет
възела
И това би било,
надпрепускане, отлитане, отплаване е
н
а
м
о
р
я
к
а...
ощо взето, прекрасно,
завръщане, оставане... Оставане.
ако стихотворенията ми
Да,
да!
Досами
море-небе:
бяха басни.
- Море, небе ЙОНКО ЙОНКОВ
какви големи–
Но не са. И отдавна
пеещи в живота...
се страхувам да мина
ЗВЕЗДИ
покрай празните клетки
Да, да, да! Досами - морето и небето:
в зоологическата градина.
Сега, пред тази падаща звезда,
- Море-небе-сие се моля, Обич, да те има.
м ο р е н е б е с и е! –
КРИВО ОГЛЕДАЛО
С теб ще прогоня всяка самота
два свята силни;
и всяка болка в мен неизлечима.
Този патил макак! – не желае и родът близки, близки и далечни,
му да пати и далечни...
Но става чудо в следващия миг.
и не пуска маймунчето в стаята
Звезда заслиза към Земята...
с огледалата. ТЕ, МИЛИТЕ ОТ ЗАПАСА...
И аз, погалил нежния ти лик
Там красавец видял се на млади
докосвам на Всемира чистотата.
години макакът, По косите им вече сребреят
часовете на много безсъния.
но си зърнал случайно лицето във
НА ТЕБЕ, ОБИЧ
локва – и плакал. Но - неспрели на тихия кей –
още виждат платната изпънати
На огледало не вярвай! – с любов
Ще те обичам даже и когато
поучава си внука – от попътния, лекия бриз ...
почувствам, че съм вече победен.
то те лъже – да не би да го праснеш
Ако е вярно всичко за съдбата,
с юмрука. Нощем трудно
пак тебе ще откривам нощ и ден.
минават адресите А и локвата, колкото може, и тя е
артистка: във фарватерен път на спокойното
До болка ще се взирам в синевата
откровените локви още моят баща ги и на неспокойното равновесие.
за птица във насрещни ветрове.
изплиска!
И в твоя полет, моя Обич свята,
Милите, белите - офицерите!
животът винаги ще те зове!
Нашите дядовци и бащи Аз какво да прибавя, щом
и животното беше разбрало: още могат сили да мерят
ТРЕВОЖНОСТ
със кръвта си, която крещи:
няма как да познаем
- Слушам! Мирно! Звездите, пагоните... Душата ми е търсеща вселена,
правото огледало.
от наглост и предателства сломена.
Родината е в равновесие!...
ОПАСЕНИЕ
С изострени тревожни сетива,
с опъната до крайност тетива
Какви прехвалени поеми! –
НА ТОЗИ БРЯГ СОЗОПОЛСКИ... тя заредила е лъка със слово но котаракът ми не знае
да известява на света отново,
и (с извинение), да вземе
че ято ястреби връхлита, иска
На този бряг съм те очаквал
грижливо да ги опикае.
във мрак на слънцето да скрие диска.
и съм тичал като луд –
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П. Михова и „При(-)рода” на Р. Гънчев.
Книги: „Заради толкова Любов…” (стихотворения, 2008), „Целуната от Бога –
свещени места по българската земя”
(2006); „Шесто чувство” (стихотворения,
2004); „Угарно небе” (стихотворения, 2000,
в съавт. с Георги Венин); „Паднали ангели”
(стихотворения, в съавт. с Г. Венин, 1999);
„Горското духче Пък и неговите приятели”
(детска книжка, 1998); „Монолози на
кръвта” (стихотворения, 1995) и др.

МАРИЯНА ХРУЗА

НЕСТИНАРКА
По мен се вият сприхави езици,
над мен небето сипе зрачен хлад.
Земята тътне. Нижат се по жиците
пак кръстове от онемяло ято.
Потъвам в угарната болка,
нозете ми запридат ритъм.
Душа от огъня измолвам
и с облачни криле политам.
Прииждат образи и сенки,
припламват спомени в ръцете.
Във бялата ми пазва бенката
бродира с кръгове сърцето.
През унес въглените чувам –
как стенат в тлееща безпаметност,
как глъхне тъпанът… Сбогувам се
със себе си.
И гайдата
събужда
Пламъка.

БЕЗОТВЕТНОСТ
Сред сребърни води се нося,
със сенките на птици плувам.
Небето – купол. Облаците – восък,
докоснат пак от огнена милувка.
Със миналото се разливам бавно,
със бъдещето в мислите блуждая.
И грапаво с необичайно равно
в трапчинката на пътя вграждам.
Луната – лъснала пендара,
събира мрака в ъгълчето на окото,
а вятърът – неопитен знахар,
за болните въпроси търси отговор.

ТАКАВА ЛЮБОВ...
Магия се вие…
Пространството пука.
А времето в точка се свива.
Разстилат косите ми
угар и в нея
избухват внезапни иглики…
Очите ти щом ме докоснат по пазвата –
през устните, сладостен, плъзва се вик.
От мед бистрожълт засълзява аязмото.
Ръцете ти тайните с руни изписват…

След знойната прегръдка на сърцата ни
крилете ти намират моя гръб.
От зъбите ти белегът е матов…
А от кънтежа на душите ни,
когато
вулканите светкавиците срещнаха
и укротиха с хрипкав гръм;
от любовта на камъни и облаци –
над Земята тази нощ
разсъмна се…

ВАЛЕНТИНА ЙОСИФОВА

СТУДЕНО МИ Е
В памет на Илко Карайчев

Замята зима заскрежен шинел,
със северните ветрове флиртува.
Отмята гарван в черния тефтер,
че вече като ангел съществуваш
и в светъл спомен в моето сърце,
и в прочит на стиха ти ненаписан,
след който ще ти звънна... ала не!
До теб с молитва стига се. И с мисъл.
Скрипти под стъпките, смразен, снегът,
доскоро танц във въздуха танцувал.
И питам, питам аз... (За кой ли път?)
Защо? Защо? Но никой не ме чува.
Една година зима все е вън.
И ще фучи навярно безконечно.
Спокоен да е вечният ти сън!
Студено е. Студена, тъжна вечер...

ГОВОРИМ СИ ДВАМАТА...

ПРОЗОРЕЦ ЗА ЧУПЕНЕ

Ти ми говориш за село:
сокаци, поляни и ниви,
сено, сенокоси, стада, домове и дворове,
менци, кобилици, пафти и алени пояси,
халища, козяци, черги, стоцветни носии,
стомни, тепсии, софри и чардаци –
препълнени,
чанове, песни безкрайни, хорà…
Хòра до смърт уморени,
но живи…

Там, отвън, са доброто и злото,
а отвътре е зимата бяла –
много чиста, наивна до облачност,
но студена, без капка за цялост.
И листът ми е бял като нея –
нямам кръв, със която да пиша.
Пазят в спомен ревнивите вени,
че след бурите следват затишия.
А отвън си се сменят сезоните...
А отвън си се смеят и плачат...
Вътре в мен, неразлистени, клоните
нямат смисъл –
и нищо не значат.

Аз ти говоря за град:
шум, булеварди, коли и панели,
павета, бетон и стъкло…
И хора, които
ужасно

приличат на живи…
Говорим си двамата…
Уж на един език,
но различно…
Разбираме се,
но
не искаме
да го разберем…
Вътре,
пред стаените ми
в дълбокото сетива,
стои тя, гълъбицата.
Вече недосягана
от мисли и копнежи…
Бяла от мечти на пясъци.
Нежна и пустинно топла,
утолена от любов и прошка.
Знае, че отивам
без да… тръгвам…
Там, където с тебе
сме з авинаги.
Удàви се в кръвта ми.
Остана в клетките ми
като в клетка.
Сега –
без образ
и без свое име –
ще можеш ли
да ми говориш нощем?
Съзирам те
на сцената на мислите.
Докосваш ме
през пламъка на чувствата.
В мълчанието на душата ми
запяваш…
Тебе
или себе си
да питам:
Ти помниш ли се още?

ПОКАНА ЗА ВЕЧЕРЯ
Поканих на вечеря любовта.
Отказа ми. Била от друг заета.
По котешки открехна си врата
записвайки ме в графика си. Пета!
За мен какво ли следва от това?
По гоблен ли с игла да зарисувам?
С невиждащ поглед в облак да летя?
От скука нейде с друг да пофлиртувам?
Ще я почакам. Пета. Или не.
Вечеря с други чувства не си струва.
А дойде ли за миг, за час поне
ще знам - живях,
не просто съществувах.

САМОТА С ЩИПКА
НАДЕЖДА
Самотата разбивам във шейкър
с надежда
и някак по-малко горчи.

Валентина Йосифова. Цената на куклите.
Колор Принт. Варна. 2015, 88 с.

Предизгревно мракът във мен
се разрежда,
скицирайки светли лъчи.
Отпивам отново, премигва ми фейса:
- Приятелко, как си, кажи?
И, без да подгоня поне два-три рейса,
сърцето щастливо тупти.
Тъгата отстъпва и грейват усмивки.
Усмихваш се, зная, и ти.
И вече са много, са много по-пивки! –
с теб моите нощи и дни.

НЯМАМ ИМЕ ЗА ТЕБ
Нямам име за теб. Нямам образ.
Нямам даже пътека и пулс,
но ме има във нежната проза
и в капчука със пролетен вкус.
Нямам дума за обич и песен.
Нямам ласка в ръцете-змии,
но стихийно ще мога да кресна
до без дъх. След това ще боли.
Нямам нищо за теб. Не ме искай.
От вика ти камбанно мълча.
Аз съм степ, волнопръстно изписана.
Аз съм степ. И си чакам дъжда.

Художник Горан Ангелов – „Абстрактна светлина”
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БОЖИДАР БОГДАНОВ

ОПИТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Божидар Богданов е роден на 30 януари
1963 г. в с. Деков, Плевенска област. Завършва Българска филология във ВТУ „Св.

Вървиш сред природата – вълк единак,
тук мернеш цвете, там пачи крак.
Вървиш и оглеждаш се в тихи води,
търсейки образи от митично „преди“.
Когато подробностите потъват в едно
битие на покълнало току-що зърно.
Което с възхвала приема съдбата си,
вгледано в тъмните угари,
в пролетни злакове.
Дали пейзажът цъфти, или вехне,
младият кълн има винаги своя утеха.
След зимата го очакват нови слънца
и облаци с открити, дъждовни лица.

че ходът ти не спори, едва се влачиш
посред гнили листа и гарвани мрачни.

св. Кирил и Методий“. Работи в сферата
на образованието и публицистиката. Членува в Сдружение на български писатели.
Публикува в „Литературен вестник“, „Литературен форум“, сп. „Пламък“, сп. „Летописи“, алманах „Света гора“ и други.
Негови текстове са превеждани на руски,
хърватски и унгарски език. Издал е 12 кни-

Тогава спри, вземи си сбогом
с тревите, с вишните – без жал, без злоба.

А враната – застинал исихаст –
прославя мълком шипковия храст.

Но идва и мигът на тази самота,
когато вървиш срещу всичко, разбрал,

Прости се с птиците, с водата, с огъня, Разбра ли те поне една светулка малка,
прости се с песните, с „искам“ и „мога“. разпалваща жътви, пера на писалки.
Едните птичи песни може би
Поглъщай въздуха, вкуси земята
са чуждосвоите оставени следи.
и скрий страха си от непонятното.
Или пък оня вълк, завил в нощта,
Достигнал предела на естеството,
под крепостта на мрака, неразбрал,
падни красиво като листото.
но смътно, по инстинкт усетил,
2.
че има някаква отвъдна местност.
Но виеш ти, сърце ранено,
Как тя ни плаши, тя ни радва,
със болките на цялата вселена.
издига ни над агнето и хляба.
Защото болката в човека свети,
Тъй раздвоен между бита и Е-то,
преди да изгори като комета.
отлитам горе на небето.
И гробищата са полетата ни кръстни,
Душата ми – пара, кълн на въпрос
където от скръбта си живите
възкръсват. девет облака дъжд ще износват.
Тъй води ни смъртта съвсем естествено
към начала и първични, и честни.

Преди да се родя там някъде отново,
дето всичко започва със Словото.

С какво човекът е различен под небето
от вълка, от кошутата, от листото, което

ЕСТЕТИКА НА ТЪГАТА

е само метафора в тези тук думи...

Смъртта е природата като принуда.

