
ПАЗИ ,  БОЖЕ

„Назад към бъдещето!” Тази впечатляваща
препоръка отправи неотдавна ПРООН  /Програ-
ма на ООН/ към българските читалища. Нейни-
ят смисъл е повече от ясен – надшият народ е
открил неповторима организация за развитието
на своята духовност и тя не е изгубила своето
значение до ден днешен. Нещо повече – в нея е
закодирана и формулата за развитие на култу-
рата ни – само на основата на големите ни твор-
чески постижения можем да вървим напред.

За жалост този код не е разшифрован от
много съвременни наши културолози. За тях на-
родните читалища са нещо допотопно и докол-
кото все още съществуват, те са само за хората
от малките селища. А колкото до предишните
творчески постижения, те са само напъни да си
внушаваме, че „и ний сме дали нещо на света”.
За сегашните “модерни времена” били само не-
нужен товар – кой ще ти чете сега Ботев и Кара-
велов, Вазов и Славейков, Яворов и Дебелянов,
Елин Пелин и Вапцаров…

А за ония, напълно отречени 45 години на XX
век да не говорим – в тях няма нищо, което заслу-
жава да отбележим. Това Каралийчев и Разцвет-
ников, Багряна и Фурнаджиев, Талев и Карасла-
вов, Димов и Станев, Дончев и Радоев, Ханчев и
Матев и цяла още плеяда поети, белетристи и
драматурзи били ала-бала творци, образи от ста-
рите ленти. Даже от Българската национална те-
левизия се чуха гласове, че от съвременната ни
литература нямало нищо, което заслужава вни-
манието ни. Намират се и малко по-щедри оце-
нители – явявали се кълнове на “по-модерни”
днешни творци, но те по правило не са членове
на Съюза на българските писатели, а са “свобод-
ни дарования”, които са с отворени сетива за го-
лемите постижения в художествената литерату-
ра на Запада. И диригенти на тяхното вдъхнове-
ние са чуждестранни “доброжелатели”, които “вяр-
но” им сочат “правия път” за истинската литера-
тура – далеч от българските корени и добродете-
ли, далеч от човещина и родолюбие, далеч от
яснота и гражданска позиция. Тях те подпомагат
морално и материално. И така откакто е почнала
„демокрацията”.  Сменят се парламенти и прави-
телства, раждат се и умират медии, “успелите
творци” се търсят все в една посока. Някаква не-
видима ръка сочи с показалеца си към нея и “фак-
торите” хич и не мислят да се отклонят встрани.
Там са хвалбите, там са наградите.

Остава ни само поуката от народната пого-
ворка: “Пази, Боже, сляпо да прогледа!”

Дотука беше зимата. От днес
започва нов сезон – съвсем различен.
Кокичета свенливи – тих протест,
мъртвилото отричат.

През лятото високи снегове
забраждат върховете мълчаливи.
Поляните горят във цветове
и хляб пекат безсинорните ниви.

Сега е пролет.Облаци летят.
В пръстта лудуват сокове и жили.
А птиците се любят и въртят
гнездата си с трогателно усилие.

И пеят непрекъснато. Без жал,
че някой просто може да се пръсне
от жажда да ги слуша, осъзнал
какво във своите песни е пропуснал.

Борислав ВЛАДИКОВ

Сп. „Читалище“
  Кн. 1-3 2015 г.

80 години от
рождението на
Йоан Левиев

На Шипка всичко е спокойно...