ЗЛАКОВЕ И ЗНАКОВЕ
Пейзажите в главата ми – картини,
шедьоври на окото в мигове отминали.
Една галерия от образи, идеи,
които да раздвижа сам не смея.
Защото лющи се боята, падат листи
и краен, края си отново мисля.
От изгрева до залеза наясно сме:
материята твърде тясна е.
Но без да има воля и представа,
природата все пак ни надживява.
С какво оставам там, в пейзажа?
Реката шуми, не иска да каже.
И немите риби политат нагоре
като символи на името Христово.

Колко стара история е това,
навън да вали,
та чак да се чудиш дали
съществуваш в реалност.
Какво друго да правиш: четеш
пейзажна поезия,
ала другаде вглеждаш се,
отвъд нещата и тоя ръмеж.
Как тук материята чезне
и по-различен е светът.
А през стъклото чета
само киша и кал библейска.
Два свята, събрани у мене,
в които дъждът си ръми.
Две огледални тъги
от една раздвоена вселена.

НА ПРЕДЕЛА: ЯНУАРИ
Как те повежда бялото навън,
как в него хлътваш целия.
И сякаш в мит или през сън
снегът се сипе, стеле се.

ги с поезия, по-важните от които са:
„Българско народностно тяло“ (1996/7);
„Дим над библиотеката“ (1998); „Сънища и
опашки“ (2000); „Хекзаметри“ (2003); „Интериори“ (2004); „Демиургически
упражнения“ (2006); „Метафизика на движенията“ (2013). По покана на
проф. Радослав Радев
участва със стихотворения в неговата книга
„От калпака до цървулите“ (2002). През 2007 г. е
номиниран в националния конкурс „Иван
Николов“ на издателство „Жанет 45“, а през
2010 г. получава „Златно
дунавско перо“ за цялостен принос към
културата на гр. Свищов. Удостоен е с юбилейна грамота на
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (с решение на академичния съвет) за съществен
принос в академичния живот на университета и за издигане и укрепване на
неговия авторитет. Член на редакционния съвет на националния алманах „Света гора“.

ПЪРВОЛЕТА
МАДЖАРСКА

Какво ще можеш различи
сред живата природа.
Със две учудени очи
из снежни сенки бродиш.

ЛЕНИВА ЗМИЯ
Е РЕКАТА

Тук вълк е минал преди миг,
там заекът е шавнал.
Крие си в стъпките дивото
тайни вселенски послания.
Бавно пристъпваш напред,
своите стъпки оставил.
Но нито знак, но нито вест,
листът след тебе пак бял е.
Само ритъма хваща снегът,
влиза в дирята ти и сипе.
А назад няма никакъв път:
бели кости и ледени дрипи...

АЛМАНАХ „КАПЧУЦИ НА
НАДЕЖДАТА“, Бр. 9/ 2015 г.

* * *
АЗ ПОМНЯ КАК ЦЕЛУВАХ
раменете на лятото,
солени от море и вятър.
Помня как го изпиха облаци
и отнесоха на юг.
Аз тичах по брега
да го настигна.
Вълните
като слепи кученца
скимтяха
и се гушеха в нозете ми.
И аз ги хранех
със трохи от светлина и пясък.
Кой може да забрави
щедростта на лятото.
Залезът наливаше чашите
с огнено вино,
обикаляше масите
и черпеше всички.

Ленива змия е реката през пладнето,
на сянка се крие днес сред пущинаците.
Върбите я мамят, от слънце окадени,
закрили небето със облачни знаци.
Ще хукнем в житата, открили пътечка,
със пръчка усойна и камък в ръката,
усетили боси земята с петички,
ще сторим поклон на цветята от злато.
От мак ще направим мома с пелерина.
Лайкучка ще срещнем и росен синчец.
Върхът на дървото е гребнал от синьото.
Приспива гнездата гласът на щурец.
На жабите хорът тръстики люлее,
топуркат крачката на водните кончета.
В мен детство нахлува, зад ъгъл се смее,
препуска на воля със дървено конче.

Продължение от бр. 4, юни, 2015 г.

Алманахът завършва с хайку творби от
Радост-Лилия Рачева (историк, кинорежисьор, журналист, белетрист, хайджин):

***
Букет суха лавандула.
Провансалско лято
в зимната стая.
***
Есенно прегоряла,
клечи лисица
в снежната пустош.
***
Паднало небе
с цвят на късен памид.
Иде буря.
Дамският клуб „Евгения Марс“ е продължител на известния литературен салон на писателката, в който тя и съпругът
ѝ д-р Елмазов през 20-30-те години на миналия век събират всеки четвъртък
българския интелектуален елит на онова
време. Сбирките са възродени през 1996
г. по идея на Делка Димитрова, а литературните срещи продължават да се случват
в дома на Евгения Марс.
През 1999 г. членовете на клуба издават първия си алманах „Капчуци на надеждата“, а от няколко години са
съорганизатори на ежегоден литературен
конкурс в памет на първата новобългарска родопска учителка Рада Казалийска.

Художник Горан Ангелов –
„Еротична светлина”
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2009) през 2009 и се организира от
фондация „Рая Георгиева” с партньорството и подкрепата на
варненските частни галерии,
държавни и общински културни
институции, бизнес структури с
интереси в областта на креативните индустрии, културни активисти,
журналисти и общественици.
CONTEMPO 7 e некомерсиална
платформа за насърчаване,
представяне и популяризиране на
творчеството на млади автори;
изградена е от две части contempo фестивал за съвременно изкуство,
който се провежда през пролетта и
образователен панел contempo.lab есенна школа по арт мениджъмънт
за млади артисти и културни работници.
Модул „колекционери” е ежегоден фо-

да бъдем в непосредствен диалог с
публиката. Това е важно, защото
изкуството се прави за хората. Ако
се говори на обществото с прости
думи за това какво представлява
скулптурата, то бързо ще разбере
как се създава и как се преживява
това изкуство“, казва италианският
скулптор Паоло Вивиан - артистичен директор на „Freeдом“.
„Тази изложба, както и самата
скулптурна среща, е подкрепа за
изкуството, което оставя следи
след нас. Когато говорим за съвременна градска скулптура, бихме
могли да постигнем много и това е
една от целите на този симпозиум.
Разбира се, не трябва да забравяме
и скулптурата, която носи историческата ни памет“, отбелязва Ни-

участие бе по-различно. Останалите участници бяха изпратили
проекти –във вид на скици, ескизи,
както на италианеца Паоло Вивиан. Други, като Цветослав
Христов и Румен Димитров-Попа,
изпратиха снимки на неща, които
вече са правили. Трудното при мен
беше, че не работих по скица, а по
готова творба на Рая. За разлика от
латвиеца Гиртс Бурвис, който
веднага вмести проекта си в параметрите на каменния блок, аз имах
един триизмерен проект, който
трябваше да вдигна в мащаб. Друг
е въпросът, че аз на 100% не го
повторих, но мисля, че се получи.
Дора беше доволна, а и моето мнение беше, че в края на краищата
най-важното е Рая да остане до-

лелките по изобразително
изкуство да присъстват и наблюдават творческия процес, но периодът съвпадна с датите, когато се
провеждаха матурите. Идеята и на
Дора беше да направят колкото се
може повече срещи, в които децата
да присъстват в процеса, а не в
крайния резултат на работата. И
това е най-хубавото.
- Какво ти донесе участието в

Герхард Рихтер съвременното
изкуство започва да се нагажда
към пазара. Смяташ ли, че и това,
което видя, и по принцип съвременното изкуство слиза надолу,
към възможностите на масовия
зрител – зрител, който в повечето
случаи реагира инстинктивно,
първосигнално?

- Мисля, че това е много индивидуално. Според мен има хора,
международната скулптурна сре- които така са създадени – да се
ща? Полезна ли беше за теб?
съобразяват с пазара, да се
- Преди всичко срещите с коле- съобразяват с търговията. Но има
ги предполага да видиш нещо но- и творци, които са над тези неща.
во (да не забравяме, че по някакъв С колеги преди години сме говоначин всеки присъстваше в про- рили и съм чувал такива отзиви:
цеса на другия) – от чисто профе- една работа ако не мога да я просионално боравене с инструмента, дам, защо да я правя? Те са добри
с материала; наблюдение върху скулптори, правят добри неща, но
ето тяхното
отношение. От
други пък съм
чувал, че човек не трябва да стои
без работа в ателието, въпреки че
техниката и т.н. Освен то- никой нищо не поръчва и не им
ва имаше организирани купува. Това си е индивидуална
обеди, вечери, които сами нагласа. При мен е по-различно –
по себе си представляваха удоволствието от процеса е незатворчески срещи. Освен менимо. Не може да не кажа, че не
самата работа, и след като ме интересува мнението на
завършвахме всеки ден публиката и че не ме ласкае, не ме
имахме
възможност радва като ми харесат нещата. Датворчески да общуваме.
ли ти купуват творбите, дали ги
- Проф. Е. Попов от харесват, са последващи етапи,
Националната академия най-важен е процесът на работа.
отдава голямо значение на Там изпитваш удоволствие и в поматериала с който рабо- вечето случаи то е гаранция, че ще
ти един скулптор. Според ти се получат нещата. Има и такинего с евтин материал ва моменти, когато изпълняваш
един творец както и да поръчка и се съобразяваш с
работи, винаги крайния изискванията на инвеститора.
продукт си запазва етике- Правил съм много поръчкови нета евтин материал.
ща и там какво и да правиш рабо- Това е много относи- тиш по условията и допускаш
телно. Какво означава много компромиси. Водещото е
евтин материал, и какво времето и парите. Сещам се за
означава скъп. Ние рабо- Христо Явашев – при него също е
тихме с русенски варовик. много трудно да се определи кое е
Това е един мек местен ма- изкуство. Аз и пред децата казвам,
териал, по-мек е от вра- че не мога да дам определение за
чанския варовик, да не това, кое е изкустово. Ти ако
говорим за гранита. Но знаеш кое е изкуство, то се губи
срещата ти с мек материал смисълът. Ако знаеш как се прави
също те обогатява – по изкуство, то тогава това е занаят, а
различен начин се преодо- не творчество. Питат Христо Явалява,
получават
се шев за критериите за изкуство и
волна от усилията, които полагаме, различни ефекти, различна той отговаря така: има едини когато дойде време, ако може да фактура. Като говорим за мек и единствен критерий за нашето
ни осигури някоя южна валенция, скъп материал се сещам за Хенри изкуство – продава ли се или не се
защото обичам да работя на топло Мур, който прави много неща от продава. Всичко друго е измисли(смее се).
камък, днес те са разпръснати по ца.
- Това е първа среща с надежда- цял свят. Той е автор, когото мноЧовек живее и се среща с мнота да стане традиционна. Има ли го хора и днес трудно се разбират го хора, търпи промяна, но няма
по-дълбока цел това събиране, и могат да го оценят достойно, за- как изведнъж утре да се събудиш
освен запознанството, разбира се, щото нещата му не са така по- друг човек. Има неща, които са си
което е факт преди това? Факт е върхностни и лесни. И това трайни, и други, които се промеоще, че имаше интерес към вас недоразбиране не го е дразнело, нят.
през всичките дни на работния защото е усещал, че е много-много
* FREEDOM – игра на думи, в кояпроцес?
над средното ниво. Обаче на една
- Проблемът с публичната реа- изложба след откриването забеля- то английската „свобода” и българслизация на нашите проекти е на зал, че всички негови творби се ката „дом” е символно определяне на
многообразие и на преоОбщината. Все пак тези скулпту- възприемат без забележки. Мур културното
на различия
ри се експонират на общински те- веднага си помислил, че този факт доляването
** Алабастърът е минерал,
рени. И всичките тези скулптури не е случаен, че има нещо в дъно- компактна
разновидност на гипса, с
са подарени на Общината. Анга- то на това тотално приемане – не характерен млечнобял цвят. Най-гожиментът е техен – да намерят може така, работите му са същите, лемите му находища са във Велинай-подходящите места и да ги не е променил радикално кобритания и Испания.
експонират по най-добрия начин. концепцията си. И в последния
Притежава пореста структура, поИ другото, което е – дано да наме- момент се досеща каква е причи- ради което в древността много често
рят възможност този симпозиум ната: работите не били мону- се използва за изработване на съдове
да се превърне в традиция. Преди ментални,
т.е.
липсвало за благовония. Поставените в такъв
ароматни етерични масла постегодини имаше така традиция в въздействието на монументално- съд
пенно
и равномерно се изпаряват
Бургас, но симпозиумът се про- то, били с големината на средно през микроскопичните
пори, като
веждаше в парк „Росенец”. Пара- големи пластики, но... направени по този начин разнасятму продължилелно с тази среща имаше още от алабастър** - мек материал, телно време ухание в помещението,
един симпозиум в „Св. Конс- който търпи една фина полировка където са поставени. Алабастърът е
тантин и Елена”. Имаше хубави и се получават един ефекти, бля- плътната разновидност на гипса.
неща и там.
съци. От тогава до смъртта си Лесно се обработва.
Изобщо самият процес е инте- Хенри Мур никога не пипва алаВъпросите зададе:
рес. И в „Св. Константин и Елена” бастър.
А НГЕЛ ДЮЛГЕРОВ
училището имаше идеята пара- Според немския художник

МЕЖДУНАРОДНА СКУЛПТУРНА СРЕЩА FREEDOM*

рум, който се провежда в рамките
на contempo и има за цел да насърчава и развива колекционерските нагласи в областта на
съвременното изкуство, дело на
млади автори. Организира фондация „Рая Георгиева” във Варна от
2011 година.
Тази година програмата на
CONTEMPO фестивал за съвременно изкуство, влиза и първото
издание на Международната
скулптурна среща „Freeдом“ и
изложбата на 9 май, представи
различните лица на скулптурата
днес - от рисунката и идейния
проект през превъплъщенията на
материята в камък, метал и дърво
до инсталации и експерименталните дизайнерски решения.
„Организирането на симпозиум, в който да се срещнат идеите
и творбите на скулптори от
различни държави и школи, е идея,
по която работим от две години.
Следващата ни мечта и амбиция е
да превърнем това събитие в традиция за града.
Необходимо е екстериорната
скулптура да отговоря и на времето, в което живеем днес - естествено без да забравяме историческата
памет и минало“, споделя Дора
Дончева - куратор на Международната скулптурна среща във
Варна и артистичен директор на
Международния фестивал за
съвременно изкуство Contempo.
В Международната скулптурна
среща „Freeдом“ и изложбата на 9
май участваха:
Гиртс Бурвис (Латвия), проект
„Докосване“/ камък
Емил Бачийски, проект
„Вълна“/ дърво
Конрад Риш (Германия), проект
„Черна роза“/ дърво, метал
Николай Нинов, Композиция/
дърво
Паоло Вивиан, проект „Хоризонтали – Вертикали“/ дърво
Пьорт Биес (Полша), „Freedom“/
камък
Радослав Радев, проект „Пламък“ на Рая Георгиева (1978-2009),
камък
Румен Димитров – Попа,
проект „Дъжд“/ дърво
Цветослав Христов – Цупи,
Композиция/ дърво
По време на първата Международна скулптурна среща „Freeдом“,
в „Морско казино“ бяха създадени
отворени ателиета по скулптура.
„Мисля, че резултатът е добър.
Една от идеите, освен срещата на
творци от различни култури и
школи, е ние самите като артисти
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олай Нинов – артистичен директор и участник във
„Freeдом“.
Бурвия споделя убеждението си, че всяко нещо в
природата има памет - дори
и камъкът, който помни всяко едно докосване.
Идеята новите скулптури
да бъдат инсталирани в
паркова градска среда, скулпторът Румен Димитров-Попа
коментира така: „На много
места по света, където съм
бил, се правят огромни инсталации и се обособяват
скулптурни пътеки, където
хората имат възможност да
се отделят от суматохата и да
се насладят на изкуство сред
природата“.
Фондация „Рая Георгиева“
дари на община Варна деветте нови скулптури, създадени по време на
Международната скулптурна
среща „Freeдом“.

РАДОСЛАВ РАДЕВ: „ЗА
ДА ПРИСЪСТВА НА НАШАТА СРЕЩА И РАЯ СЪС
СВОЯ РАБОТА, УСЛОВИЕТО БЕ АЗ ДА ПРЕСЪЗДАМ
НЕИН ПРОЕКТ...»

- Откъде дойде поканата за
тази скулптурна среща?

- От Дора Дончева. Всъщност тя
реализира една идея на сестра си –
Рая Георгиева. Като резултат от
симпозияма има общо има три работи от камък и шест от дърво. Забележителното в организацията са
добронамерените спонсори, защото всички знаем парите по проекта
едва стигат за неговата организация и реализация. Та тези добронамерени спонсори от Русе
предоставиха например каменните
блокове без всякакво заплащане.
За дървения материал мога да кажа
същото. Техниката също ни предоставиха без всякакво заплащане.
Присъстваше и човек, който се занимаваше с ремонта и заточването
на техническите средства.
- Как стана подборът на
участниците?
- Подборът стана както при
всички симпозиуми. Конкретно за
мен. За да се реализира идеята на
Дора Дончева - единственият начин на срещата да присъства/участва и Рая със своя
работа, бе аз да пресъздам един
малък проект на рано напусналата
ни художничка. Така че моето
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Австрийска държавна награда за
литература. Приживе издава романите „Стената“ (награда „Артур
Шницлер“ за 1963 г.), „Небе, което
никъде не свършва“, „Мансардата“, които обаче критиката и читателите забелязват чак през 80-те
години на миналия век: през 1983
г. издателство „Класен“ публикува
„Стената“ и „Небе, което никъде
не свършва“, а през 1984-та –
„Мансардата“ – като нови издания. Според критиката тези книги
са „крачка към поетическия реализъм“, а за „Стената“ – „модерна
приказка“, „притча за победата на
жената“; пак за „Стената“ Ханс
Вайгел пише: „Голяма творба,
чиято външна простота достига
класически измерения. Тя може да
бъде наредена сред шедьоврите на
западната литература.“
И нещо за контекста. Когато
говорим за съвременна австрийска литература днес (да
уточним, че става дума за прозаици) през съзнанието ми (ни) хаотично преминават ето такива
имена: Елфриде Йелинек (Нобел
за 2004 г., скандалната писателка,
феминистка и активистка, род.
1946), Елиас Канети (Нобел за
1981 г., роден в Русе през 1905-а и
починал в Цюрих през 1994 г.),
Петер Хандке (1942), Томас Бернхард (1931–1989), Герхард Рот
(1942), Юта Трайбер (1949), Роберт Менасе (1954), Илзе Тилш
(1929, нейни книги излязоха в периода 1999–2001 г. в престижната
колекция „Bibliotheca Austriaca“ на
изд. „ПИК“), разбира се още
Ингеборг Бахман (1926–1973),
Ерих Фрид (1921–1988), Яков Лин,
Райнхард Федерман, Ханс Карл
Артман... Списъкът е дълъг, някои
от изброените вече не са между
живите. Но в голямата си част те
са продължители в някаква степен на идеите на средноевропейския модернизъм от времето
на Астро-Унгария и на традициите, създадени от Якоб Васерман
(1873–1934), Артур Шницлер
(1862–1931), Хуго фон Хофманстал (1874–1929), Райнер Мария
Рилке (1875–1926), Роберт Музил
(1880–1942), Франц Кафка
(1883–1924),
Йозеф
Рот
(1894–1939), Стефан Цвайг
(1881–1942) и др. И като казах
Кафка, ще ми се да спомена още
една писателка – Мариане Грубер
(родена във Виена през 1944 г.),
чиято книга „Към замъка“ (изд.
„ПИК“, В. Търново, 2010) е реплика-продължение на недовършената „Замъкът“ на Франц Кафка.
Споменавам я отделно, защото тя
засяга същностни за новата австрийска проза черти, откриваеми
и в „Стената“ на М. Хаусхофер. Те
са особено отчетливи и в прозата
на друг съвременен австрийски
автор – Петер Хандке, и особено в
повестта му „Левачката“ (1976):
бихме ги обобщили така –
склонност към проникване в потайностите на човешката душа (да
не забравяме небеизвестната
„психоаналитична
школа“),
изострено любопитство към необикновени и гранични душевни
състояния, съдби и характери,
към „мистерията“ на съществуването; извеждането на преден план
на такива мотиви и теми като
смъртта, упадъка, резигнацията;
това всичко, съчетано с особеностите на стилистиката на австрийския художествен изказ

(по-особен в подножието на
Алпите) – повишена метафорика,
склонност към езикови експерименти и игри и пр., по-нисък социален
и
политически
ангажимент в сравнение с литературата, творена в Германия, да речем. Цитираните по-горе книги на
М. Грубер и М. Хаусхофер, макар
и писани в различни периоди, са
сходни с някои технически похвати от „Левачката“ – несантиментален, строг и клинично ясен
предметен език, вплетени в авторовия текст диалози, което засилва внушението за формално,
безлично и механично общуване.
Но да завършим с характеристиките на младото следвоенно поколение австрийски писатели: „... те
се стремяха да бъдат универсални,
без да имат нужната екипировка.
И понеже това поколение мислеше подчертано антидогматично, в
своята литература често ставаше
тъй абстрактно като най-отявлените догматици. Обща черта тук
бе изповедността, прикрита под
прозирна иносказателност, тъй
като на интимното преживяване
трябваше да се припише всеобщ,
социално обусловен характер“
(вж. „Съвременната австрийска
литература“ от Курт Клингер, ЕИ
LiterNet, 26.01.2009).
Една е темата, която обаче
непресъхващо и настойчиво
подхранва австрийскатаа проза, –
темата за самотата. „Стената“ на
М. Хаусхофер не прави изключение. Лесно бихме включили този
роман в един хипертекст от
искейпистки антиутопии – от
Хенри Торо („Уолдън“), през Уйлям Голдинг („Повелителят на мухите“) до У. Фокнър и доста други
(сещам се за Веркор и Макс Фриш
още). Но той е малко по-различен.
Както и последното произведение
на Хаусхофер „Мансардата“, и този роман е съкровено лична изповед, разказана под формата на
дневник. И тук разказът е накъсан
от спомени, съновидения и описания, душевни състояния. Пред нас
се разгръща житейската история
на 40-годишна жена (в
„Мансардата“ жената е вече около
47-годишна), която е с отворен
край. Наративът тече така леко,
ненатрапчиво, не-литературно,
така нормално, че читателят вярва
на всичко (да не забравяме, че това е антиутопия – захвърленият
накрай света Робинзон, а
всъщност вече един свят е загубен; това е фикшън, но всичко сякаш би могло и да се случи), и ако
авторката беше изкарала един хепиенд (това е било сън, недоразумение и пр.), щеше да изпорти
цялата книга, а заедно с това да
погребе и голямата идея на романа, заложена чрез този сюжет.
Това е книга на въпросите за
смисъла на живота, за изворите на
живота и страха от смъртта. Но
това е и книга за рекапитулациите, за преразглеждането на въпросите и отговорите, за съмненията.
Какво би направила една сама жена, захвърлена от обстоятелствата
в една ловна хижа в подножието
на Алпите, когато разбира, че е
обградена от невидима, незнайно
откъде появила се (като стъкло
прозрачна, но здрава и непреодолима) стена от останалия свят –
свят мъртъв в буквалния и преносен смисъл? (Останали са й малко
дърва, храна, млекодайната крава
Бела, котка и кучето Рис.) В тази

хижа на приятелско семейство тя
е отишла „за малко“, а приятелката й и съпругът й отскачат до
близкото село на пазар. После се
появява Стената и животът
свършва. Или започва. Проблемът
с произхода на Стената не получава развитие в хода на разказа.
(Една от алюзиите е, че съобразно
годината на издаването на книгата, става въпрос може би за
секретна разработка на една от
страните в годините на Студената
война. С течение на времето жената престава да мисли за Стената, дори не я сънува, но „дори
когато мисля за нея, тя не ми се
струва по-страшна от тухлена стена или градинска ограда, която ми
пречи да продължа по-нататък.
Какво ли пък толкова особено
има в нея? Предмет от материал,
чийто произход ми е неизвестен.“)
Героинята, която остава безименна до края на разказа (както и
героинята в „Мансардата“), започва да се бори за живота си, а
може би и за живота на последния
човек на Земята, съществувайки в
ВЛАДИМИР ШУМЕЛОВ
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свое собствено времеизмерение.
Някъде тогава започва да пише
своя дневник. Парадоксално, защото вероятно никога няма да бъде четен. Няма кой да го прочете.
Какъв е смисълът да пишеш тогава? („Понякога трябва просто да
си представям, че пиша за хора,
тогава ми е малко по-лесно.“)
Книгата е леко депресивна, на
места – повече, защото как можеш
да се отърсиш от лошите мисли на
разсъмване или през дългите
зимни месеци в планината? Ами с
тежка физическа работа, за да
оцелееш, защото си сам. А мислите – животът до и след Стената –
са неизбежни. Равносметката на
40-те и оттатък. Какво постигнах,
има ли смисъл, какво загубих с
предишния
живот,
какво
постигнах в новия? Стената благословия или проклятие е? Как
минава времето в самота (минутите, часовете, дните, седмиците,
месеците, сезоните) и как се
посрещат новите сезони и
празници (Коледа) за пръв път самотно? Явно Коледата и всички
останали празници вече са били
изгубени за човечеството някъде
назад във времето, те са изгубили
отдавна очарованието, тайнствеността си, станали са редови дни.
Тоест тук, в света на жената, „зад
Стената“,
нещата изгубват
сакралния си, или там както го
наречете, смисъл и остават номинации на строго реални в приро-

дата явления и предмети. Излиза,
че светът преди („отвъд Стената“)
е бил измислен, фалшив, нереален, а тук, в гората и планината,
той е реалистичен, нормален.
Както в екзистенциализма, и тук
трябва да оставиш надеждата, защото как би си отговорил на
въпроса: „А мога ли Аз това да
издържа?“; кой може да подозира
какви сили и възможности има,
докато не попадне в такава ситуация на Избор – между непосилно
тежкия живот без надежда за спасение и смъртта, дори и лека. И
ако в началото все пак съществува
някаква идея и надежда за
избавление, към края става ясно,
че тя е ненужна илюзия.
Романът е до голяма степен
автобиографичен. И тази авторефлексивност се открива и в
другите й прозаични творби. През
краткия си 50-годишен жизнен
опит Марлен Хаусхофер е познала
собствените си вътрешни Стени
чрез духовното отчуждение на
близки и роднини и неразбиране
от околните. В конкретния случай
нейната „Стена“ се превръща в
могъщ символ на невъзможността
да се слеят двата свята – външния
и вътрешния, духовния, в един
свят на любов и взаимно разбирателство.
И все пак това е роман за страха, камерна история за съвременния опит на страха, когато
четеш и той неусетно те превзема
отвътре; генетично заложеният у
всеки човек, свикнал да мисли с
категориите на вечността, страх
от необратимия край. Едно от
последните изречения в „Стената“
е: „Споменът, тъгата и страхът, и
тежкият труд ще останат, докато
съм жива.“
Обаче „Стената“ е с отворен
финал; всъщност финал липсва.
Както в романа на Мариане Грубер „Към замъка“ (изд. „ПИК“, В.
Търново, 2010; преди него преводачката Недялка Попова бе
представила на български книгите
й „Смъртта на дъждосвиреца“ –
1998, и „Безветрие“ – 2001, а още
през 1994 г. в „ПИК“ вече бяха
излезли нейните „Протоколи за
страха, разкази и есета“ в превод
на А. Димова и Ел. Кузманова) –
едно своеобразно „продължение“
на незавършения роман „Замъкът“ на Франц Кафка. Финалът на
Грубер е затрупан от сняг път,
сняг има и във финала на Кафка.
„Тук, в абсолютната белота на финалната празнота Към замъка
трябва да повтори Замъкът. – пише в предговорните си бележки
към романа Владимир Сабоурин.
Разбира се, „Към замъка“ не
повтаря Кафка, дописва го. И по
точно – липсващите параграфи от
финала на „Замъкът“; Йозеф К. на
Грубер извървява пътя до замъка
и влиза вътре. Изминат е един път
от забравата към припомнянето.
И обратно. Една необходима предислокация, като се има предвид
сложността на проблема в епохата
на модернизма (Кафка) и постмодернизма (Грубер, Хаусхофер).
Великолепен финал... Този
сняг... „Това беше един нов свят.“
Отчаянието,
самотата,
страхът от смъртта – ето едни
от основните теми на австрийската литература. А на българската?
На моята?
2.

„The Wall“, естествено. Ето ко-

ментар на сп. „Щерн“ от 1979 г.:

„Уморен
от
живота,
известният рокмузикант Пинк
Флойд е седнал сред хаоса на хотелската си стая и гледа с празен поглед. В този момент в
главата му се заражда сценария
на филм за това, какво е било,
какво е и какво ще бъде.
Страшни спомени и видения
преминават през съзнанието му.
Състоянието на Пинк Флойд може най-добре да се сравни с една
стена.“

И краят на този коментар:
„Светът в „Стената“ е предста-

вен като апокалиптичен кошмар.
Главният герой Пинк страда от
отчуждението си. Но филмът не
завършва песимистично: стената, която в течение на 90 минути въздейства по жесток начин
върху зрителите, накрая експлодира.
Зрителите са замаяни и вцепенени.
Сякаш са ги ударили с тухла по
главата.“

И „българската връзка“: книгата на Ник Мейсън „Пинк
Флойд“ отвътре“ (ориг. загл.

Inside Out: A Personal History of
Pink Floyd от 2004 г.; на бълг. в

изд. „Изток-Запад“, С., 2005, 362
с., твърди корици, 80 лв., тираж
1000 екз.) – мемоар за групата,
който барабанистът представи на
6.02.2006 г. пред многобройна
публика в София и пред която
каза: „Чувствам се неудобно да
бъда в България, без да сме свирили тук като група! Съжалявам
и се срамувам от това“... Е, срамът
му изтри Р. Уотърс със „Стената“
в края на август 2013-а в българската столица. На своята Стена на
Националния стадион в София
той изписа думите „Оставка“ – в
подкрепа на антиправителствените протести по това време. А
през 70-те и 80-те в Н Р България
да слушаш „Pink Floyd“ беше
знак, че не приемаш Системата,
че си бунтар. Или поне така си
внушавахме.
Всеки има своите Стени; има и
Стена на плача, Велика китайска
стена… Имаше и линия „Мажино“ (400 км укрепен вал, строен
1929–1934 г. по границата с Германия и подобряван през 1940 г., носещ името на френския военен
министър ген. Андре Мажино), и
Берлинска стена (1961–1989). Стени от векове. А моята? А Стените
в главите ни?
Стените формират всякакъв
тип изолационизъм (междудържавен, социален, икономически, расистки, религиозен,
полов и пр.) и сегрегация. Стената е натоварена със символни
значения (най-простото – преграда/бариера/ограда пред свободата,
но тя е и символ на сила, удържа
нашественици и врагове), тя
създава граници и разделя двуполюсни светове с различни философии. Но и след падането на
Стените опасността от появата
на нови техни близнаци е налице.
Има и сега стени (не в буквалния
смисъл): „Шенген“ в ЕС, между
Северна и Южна Корея, Куба и
САЩ, Мексико и САЩ, Гърция и
Турция, в Палестина (между Западния бряг и Израел), ние правим нещо такова срещу
емигрантите от Близкия Изток, в
Украйна…
В следващия брой
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Ако кажа, че всичко в ПЕТЪР ТОДОРОВ
тази книга е много лично,
все едно нищо да не кажа.
И истинско, като вдишвапонякога като
не уста в уста след всеки стих, сърцебиене,
морзова
азбука
с
разказ или писмо в Skype. Не, точки и тирета. препредавани
Всяка
следваща
няма удавници в лодката,
разсъхнала се в пустинята. Няма
и пустиня, макар че „потъват
бавно, в пясъците на брега се давят“ в търсене на „най-уютното
крайбрежие“. Има ли го, няма ли
го – кой знае. Пустинята е в нас
самите, пресичайки обезлюдени
паралели и меридиани (нали в
огъня влагата изчезва!). Не ни го
казаха, макар че самите ние си го
знаем...
Единият живее на брега на
морето, другият - някъде в
балкана, а битката им срещу
страховете от самотата е бюлетин за нивото на пресъхналата
река. „Виното и хляба си за мен“
е втората съвместна книга на Руми Пенчева и Иван Ставрев след
„Дъх на вечност“ (поезия и проза, издание на Сдружението на
писателите в Добрич, 2014). И
двете книги са заченати в социалните мрежи, те там си и живеят, страдат и обичат, и двете книга би трябвало да е с нещо
книги трябва да се четат с главо- различна, нещо да я отличава от
болие, както казва един мой предишната. Докато „Дъх на
приятел. Докато в „Дъх на вечност“ е моноспектакъл, къдевечност“ стихът и разказът са се то действието се движи от „автослели в едно придихание, в едно ровите“ ремарки, от театралния

КНИГА, КОЯТО ДА ЧЕТЕШ С БУЧКА ЛЕД В УСТАТА
гардероб на лирическия герой,
то във „Виното и хляба...“ персонажите са двама, сънищата и
бляновете са самоопределени и индивидуализирани. Междуметие, дума,
знак, болка, сън, метафора е повод другият да
хване греблото и да тика
шлепа, лодката или
дъската към омаята на
човешките взаимоотношения. („Игра на криеница“; „Оби, отварям
вратата. Нататък... сме
двамата! Ето „Завесата“ I. S., R. P.). Няма ръкопляскания, няма бис.
Доколкото имаш сили да
замълчиш.
Някаква
вътрешна драматургия
движи действието. От
вътре навън. И от вън навътре. Създадената от
Руми Пенчева и Иван
Ставрев друга оптика
провокира читателя да се
вгледа в собственото си
битие, да пренареди ценностите
си и да припознае житейските си
лабиринти. (Според Вл. Янев,
съществува „множествена памет
на непобедения българин, на
отстояващия човек“). Дали това

ДРАГОМИЛ ГЕОРГИЕВ

ЗА ЛЮБОВТА – „ВИНОТО И ХЛЯБА СИ ЗА МЕН”

Универсалните
„въпроси,
които никой век не разреши” (П.
Яворов) примамват и търсят нови и различни интерпретации,
видения, истории и картини.
Космическото противоборство
между Доброто и Злото, Сътворението и Разрушението съществуват през вековете, ала
любовта е тайнството и енигмата, която винаги носи привкуса
на личното като опит и субективност. Тя е вратата, която
отварят и варненските творци
Руми Пенчева и Иван Ставрев
във втората си „гара за двама”,
билингва книгата „Виното и
хляба си за мен - поезия, проза,
писма” (Издателство МС, Варна,
2015, 130 с.) която е допълващ и
вълнуващ дневник на две души
по пътя на познанието на
светлината, красотата, доброто и
щастието.
Тайнството и на този втори
текст е в новаторския лирически интимен разказ за феномена на любовта като
сътворяване на различни азбуки, езици, реплики, видения,
мечтания, жестове, погледи,
трепети, придихания, докосвания и т.н. Двамата на крилете на
чувството градят и моделират
своя духовен дом съкровищница, в която оцветяват, остойностяват, съхраняват спомени
от пътувания, преживявания,
страсти, като миговете са пресъздадени в близка творческа
камера и в обилната светлина
на виденията на красотата, а това е филм, разказ без начало и
край. Изповедите са ту драматични и образни, ту метафорични и живописни, езикът е
изящен и фин като влюбената
душа, за която са без значение
годините, пространството и
времето, другите и обществото.

В традицията на „Две хубави
очи” на П. К. Яворов, „Старопланински легенди” на
Йордан Йовков), „Крадецът на
праскови” на Емилиян Станев и
вторият лирически сборник на
Руми Пенчева и Иван Ставрев
продължава, надгражда и отрича постигнатото от предходниците, оригинално разтваря
други пространства във вечния
роман „за любовта” (Кирил Василев). От многото вариации
общуваме с „късната любов”
(Лилова), когато „неумолимо,
без
умора
търсим…
неизвестното” - а тя е пак
толкова магнетична и чаровна,
емоционално наситена и невероятна.
Двамата Той и Тя са интелектуалци, хора на образното
мислене и на богатото въображение. Мъжът е „Залезът”, Жената е „Изгревът” на новия
филм на живота, когато двамата
влизат устремно и заедно в паралелния свят на „неизвестното.” Той е преживял дългия низ
от много пролети и зими, но сега обичта го прави „слепецът
прогледнал веднъж!” и като
прохождащо дете се учи да гледа на света, да пише и да обича,
„защото не може/ пък и някак…
не и отива/, птица при залез…
сама… да заспива”. Срещаме
натрупаната култура на истински голям мъж на България влюбен, толерантен и смирен
пред величието на Шедьовъра.
Далеч в миналото остават метежните страсти за Него, както
е при Ботев и Яворов, а е избран
вариантът на продължаване на
изповедта „обич за обич”
(Евтим Евтимов) от Пенчо Славейков и Д. Дебелянов до Петя
Дубарова и Ивайло Балабанов.
Мъжът е с колумбовската

страст на Малкия принц, когато
„мекото вечерно зарево: задържа погледа ми дълго”, но за
Нея той може и да е „малко
сърдито човече”. Неговият глас е
искателен, страстен, припрян, но
и нашепваш светите думи на
взаимността от „и днес, омагьосан, сънувам, желано и…
грешно” през „Сънувам нещата
във обич научени…” до „защото
Бурята обича смелите и/ влюбените!...”.
В нашата литературна история имаме достатъчно тъжни
текстове като „Под игото” на
Иван Вазов, „Бай Ганьо” на Алеко, „Гераците” на Елин Пелин, а
тяхна алтернатива са тези за
Слънцето и Любовта, на съзиданието и творчеството - „Под
манастирската лоза” на Елин
Пелин, „Старопланински легенди” и „Вечери в Антимовския хан” на мълчаливеца
Йовков, „ Вечната и святата” на
Елисавета Багряна„, ”Обич за
обич” на Евтим Евтимов, „Спасете нашите души” на Стефан
Цанев, „Остаряваме бавно” на
Недялко Йорданов. В новия 21
век можем убедено и уверено да
поставим двата лирически
дневника „Дъх на вечност” и
„Виното и хляба си за мен” на
Руми Пенчева и Иван Ставрев.
В процеса на четенето и
осмислянето на текстовете читателят ще къпи душата си, когато „Дошло е време да познаеш
себе си”, през историите и преживяванията с преоткриването
на българското „Умът и
храбростта красят мъжа!!!”, а
колко изящно и лъчезарно е да
виждаме любимия човек в живота си през призмата на „найсвободния дух, който/ съм срещал.”

не е заради любовта - „Орфей ще
слезе в Ада заради Евредика“.
„Виното и хляба...“ носят
усещането за метасюжет:
Прелиствам паметта
на сънищата мои.
Нищо от тях не гасне.
Двама слепци (R. P.).

И не само заради това трябва
тези стихове да се четат с бучка
лед в устата („Пътешествие в
оранжево“ - поема в памет на самоубилия се българския поет
Фикри Шукриев; „Жажда“;
„Лятно слънцестоене“ - I. S.). Тази поезия не назовава болката,
тя търси жестове на въображението („Огън-сърце“; „Очите на
тъгата“; „Прегръдки“ - R. P.).
Урбанистиката на сегашното
време не реконструира миналото. Лутайки се по улиците от
страховете си, двамата автори
съхраниха своите чувства.
На оня, голия череп, безокият,
страшният,
всъщност е мой... Той... няма
очи, защото
навътре са вгледани... в себе си.
(I. S.)

Изящество нали, така и се
казва стихотворение – „Изящество”. Когато четяхме с приятели това стихотворение, бяхме

отворили бутилка червено вино. Така и остана недоизпито. Трябваше ни
време, за да дойдем на се-

бе си.
През 2010 г. издадох
последната самостоятелна книга
на Иван Ставрев „Продължение
в отвъдното“ (Издателство МС,
Варна). Е, само дето не си взехме
сбогом. Каквото имахме да си
кажем, казахме си го. Оставаше
само някой ден да турим под печат „Събрани съчинения Иван
Ставрев“. И да пием по едно питие за здраве (или за Бог да
прости!).
А ето че тандемът Руми
Пенчева – Иван Ставрев продължава да ни изненадва. Вчера
с „Дъх на вечност“, днес с „Виното и хляба си за мен“, утре... Ще
има утре. Защото това е животът. Нали смисълът на литературата е да подкрепи всеки един от
нас да открие себе си, да осъществи онези житейски преходи,
които ни правят пълноценни.
Колкото до Skaype и прозата в
книгата (а защо не и за драматургията в поезията на Руми
Пенчева и Иван Ставрев!) – те си
заслужават специално място в
някои от следващите броеве на
в. „КИЛ“.
Руми Пенчева, Иван Ставрев.
Виното и хляба си за мен. Изда-

телство МС, Варна, 2015.

Х УД О Ж Н И К Н А Б Р О Я

ГОРАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

Роден 1987 г. в гр. Варна. През
2006 г. завършва средното си
образование в
Професионална гимназия
по текстил и
моден дизайн,
специалност
Художествен
текстил. През
2010 г. завършва висшето си
образование в
ШУ „Епископ
Константин
Преславски” специалност Педагогика на обучението по изобразително изкустмо, степен бакалавър.
През 2011 г. завършва магистърс-

та, стъклопластиката, графиката,
скулптурата и концептуалните
изкуства.

ката си степен, специалност Педагогика на обучението по
пластични изкуства – ювелирен
дизайн. От 2014 г. работи в СОУ
„Васил Левски”, гр. Девня, като
преподавател по Рекламна графика.
Има широк спектър от художествени интереси и работи
активно в областа на фотография-

2010 г. - проект „(Виж)Другият град” - варненска опера с
фотоинсталации
2009 г. - XIX национална
изложба „Графика малък
формат”, София
2009 г. - първа самостоятелна
изложба „Текстил”, Шумен
2006 г. - декоративно стенно
пано в ПГТМД - Варна

УЧАСТИЯ И ПРОЕКТИ
2013 г. - осъществява
проект „Чешмата” в ПГГСД
„Николай Хайтов”, Варна
2011 г. - IX изложба
Идентичности - Дупница
2011 г. - XXI национална
изложба „Графика малък
формат”, София
2010 г. - ХХ национална
изложба „Графика малък
формат”, София
2010
г.
изложба
„Идентичности”, Дупница
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налния си сюжет, който е истинска творческа находка за автора.
Казвам го без притеснение, като
редактор с дългогодишен опит,
през ръцете и погледа, на когото са
минали стотици ръкописи.
Завръзката на повествованието е
толкова динамична, внушителна и
визуална, че няма как да не впечатли читателя. Ето само няколко
щрихи от началната картина:
„Взривът беше оглушителен!...
Гларусите, които обикновено си
почиваха върху съседните покриви и комините на старата, запустяла Къща, литнаха без криле към
пролетното небе като бели, парцаливи топки, разпилени от мощната
взривна вълна. В следващия миг
оцелелите птици се окопитиха,
разпериха криле и закръжиха с
тревожен грак над прашния облак,
през който острият им взор откриваше издъхващите събратя с
окървавени, пречупени криле...”
Сюжетът, както е известно, носи на гърба си голяма част от интереса и стойността на всяка
художествена творба. А в случая
той е поел още по-съществена мисия. Ето в най-общ поглед сюжетната рамка: строителната
мафия, като задкулисен поръчител
на атентата, гръмва фасадата на
Къщата на кръстовището, в
центъра на Варна, за да си
разчисти терен за бъдещо строителство – поръчка, спечелена без
конкурс, под масата. Старата, запустяла двуетажна сграда е
мрачният символ и на безпаричието на Общината, която не може
да заплати отчуждението на имота
и така вече осем години се спъва
реконструкцията на новия булевард. Къщата е и ябълката на
раздора в голямата фамилия на
Бабката, главният герой на повествованието. Години наред за
златния терен се водят съдебни дела за наследство, за оспорване на
обезщетението и завещанието. А
без съдебно решение Къщата не
може нито да се продаде, нито да
се събори, тъй като е с богата
история, паметник на културата!
Около тази Къща на кръстопътя
на Времето, както символично е
наречена, Панчо Недев умело
заплита няколко сюжетни линии,
всяка по своему вълнуваща, динамична и драматична, обществено
значима.
Първата сюжетна линия е
почти изцяло разкрита в текста на
втората част на корицата – непримиримата идейно-политическа
борба, която се води във фамилията от 1944 г. до наши дни на тема
антифашизъм и антикомунизъм. В
романа тази безкрайна, семейна
„дискусия” е показана не с познатата ни до болка агитационно-плакатна фразеология, а с живи
човешки разговори и спомени, доводи и отрицания, в присъствието
на „духовете” на антифашиста Димитър Матеев и антикомунистическия деец (горянин) Янко
Демиров (бащи на средното поколение от фамилията), разстреляни
без съд и присъда през 1944 и 1947
година, почти в една и съща
местност в Коджа Балкана, и двамата герои и жертви на своята
чиста вяра за по-добър обществен
ред и справедливост. В случая
партийно-политическата полемика „за” и „против” двете враждуващи идеологии в лицето на

ТОДОР ЯНЧЕВ

„ДО КОГА С ТАЗИ САМОУБИЙСТВЕНА
ОМРАЗА И ЗЛОБА, МИЛИ РОДИТЕЛИ!?”
от върха на управленческата пира-

социалиста Христо Матеев и синия депутат Петър Янев не звучи
абстрактно, тезисно, назидателно,
а се свежда до размисли, изводи и
заключения чрез битовото общуване на героите, маркирано с много повече искреност, правдивост,
жизнен опит и житейска мъдрост.
Още повече, че центърът на внимание на тази драматична, семейна
сага се явява Бабката като някогашна любовница на царския офицер Янко Демиров и съпруга за
кратко време на антифашиста Димитър Матеев. Разгръщайки найсполучливия образ на Бабката –
Петра Дионисиева, в по-широк национален, дори глобален план, авторът е напипал
живеца на борбата ни за
оцеляване в това наше
тежко, пагубно разделно
време - помирението и единението в името на бъдещето, което трябва да започне
от самия човек и от семейството,
най-малката
клетка на обществото, преди да стигне до политиците
и партиите. И не е случайно,
че точно тя, 82-годишната
Бабка, дава идеята за написването и отпечатването
на двата биографични
очерка, на антифашиста и на
горянина, в една книга с
общо заглавие „Герои на
своето време”, както и за помена по случай годишнините им на една дълга,
фамилна маса. След толкова
ожесточени кавги и съдебни
дела, когато наследниците са
се хванали гуша за гуша, идеята за
тази обща маса, като първа стъпка
към помирението, изглежда малко
пресилена и дори невъзможна. Но
авторът съзнателно е потърсил и
намерил в нея символа, метафората и провокацията към Времето, в
което живеем, за да ни посочи
изхода, светлинката в тунела, пътя
за излизане от кризата и социалноикономическото ни развитие.
Авторът много добре се е справил и с езика на героите си, за да не
изглежда той заложник и пленник
на отминалото време: като език на
идейно-политическа пропаганда,
език на омразата и победата на
всяка цена, като тотално отричане
и заклеймяване на историческото
съществувание на противника. Затова може би политическите
разговори и спомени на битово-семейно ниво някак естествено се
осмислят, коментират и осъвременяват. Това е другото съществено
послание на автора към читателя:
че ако той е пристрастен към лявата или дясната идея, да не бърза да
захвърля книгата и да се възмущава защо двата очерка са събрани в
едно книжно тяло, сиреч, непримиримите Духове на антифашиста
Димитър Матеев и на горянина
Янко Демиров?! Изводът е ясен –
историята трябва да се чете и коментира такава, каквато е била;
имало е фашизъм и антикомунистическа съпротива, имало е
жертви от двете страни на барикадата, които следва еднакво да се
помнят почитат.
„Къща н акръстопът” на Панчо
Недев има още едно неоспоримо

достойнство, вплетено в сюжетното развитие, което я отличава от
типичните съвременни романи на
прехода, корупцията и разрухата.
Докато в тях преобладават черните
краски като основен белег на
съвременното ни общество – злобата, алчността, мошеничеството,
насилието, безнадеждността за
утрешния ден и пр. – във втората
част на романа си авторът извежда
на преден план идеята за умерения
оптимизъм като светъл лъч-надежда към помирението и обединението на фамилията чрез
отговорното мислене и активните

действия на братовчедите Милен и
Мария Матееви и Вълчо и Милка
Яневи. Те първи одобряват и подемат предложението на Бабката за
общото честване на своите дядовци, те поемат грижата за
осмисляне на двата биографични
очерка в една книга, те подготвят
„терена” за общата фамилна маса.
Със своите светли мечти и фантазии, необременени с тежки спомени и свади, те отиват и по-далеч в
бъдещето като планират общ паметник на двамата герои и жертви
на своето време – на дядото-антифашист и дядото-антикомунистически деец! С тази абсурдна идея
на братовчедите, вплетена генетично в тематиката и проблематиката на романа, авторът
изпреварва поне с 50 години сегашното ни политическо време!
Впрочем, за да бъда по-добре
разпран в тези си разсъждения,
ще цитирам само два пасажа от
изявлението на братовчедите: „...
Нашите дядовци са родителите на
нашите родители! Корени от
дървото на живота ни! Какво ни
пречи като връстници на демокрацията, необвързани с партии и
идеологии, с пагубното разделение
на „леви” и „десни”, с ужасния, нетърпимия вече език на омразата и
злобата, да почетем паметта им на
една маса, с едно възпоменателно
слово, с едно християнско „Лека
им пръст!” или „Бог да ги
прости!...”; „До кога с тази самоубийствена омраза и злоба, мили
родители?... Ние сме убедени, че
съгласието за единодействие и помирение никога няма да започне

мида, а ще поеме нагоре от основите й, вкопани дълбоко в
българската земя. От човека, семейството и рода...”
Не е трудно да се разбере, че
авторът превръща това изявление
на братовчедите в кулминация на
обществената значимост на романа си. Защото по смисъл, съдържание и целенасоченост то излиза
извън рамките на повествованието за семейната сага около Къщата на кръстопътя. Защото
провокира обществената съвест
как да осмисля миналото и как да
върви към бъдещето. В този смисъл, като умерен оптимизъм за
утрешния ден, посланието на братовчедите към своите враждуващи
родители се извисява до послание
към обществото, към цялата ни
нация.
***
Нямам намерение да анализирам многобройния антураж на
действащите лица в Къщата на
кръстопътя, защото това може да
бъде тема на по-цялостно внимание. Ще кажа само, че от голямата
компания на действащите лица –
членовете на фамилията, служители, общественици и политици –
най-интересен, неповторим, завършен и типизиран е образът на
Бабката. Слаба, почти кльощава,
но жизнена и силна духом старица
на 82 години, която по новому се
стреми да въвежда ред и порядък
във фамилията. Приемаме дори
парадокса в развитието на нейния
образ, че една жена, която все още
живее със спомените си за „царското” и „социалистическото време”, която е била фактор в
партийната и стопанската номенклатура на града, може до такава
степен да се „осъвремени”, че да я
възприемем безкритично и с нейното супер актуално мислене и
действие като цапната в устата,
шантава и предизвикателна тийнейджърка, която ходи с дънки и
на дискотека, редом с внуците си...
Сериозно постижение на автора е и образът на професор Джиесемов
–
момчето
от
математическата
гимназия,
сраснало се от малък с компютърната техника, което се стреми
да използва своите познания не в
хакерска или друга мошеническа
сфера, а „в полза на човечеството”,
както обича да казва. И благодарение на своята вродена доброта,
пъргав ум, наблюдателност и целенасоченото гледане на „криминалета” по телевизията, активно
помага на полицейския следовател
Николов да разкрие самоличността на атентатора на Къщата на кръстовището. С един
нищожен косъм от косата на
атентатора! Защото по силата на
съдбата и обстоятелствата, в минутата на дистанционното взривяване на Къщата, той се е озовал зад
атентатора в тролейбуса... Не на
последно място, искам да отбележа
основната заслуга за „четенето на
един дъх”, както се казва, на тази
доста дебела книга от 400 страници. Причината за леката и бърза
„четивност” е в криминалния елемент, в криминалната нишка,
хитро, професионално, майсторс-

ки вплетена в цялостната конструкция на сюжета. В подхвърлените въпроси още в началната
страница: Кой е авторът на атентата с двете жертви и материалните
загуби? Защо са гръмнали само
фасадата, а не цялата къща? Как,
кога е било заложено взривното
устройство? Как ще се разкрие
атентаторът?... Макар да не е
основна, криминалната
тема
всъщност движи действието и
разкрива другия живот, другия
образ на героите. В тази „полицейска” група най-ярко се откроява образът на инспектор Никола
Николов. Един млад, откровен и
честен до безобразие полицейски
служител, още неопетнен и
необвързан с политиците на времето, който с големи трудности,
лишения, обиди и закани води
следствието.
В заключение, без да пренебрегвам и обезценявам другите
достойнства на „Къща на кръстопът” от Панчо Недев, още веднъж
искам да подчертая основната
заслуга на автора: че ни е поднесъл
една остро проблемна, съвременна, необходима, българска
книга с голямо обществено значение за национално обединение и
социална справедливост. Ако прочетете този роман – няма да съжаляване за изгубеното време.
Защото такива книги все по-рядко
се появяват на нашия книжен пазар!
Панчо Недев. Къща на кръстопът, ред. Т. Янчев. PANBAL, Варна,
2013 г.
„Уважаеми читателю!
Държите в ръка една необичайна книга: два документални очерка
за комунист-антифашист и
антикомунистически деец-горянин! Една трудно сътворена книга
за двама идейни врагове, верни и
предани до смърт на своята Вяра
за свобода и справедливост; за двама герои и жертви на своето Време.
...Ако сте читател с определени, активни политически симпатии и пристрастия към лявата
или дясната идея, не бързайте да
се учудвате и възмущавате, как
така, защо сме събрали в едно
книжно тяло непримиримите Духове на героя-антифашист Димитър
Матеев
и
на
антикомунистическия деец Янко
Демиров!?...
...Провокацията беше 82-годишната Бабка, главната героиня
на повествованието! Тя първа ни
даде идеята да издадем двата
очерка в една книга, по случай годишнината от разстрела им, без
съд и присъда, в Коджа Балкана. В
личен план това е книга за двамата мъже от първата й младост,
към които тя е имала съдбовна
връзка. Единият – царски офицер,
ухажор и годеник за известно време, другият – бивш съпруг, баща на
децата й...
...Отнесохме се с еднакво разбиране и внимание към вярата на
двамата изявени дейци на антифашистката и антикомунистическата Съпротива като към
реален, исторически факт. Надяваме се, че и само този факт ще
бъде достатъчен, за да бъдем правилно разбрани: че обединението в
името на бъдещето на България
трябва да започне от семейството!”
Из анотацията на корицата
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жанрово определение, бих определил Мариан Желев като
нестандартен разказвач, под чийто творчески порив жанровите
бариери са особено податливи.
„На бял свят” категорично се
разминава с традиционния
„сборник с повести и разкази”.
Сред жанровите разказови
образци са включени
есеистични
текстове,
притчи, „постинги”, документалистика, спомени. Като цяло това са текстове,
родени от голям и дълбок
човешки опит. Видима е
идеята на автора за многожанрова книга, но не
толкова като открита демонстрация на писателските умения, а по-скоро като
вътрешна
решителност
споделеното да бъде „конституирано” в онази емоционална сила и ритъм,
чрез които думите придават същност на нещата
В този смисъл словесната подплата на сюжетите в
книгата добива своята сила
в жанровия сегмент - това
са „кадри”, малки, бързо
сменящи перспективата
текстове, нещо като филм,
в който не виждаш всичко, заслепен от яркостта на откритието,
което прави авторът, и, както се
оказва, измества всичко останало,
изпълващо случката (подкупващата усмивка на полицая в „Хиляда лева подкуп”, жеста на
стареца от „Кой ми изяде вафлите?”, самотните пътници от
„Безпътният автобус” и пр.). В същото време Мариан Желев няма
претенции, текстовете му да бъдат
някакви особени, концептуални
художествени разкази. Претенцията му сякаш стига дотам,
това да са истории, които човек
Това е първата преводна книга, чрез която любителите на
поезията могат да се запознаят с
творчеството на един от найинтересните съвременни руски
поети – йеромонах Роман.
Светското име на този автор е
Александър Матюшкин, роден
през 1954 г, завършил филологическия факултет на Калмицкия
държавен университет в гр.
Елиста. Но от 1983 г. се посвещава на монашеското поприще, като повече от 20 години служи
като монах в скит Ветрово
(Псковска епархия). Автор на
десетки книги с поезия и на редица текстове на песни,
изпълнени от Жана Бичевская,
Генадий Понамарьов, Андрей
Селиванов, Олег Погудин и много други бардове на Русия, както
и от Кубанския казашки хор.
Гласът му прехвърля границите
на родината, носи се като пратеник на духа, Православието,
свободата по целия свят. Оказва
се и че отец Роман умее вещо да
си служи не само с думите, но и
с четката, защото в духовното му
обиталище изображенията на
иконите са негови.
Книгата с преведени негови
стихотворения може да бъде
озаглавена и „Ябълковата гради-

просто разказва. Сякаш! Защото
тези истории са фрагменти от
един живот, които като цяло могат да се обединят около трудните
пътища, които изминава всеки от
нас, докато изгради свой цялостен
жизнен и жизнелюбив образ на
ежедневието. Т.е. в разказаната
история няма някаква зрима пре-

тенция, но онзи, които я възприема, долавя, че под неангажиращия
уж разказ стоят доста познания,
опит, чувственост, добро умение да
използваш думите - в този жанрово-стилистичен ключ кратката
проза на Мариан Желев е съзвучна
с една от тенденциите в съвременната българска млада проза на неподправения разказ. В „На
бял свят” словото се превръща в
обред за споделяне, в който животът е нещо много повече от физика
и физиология, той е онази невидима духовна същност, която
поддържа тялото и насища обра-

зите с толкова светлина, че е
трудно веднага да определиш кое е
плод на овладяната, мъдрата тъга
на просветления ум, и кое е
следствие на тази вирулентност на
живото – сърцето.
С разказваческа мяра и техника Мариан Желев е избягнал традиционната
техника
на
сборуването - балансиране на съдържанието между няколко
изключителни текста и някои пообичайни. Обединяващото в „На
бял свят” е стремежът в отделните
разказови фрагменти да се
свържат наслояванията на времето, да се намери онова „също” –
единствена
опора
на
идентичността ни. Въпреки съдържателната всеобхватност –
разкази за първите уверени (и
неуверени) стъпки на житейското
поприще, за планината, приятелите, семейството, писателството,
пътешествията и пр. и пр., авторът успява да „събере” всички тези тематично-жанрови линии в
посланието да съхраним в себе си
неспокойния дух, който движи
човека от дълбока древност, на
любопитството и авантюризма в
опознаването, завладяването и
променянето на света, стремежът
към по-добър живот и надеждата
в късмета, който далеч не се
усмихва на всички („Реплики на
дъсчица”, „В Русия съм”, „Улица
„Виктор Юго”)
Личният подход към всяка
история в „На бял свят” е по-важен
от това да се търси в нея процентът
автобиографичност. Затова и азовата форма в сборника е само
похват на разказване, а не цел за
препратки към авторовата
личност. Мариан Желев не се
опитва да концептуализира техниката на „вмъкване на всичко” в
едно произведение, тактика така
характерна за по-масовата
българска литература днес, а

преследва целта да внуши на чита- действителност, всекидневни усетеля усещането, че книгата, която щания, пространството на чодържи в ръцете си е „целият свят” вешкия рай или ад в днешния ни
- поне неговият „цял свят”. Функ- ден в България. Различните обрационирането и пресемантизира- зи са вкарани в определени асонето на всекидневното
знание в „На бял свят”
не е желание за оргиналничене, а по-скоро
памет за достойнството на ума, търсещ красотата на човешките
взаимоотношения,
които съществуват,
въпреки непоносимите
социални реалности.
Въпреки че в някои
текстове се усеща
преднамереното изискване книгата да бъде
оригинална,
концептуална на всяка
цена, това в никакъв
случай не пречи на
нейната рецептивност.
Посланията са позитивни, тематиката е
актуална,
отделни
хрумвания са чаровни,
липсата на претенция
Художник – Горан Ангелов
за концептуалност не
дистанцира читателя спрямо ху- циации, като игри на паметта,
дожествения свят.
като капризи на спомена. Този
Художествените текстове съу- въздействащ пъзел е буквално
мяват да проблематизират пълно- „избродиран” в литературното
ценно (и идейно!) темите, нещо поле на книгата.
повече – фрагментите носят внуЗад силния чувствен език на
шение не за интерпретация на ня- писателя в текстовете на Мариан
каква скрита до днес или малко Желев неизменно се вижда следапозната фактология, а за предава- та от човека, усещането за прене на духа на нещата, съхранени в ходност. Може би и затова
паметта. Така се постига това мо- книгата притежава много лица и
ментно пробляскване на образ, ония тънки, хладни, урбаслучка, детайл, чувство, в които се нистично обагрени нюанси, които
събират смислово предходните ни правят по-хора. Една книга, в
образи и става видима която съзнателният стремеж към
концепцията и съответстващата й литературност и - в най-общия
подредба на материала. Разказите смисъл на думата - социална
в „На бял свят” са особено богати отзивчивост си подават ръка.
с рефлексивни екскурси: обичайСъс сигурност обаче зад тях се
ни явления, топоси в градската крие много работа.

ИВАН ОВЧАРОВ

ПЕВЕЦ И ЗВЪНАР НА СВЯТАТА РУС

на от детството“, защото в нея
ясно се откроява търсеният (и
все не намиран) първичен рай,
изгубеният граал, към който все
се стремим („ Без Бог, зовящ
ни в тези Детски нощи,/ кой
би живял без смисъл и любов?“). В изграждането на

книгата е използван хронологическият принцип. Чрез
него най-добре се очертава
времевият модел на чувствата на средищния персонаж,
както и сезоните на неговото духовно посвещение.
Използваната
троична
композиция също не е самоцелна, а произтича от
християнската божествена
триипостасност.
Преводачът Владимир
Стоянов умело е вникнал и
пресъздал психологията и
поетиката на творчеството
на автора, успял е да предаде
изключително сполучливо
образно-поетичния език на
йеромонах Роман. Така
например, като средищен
образ, символ и лексема в
обособения първи цикъл е
целебният извор. Като сми-

съл на битието, протичащ през
всички реалии, до които се докосват погледът и душата на
поета – белия храм, стария дом,

полетия порив на душите, любовта, мъжеството, както и
съпричастността, но не толкова
със самотата на молитвеното уединение, а с красотата на
есента, на майката Родина,
пътуваща в родовата лодка
на спомена, зовяща и в съня
своите чеда – ония чеда,
които още не са я забравили.
Вторият цикъл насочва
към първичната виталност
и извисяваща песен на славея, която като бяла нощ
осветява пътя и посвещава
душите в прекрасното. Стиховете оттласкват към съвършенството
на
естеството, славещо органичното Божие вдъхновение.
Третият цикъл от само
себе си (събрал 12 стихотворения) носи усещане
за завършеност – като месеците в годината, като часовете върху циферблата на
часовника. И съвсем закономерно тази част от книгае получила заглавието
Йеромонах Роман – „Ябълки от детството“ та
„Моя
възраст, моя златна
в превод на Владимир Стоянов

гибел“. Това е и откровение с
усещането за настъпващата есен
в човешкия живот като най-богатият, но и най-тъжният сезон.
Той събира всички цветове и
всички плодове на земята. Носи
прозрението на залеза и е
златната пепел, с която посяваме
вечния живот.
Интерес, може би, би породил
и въпросът: кое е накарало Владимир Стоянов да преведе тези
стихове. Може би още по-наложителен след десетките, да не кажа – и стотиците преводи, които
той досега е направил на редица
непревеждани на български език
руски автори. Единият от отговорите навярно се крие в неволното му признание, че обича
да слуша молитвения глас на
техния автор, който не просто
пее, а проповядва уважение,
братство, смирение и любов.
Или може би и за това, защото
стихотворенията и песните на
йеромонах Роман разказват, по
думите на самия преводач, че
има рай за птиците – за онези,
които не са загубили способността си да чувстват и да летят; за онези, които не са
забравили да мечтаят; за онези,
които имат съзнание и памет за
род и родина.
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Проблематизирането върху масовото съзнание и факторите,
определящи неговия характер, има
устойчиво присъствие на цивилизационната сцена. Антиномията
лидер-тълпа намира интерпретация във философските прозрения
на Ницше, а Хосе
Ортега-и-Гасет
проследява историческите тенденции
на човека-маса. Но
преди всичко е любопитна генеалогията на хипнотичното
влияние
върху
тълпата и механизмите на задвижване на историческите процеси върху базата на
сугестиращите реторични похвати.
Гюстав Льобон е пионер в дешифрирането на психологическия
характер на масовото съзнание.
Проследявайки
историческите
процеси и на фона на социологически анализи той дефинира категорията „тълпа”. Става дума за
определени социални слоеве от
обществото, чиято самоличност е
анонимна, защото функционирането им в обществото е стихийно
обременено с волята на „Водача” ,
на „лидера”. Льобон, за разлика от
Хосе Ортега-и-Гасет, възприема
масата като средата, върху която
покълва водачът. Той не е напълно
суверенен субект, а едновременно
идентичен и надраснал себеподобните. Авторът постоянно
акцентира върху своеобразното
очарование на водача.
Емблематично за тълпите е
отсъствието на убеждения, на
страст, която да завладее както
индивида, така и събратята му.
Тълпата е стадо, което не може да
мине без господар, твърди Льобон,
и то бързо успява да се „сдобие” с
такъв. Авторът смята, че някои от
водачите са самотници, първоначално заслепени самите те от фанатична вяра, в която личността
загубва себе си. Такъв е примерът с
Робеспиер, който дори използва
Инквизицията в името на идеите
си. Този тип кореспондира с обсесивното състояние, той е завихрен
около собствената си „велика”
персона, но за да се изяви е нужна
тълпата.

дата, поЛьобон РОСИЦА ТОДОРОВА
литиката
разграничаи пр. Кова типове
водачи, кои- (реторически размишления върху „Психология на тълпите” на Гюстав Льобон) гато
повторето се ръководят или от действието, или от притежават устойчива воля, убеде- нието завладее мнозинството –
мисълта. Тези на действието са ли- ност в истинността на идеите си и всички искат, всички го правят –
истерията придобива още по-мошени от проница- енергия за да ги осъществят.
щен ефект. „... Идеите, чувствата,
Какви
са
средствата,
завладявателност, упоени от
собствената си вя- щи тълпите, провокиращи гене- вълненията, вярванията притежара, сугестирани от рална промяна или незабавно ват толкова заразително свойство,
преследването и действие. От една страна, това са колкото микробите.” Без съждения, без вникване в смисъла, „от
омразата, които ги
Росица Тодорова е завършила кръчма на кръчма” се случва зарамотивират
да
жертват всичко. СУ „Св. Климент Охридски”, ма- зяването на масата - да, адекватно
Именно тази силна гистър по философия и ретори- именно там, където пребивава
еуфория повлича ка. Специализирала е в тълпата и където водачите могат
тълпата, която не притежава областите на културологията, да бъдат „чути” върху фона на
собствена воля. Ролята на водачи- решаването на конфликти и во- алкохолния ентусиазъм. И днес
те, подчертава авторът, е да създа- дене на преговори, ефективните политическата пропаганда се
ват вяра, да нагнетяват страстта, модели за професионалното по- настанява спокойно сред масите, в
като основни движещи лостове на ведение на учителя, уменията и компанията на бирени фестове,
компетенциите за общуване, скари, концерти и др. действащи
социалните катаклизми.
Тълпите не притежават оформе- психотренинги и др. Има публи- върху инстинкта внушения.
„Тълпите се водят с модели, не с
на смислена идея, извън собствена- кации в Алманах на НГХНИ
та си сфера и провокацията от „Константин Преславски” – аргументи”. Популярността прово„водача”, особено, ако се случва с Варна, в. КИЛ, сп. Философия на
неясни, но възбудими ефекти, СУ „Св. Климент Охридски”, Госъздават постепенно привържени- дишник на Пловдивския уници, готови да го последват. Вярата верситет „Паисий Хилендарски”
действа като допинг върху масово- и др.
Работи като учител в НГХто съзнание, тя измества разума, заНИ
„Константин Преславски” –
щото не се нуждае от него.
Тираничността на водачите е до- Варна.
пълнителен фактор, стимулиращ
тълпата. Тълпата има нужда от бързите внушения, подчертава
деспотизъм, защото само така Льобон. В тази категория попада
възприема ролята на авторитета и примерът и това означава предвазащото само чрез подчинение е рителна подготвеност от лидера
способна да реагира. Льобон опре- чрез „обаяние”.
Независимо дали се прокарват
деля тълпите като обладани не от
нужда за свобода, а от нужда за нови идеи, или се налагат
подчинение и когато лидерът им действия, универсалната формула
„абдикира” или загуби властта си, е: „твърдение, повторение, заразитълпата се обръща срещу него, ра- телност”. Твърденията, недоказани,
зединява се. Енергията на тълпата е но „авторитетни” и стегнати, имат
рефлекс от мощта на водача и инс- по-голям ефект от аргументираните: „... те вярват само на ломоте- кира чувство на възхищение, нетинктивно се срива заедно с него.
Според автора се наблюдават щия...”, изтъква Ницше в „Тъй рече съзнателно влечение към „модела”,
водачи с краткотрайна мощна Заратустра”. Твърденията придо- желание за идентификация с него.
Обаянието е определящ фактор,
енергия, която често се демотивира биват сила само когато се повтарят
според
Льобон, и ефективността
постоянно.
Льобон
дава
пример
с
и посочва като такъв Гарибалди.
на
твърдението
и повторението
Наполеон,
който
признава
една
Историята е наситена с аналогични
примери на лидери, чиято харизма ефективна реторична фигура - пряко зависят от него. Обаянието
е изпепеляваща. Но има и лидери с повторението. Сугестивният ха- има различни превъплъщение и
относително постоянна власт – рактер на повторението е аргу- според автора то граничи както с
основатели на религии, събития, ментиран от несъзнателното му очарованието, така и със страха и
променящи хода на историята, ка- запечатване в психиката. Такава е ужаса. Обаянието има омагьосвато такъв тип, според него, са Моха- ролята на рекламата и нейната си- ща функция, то обсебва чувствата,
мед, Колумб и др. Тези водачи ла се наблюдава в търговията, мо- интелекта, притъпявайки скепсиса

НАГНЕТЯВАНЕ НА СТРАСТИТЕ

„Еволюция на седмично- ВАНЯ КОЛЕВА
то разписание“ (Варна, Издателство МС, 2015) на Иван
Овчаров е книга за живота и
смъртта, за любовта и
прошката, за реалността и
ра върху нормативността и админамеренията за осъществяването нистративно установеното чрез
ѝ. Книга за копнежи и блянове по „седмичното разписание“, върху
далечни простори, но и за сетното ежедневното, за да се оттласне той
завръщане в онези свети места, къ- и в обсега на общочовешките
дето всеки за себе си някога се е ценности да зададе нов прочит на
завръщал – за да поеме нататък, „усещането за родина“. И като
към Отвъдното може би.
изведе стойностното, високото, да
Книгата представя стихотворе- концептуализира кое „остава“, за
ния и поеми, които са разграниче- да се вдълбочи в „търсенето на
ни в четири цикъла – „Еволюция смисъла“.
на седмичното разписание“, „ЕвоИван Овчаров поетизира срелюция на усещането за родина“, щата със смъртта, след която – в
„Това остава“ и „Еволюция в усещането за безтегловност и
търсенето на смисъла“. Четени в безсилие да продължи, поставен
тази последователност, насловите сред една почти космическа самовизуализират
логиката
на та, или тъкмо поради нея, човекът
мисловно разширяване и всеобе- стига до прозрението, че „все
мане на света, но и проникване в трябва някого“ да губи, за да
дълбинните пластове на нещата. осъзнае „живота като чудо“. Да
Показват интелектуалните и ду- проумее ценността на живота – и
ховни дирения на поета едновре- да се вкопчи в него. За поета е от
менно навън – към света в неговата значение как страданието пропрамноголикост, но и навътре – към вя брод в мисълта и душата на
същината и съкровеното. Въплъ- индивида. Доколко болката възпищават съсредоточаването на авто-

и разумното възприятие. Завоалирайки истината чрез маската на величието, обаянието поробва
личността, отнемайки всяка
възможност на разума. Льобон цитира фрагмент от „Мисли” на
Паскал,
илюстрирайки
всеобхватността на сетивните
заблуждения. Льобон обръща специално внимание на личното
обаяние, което е независимо от
титлите, социалното положение и
авторитет. Примерите, които посочва – Мохамед, Жана Д`арк, Наполеон и др., илюстрират
своеобразна „неземна” харизма,
която безпрепятствено прекрачва
границите на разумното съмнение,
завладявайки масовото съзнание.
Тези личности съхраняват обаянието си посмъртно и историята
мултиплицира неговата сила. Но,
ако водачът загуби внезапно
властта си, то тълпата е безпощадна в демитологизирането му,
нещо повече – става негов палач.
Всъщност тълпата се опиянява от
детронирането на водача си толкова еуфорично, колкото и от въздигането му.
Нагнетяването на страстите е
определящ реторичен механизъм
на всяка власт. Взаимоотношенията
между лидера и масата са основани
на внушения, без които масата не
би се раздвижила. Тълпата дава
ясни знаци за своята уязвимост и
лидерът се фокусира именно там.
Настоящето предлага все повече
невербални, завоалирани, сугестивни методи, които манипулират несъзнаваното. Но старите
изпитани средства на реториката:
твърденията и техните повторения,
действат безотказно, особено когато темите засягат националното самочувствие,
егоцентризма,
ценностите. Истеричното поведение на някои лидери все повече се
подменя с добре режисирано поведение – театър, което подбира внимателно всеки елемент – от сцената
до цвета на декора. „Модерният”
лидер иска да обладае тълпата на
всяка цена и тълпата има същите
очаквания – една почти идеална
симбиоза.
Густав Льобон. Психология на
тълпите. 3 и 4 глава. – Изд. „Жарава”. 2002.

сътвореното от него – еманацията на човешкия дух,
изкуството също променя
своя образ. Процесът е
настъпателен, като песенно
разказвана история, която
неизбежно върви към своя край.
Затова и лириката на Иван
Овчаров, представена в книгата
„Еволюция на седмичното разписание“, е извор на тъга, меланхолия. Версията на поета за
социокултурната ситуация е поскоро песимистична. Цитирайки
познати текстове – от Светото
Евангелие до стихове на Петко Р.
Славейков – Иван Овчаров
разкрива болезнената истина, че
„Народът си отива“, а „Поетите си
тръгват в края на процеса…“. Те
вярват: „В началото е словото“ – и
основавайки се на истината, че
„Бог беше Словото“ (Йоан. 1:1), в
него намират вдъхновение и упование. Затова и последни разбират,
че „светът си е сменил реликвите“,
че „няма нужда от поети“, а от
охранители.
Но дано Иван Овчаров да греши…

„ЕВОЛЮЦИЯ НА СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ“ ИЛИ
ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НА ТЪГАТА У ИВАН ОВЧАРОВ
тава и облагородява човека? Съумява ли той да я приеме и превъзмогне, и да се поучи от
сполетялото го изпитание? И после
– какъв спомен оставя човекът
след себе си – с всяка своя стъпка, с
деятелността си? Как индивидът

ще бъде запомнен и дали ще го
помнят? Изминавайки своя път
във Времето, азът неизбежно стига
до момент на равносметка – какво
е постигнал и „какво от тук нататък / все още ни остава…“; какво е
длъжен да направи, за да е полезен
на другите, как да се погрижи за
тях. И да не спира, да не се отказва,
да върви докрай – като помни
своите покойници, като им отдава
дължимото и се поучи от тях.
С мисъл за живота като чудо, за
живота въпреки всичко, поетът
интерпретира смъртта и от друг
ъгъл – като знак на живите, които,
пречистени от звуците на „траурен
марш“, би трябвало да станат подобри. Но често става обратното.
Човешкото избледнява, стопява се.
До трансформация, която не знае
пощада дори за символа на човешката душа – очите, и най-одухотвореното в тях – погледа.
Сякаш не само човекът, но и
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УС М И В К И О КО Л О Н А С

Турхан Расиев е роден на 28
януари 1942 г. в с. Ген. Киселово,
Варненска област. Като ученик в
град Добрич прави първите си литературни опити (първоначално
на турски език, а след това на
български). Завършва висше
образование във ВИНС „Димитър
Благоев”, гр. Варна, но по-късно не
практикува специалността си
(„Икономика на строителството”),
тъй като не иска да пречи на
строителството, а и строителството да не оправдава слабостите си с
него.
Започва да пише хумористични и сатирични произведения в момента, в който
редакциите започват да му връщат ръкописите със сериозните
стихове и разкази. От времето, когато е бил отговорен секретар на
вестник „Девненски възход” му е
останало усещането, че „човек, когато носи отговорност, не му е
много до смях”.
Така постепенно влиза сред
плеядата известни варненски хумористи Веселин Асенов, Георги
Бербенков, Върбан Боров, Неделчо Витанов, Иван Троянски,
Емилиян
Ялъмов,
Милко
Хамбарджиев, Марио Милушев и
др. Печата в почти всички вестници в България. Негови работи са
публикувани в Съветския съюз
(„Крокодил”, „Огоньок”, „Неделя”,
„Литературная газета”, „Советская
торговля”, „Beчерная Москва”), в
Турция („Ак баба”, „Аталъм”) и др.
страни.
Първата му хумористична
книга „Инсанлък хали” („Човещина”) излиза през 1968 год. След
точно десет години излиза и
първата му самостоятелна книга
„Не плачи последен” (1978) В нея
Турхан Расиев се представя пред
читателите с най-характерните за
неговата дарба жанрове: епиграмата, афоризма и миниатюрата.
Следилите развитието на неговия
талант отбелязват, че с течение на
годините той се развива като
„остър, находчив, безпощадно
откровен и лаконичен творец”. За
настъпилите положителни промени в творческото му амплоа говори и фактът, че остротата на
идеите, както находчивостта и
искреността му не се натрапват, а
следват логично сатиричната
проблематика. Все с тази книга са
свързани и някои от принципите,
които той по-късно спазва през
ВЕСТНИК „КИЛ“ С МЕДИЙНОТО СЪДЕЙСТВИЕ
НА ТЕЛЕВИЗИЯ
„ЧЕРНО МОРЕ”

ване, кариеризма, лицемеТУРХАНОВО ВРЕМЕ
рието, подмазвачеството,
демагогията. Често преосмисля

годините: „Литературата е
духовната храна на човека.
Ако няма вода в книгите, човек не
може да асимилира тази храна на
сухо!...” (пред Вл. Спасов от в.
„Полет”) Макар и да пародира
общоприети истини на деня,
авторът не споделя разбирането,
че сатирикът трябва да е непременно смешен. Нещо повече, за
него е трудно да си представи
смешна сатира: „Положението ми
е безутешно, искат да съм пишел
смешно!” („Тъгата на сатирика”).
За сметка на крайните изобличения в книгата се налага свежият
хумор за парадоксите, които
ежедневно ражда животът.
През 1987 г. книгоиздателство
„Г. Бакалов” – Варна, издава трета-

та книга на писателя „На четири
очи”. Следват „Нямам думи”
(1991), „Море до гуша” (1996),
„Врели некипели” (2001), „Дезинфекция” (2006), „Сатирична
зона“ (2007), „Политическа
джунгла”, кн. 1 и 2 (2010), „Политиквеници. Политизирани мисли”
(2010), „Хайку. Кукуригууу...”
(2010) и „За мъжа и жената... в
кръга на шегата” (2010), „Турханови закони” (2011), “От оня свят”
(2012), „По кратката процедура”
(2012), „Апострофиада” (2012) и
пр. и пр. Няма да скрия, че
последните 10-15 книжки Турхан
Расиев издаде чрез собственото си
издателство САМИЗДАТ „ТРАС
ПРЕС”.
От неговата ръка произлизат и
книгите „Антология. Мисли и
афоризми от български писатели”,
„Български фамилни имена от
турски, арабски и персийски
произход”, „Български хумористично-сатиричен речник”, преводните „Весели приказки за
Настрадин ходжа и децата”,
„Кратки турски народни приказки” и пр. антологични издания.
Едно
от
най-големите
достойнства на сатирата на
Турхан Расиев е да оживява
въпреки безбройните идеологически, социални, културни и пр.
реформи. За поколения българи
името му неизменно се свързва с
таланта да се гледа отвъд нещата
на живота, там, където властват
безпощадните механизми на човешките несъвършенства –
властолюбието, меркантилността,
безпределната алчност. Въпреки
че отдавна са отминали времената

на войнстващата сатира и днес тя
е повече от всякога натирена в
неудобния ъгъл на книгоиздателската политика, Турхан Расиев
продължава да се бори за повече
човечност и справедливост в един
свят, където вярата и любовта загубиха престижния си характер и
станаха повече занимание за хора
природни сатирици. С умението
да напипва пулса на лошите
обществени заболявания Турхан
Расиев не заостря прекомерно болестите на съвременното „социално политическото тяло”, не
озлобява и не нажежава страстите
на обществено отхвърлените, а по
думите на класика Пиндар „лекува душите” с най-лечебното лекарство –
смеха.
За мнозина днес тези кратки, състоящи
се от едно, максимум
две изречения брилянтно чисти и остри
афоризми, изглеждат
леснодостъпна форма
за човека да изрази
едно или друго свое
недоволство или да опубличности
своя справедлив гняв. Но всеки,
който все още е запазил своето
преклонение пред силата на словото, би формулирал друга теза:
всяко човешко творение е мъртво,
ако не е проникнато от яростния
темперамент на един аристократ
на духа, приел за свое верую
борбата с пороците на модерния
свят, с наивната вяра в прогреса и
техниката, с политиката и идеологиите и най-вече с глупостта на
съвременния човек. Всяка глупост
около нас ни застрашава със същата сила, както неизлечимата
болест дълбае отвътре нашето тяло.
Смелостта на Турхан Расиев да
критикува нравствените пороци и
морални недъзи на обществото,
да резолира в блестящи
епиграмни образци лъжливите
послания на властващите лозунги
за равноправие, благосъстояние и
демократични промени, извира
преди всичко от неприемането на
такива обществени и социални
явления като диктатурата, мързела, апатията, бездействието, популизма. За Турхан Расиев
епиграмата винаги е била злободневно изкуство. В класическата си, завещана ни от древните,
форма, той иронизира конкретна
личност или проява. Макар да започва с традиционната подкана за
веселба, смехът в неговите книги е
тъжен, горчив. Изстрадал в найинтимното си битие съдбовните
истини за смъртната сила на словото, до днес той си остава
страстен
изобличител
на
егоистичния стремеж за забогатя-

български поговорки и пословици, преиначава фразеологизми,
влагайки в тях ново значение, служи си със сравнения и метафорични епитети.
Гражданската ангажираност на
сатирика, изострената чувствителност и бързата му реакция към
недъзите на отделната личност и
на обществото представляват
опит за философско преосмисляне на явления, които носим у себе
си или позволяваме да се ширят
край нас. Често в епиграмите и
афоризмите му може да се срещне
мотивът за дифузиращата вина,
превръщаща се във всеобща невинност. Но го занимава и въпросът защо всички са виновни или
всички са невинни, защо няма
будни хора, които да носят със себе си закона за отделяне на вина
от невинност. Зад пристрастноангажирания тон, под който се
улавя фарсово-трагичното напрежение между форма и съдържание, нерядко той разкрива своето
удивление от празнотата на
съвременното битие.
Истинското признание на
Турхан Расиев е приятелството му
с Радой Ралин и Борис Димовски,
за които неведнъж се е изказвал с
преклонение пред творческата им
смелост и дързост. За безспорната
надареност на варненския сатирик са се изказвали най-добрите
български сатирици: Христо Пелитев, Марко Ганчев, Христо Радевски, Иван Троянски, Върбан
Боров, литературните критици
Петър Тонков, Никола Боздуганов, Венко Христов и др.
Страхувам се само от това,
въпросите на Турхан Расиев към
читателите да не останат „въпроси в пустиня”. Най-малкото поради факта, че епиграмите на
писателя са не само съдба и
призвание, но и остро оръжие за
борба с лошото и грозното; „найдемократичната, най-достъпната
форма на изкуството” (Радой Ралин). „Висша еманация с чудодейна спойка на мисъл и сърце”,
епиграмите позволяват на Турхан
Расиев да гледа реалистично на
себе си, без да фантазира. Той е от
хората, които знаят, че ние, българите „още не сме дозрели политически и не умеем да отделяме
зърното от плявата в човека”, но и
никога няма да позволят да му четат морал хора, които надничат от
мерцедеси или от хеликоптер.
Преди немного години Борис
Димовски беше казал: „На мен ми
трябват двеста, но ми стигат и
две”. Няма да е преувеличено, ако
кажа, че за мен Турхан Расиев и до
днес не прави компромиси нито
със съвестта си, нито в поведението си. Защото за него „и най-

тънкият компромис е дебела работа... ” (Борис Димовски). Стига
му да се надсмива над ежедневието, да се подиграва със съдбата, и
понякога да кара хората да повярват, че не всичко около тях е
нечисто, подло, користно...
ТУРХАН РАСИЕВ

*
Като се огледаме,
май цялата ни нация
е за... рекламация!
*
Борили се за светли идеали,
Пък от преяждане умряли!
*
В името на Демокрацията
пожертваха... нацията!
*
Наградиха ни с купата
„За духане на супата!...”
*
Които до вчера ми бяха кумири,
безлични са днес, изчезват без
дири.
И расте в мен подозрението,
че не съм добре със зрението.
*
Когато няма какво да кажа на
хората, имам повече време за
писане.
*
От свободата на словото до слободията има само една храчка.
*
Когато ни омръзне чуждото
робство, минаваме под наше.
*
Мислите за свободата са отлежавали в затворите.
*
Докато избирахме знаменосците
си, изгубихме войната.
*
За много поети и два живота не
са достатъчни, за да станат
безсмъртни.
*
Мнозина търсят Дървото на
познанието със секира в ръка.
*
Сивият поток не се изчервява от
срам.
*
Прекаленият светец на дявола се
моли.
*
Мнозина правят новелистика, а
малцина – Нобелистика.
*
Мъглата от думи е найнепрогледна.
*
Бездарието без дарове не си отива.
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