ЕПИЛОГ
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Позиция

Защо бе хора, защо бе приятели добри и ро-
долюбци, защо лесно и бързо се заплеснахме с това
европеизиране и допуснахме неусетно заплевеля-
ване на родния език с толкова думи – чуждици, ко-
ито са не само трудно произносими, понякога ци-
нични и мъчно обясними !!! Обидно ми е как все-
кидневно чета вестници, слушам радио, гледам те-
левизии с филмови сериали, при които почти всеки
трети израз или реплика има чуждици и най-вече
английски думи, които са в лингвистичната основа
на американския език? Не, не мразя чуждите ези-
ци, напротив уважавам ги... Всички народи си имат
език, традиции, обичаи, които пазят и предават на
поколенията си… Но защо, защо ние така бързо се
обезценяваме, признаваме се за второстепенни,
вместо да се гордеем с нашия прекрасен българс-
ки  език?... Езика на нашите будители, патриоти и
родолюбци, които го опазиха в съдбовни изпита-
ния и робство… А днес автори на текстове, говори-
тели по радиа и екрани, по телевизионни конкурси
за млади таланти започват да се превземат, кокет-
ничат с чужди песни, да ни се набиват в очите, да
показват чуждопоклонничество. С подражателство-
то на чужди празници  и обичаи, някои лъжеинте-
лигенти смятат, че са повече европейци и открито
се хвалят с „високата” си култура, а всъщност са
жалки папагали.

Думи като: рейндъри, тийнейджъри, уикенд, бро-
кери, дилъри, килъри, бордове, кеш, гардове, про-
моция, о’кей, номинация, ни проглушават всеки ден.
Те са опасни, неизкореними плевели в езика ни. Не
ни обогатяват с ценности, а само ерозират нашата
българска реч. Но нека сами преценим кои думи
какво значение имат. Рейнджъри – веднага виждам
натруфен човек с груби цветни дрехи като кроко-
дил, бронежилетка, каска, с тъмен поглед, въоръ-
жен, готов за агресия, за грабеж, убийство, тръгнал
за пари да завладява чуждото. Независимо къде
ще е по света. И как, как да го сравня с нашите думи
войник, боец. Стройно облечени момчета, момци с
миролюбиви погледи, с готовност да бранят род и
Родина. И как да сравним думите тийнеджъри, тий-
неджърки – трудни дори за произнасяне,  с нашите
звучни думи юноши, девойки, момчета, момичета,
от които дъха младост, волност, обич, миловидност,
вяра и надежда в бъдещето.

И може ли да се сравнява купешкото уикенд с
нашия отдих, дума с богато съдържание, пожела-
ние за отмора, спокойствие, среща с природата и с
близки хора. Защо трябва да говорим за борд, бор-
дове,  думи от които иде намек за пари, неизвест-
ност, баровци, противни хора? Вместо съвет, от
която дума се чувства доверие, вяра, упование...
Защо да казваме промоция – дума, от която имаме
усещане за стара повехнала стока, за нещо с из-
текъл срок на годност. Насочено към бедни хора?
Или платено кеш, наместо платено в брой? Или
вместо приключване, модерното – финализиране!?
Да ме прощават италианците, но не бих приел тях-
ното чао, наместо нашето довиждане, дума пълна
с пожелание за здраве, радост, успешен ден и по-
желание отново да се видим живи и здрави. Да
продължавам ли с примерите.!?

Нашите интелектуалци, дейците в електронни-
те медии, официалните институции вместо да из-
ключват ненужните чуждици от своята реч, да па-
зят родния език, го заплевяват, водят ни към езико-
во обедняване и загуба на българската идентич-
ност.

Страхувам се и от нещо друго. Особено в пос-
ледно време сме свидетели на още по-широки це-
ленасочени действия на определени хора да нала-
гат чуждия стандарт на общуване като модернизъм,
наложен ни от времето, в което живеем, без да по-
мислят, че така спомагат за унищожение на нацио-
налната ни самобитност, бит и традиции. Но-о-о,
така се получи. Прекалено бързо си отворихме гра-
ниците за всичко чуждо, в това число и в душевния
ни мир.

Защо споделям своята човешка тревога?Ние
българите сме една от най-старите държави в Ев-
ропа. И ще останем ли безмълвни към нашествие-
то на чуждото в културата ни?! Езикът ни да бъде
заменен, претопен и, недай Боже, даже забравен?

Нека мислим, нека се стреснем, докато не е ста-
нало късно. Докато все още сме родолюбци и се
гордеем със звучния си и мелодичен майчин език.

Нека тревожно бият камбаните!

     Петър ДОНЕВСКИ
     писател

Език свещен на моите деди,
Език на мъки, стонове вековни,
език на тая, дето ни роди
за радост не, – за ядове отровни.

Иван Вазов

ÍÅÊÀ ÁÈßÒ ÒÐÅÂÎÆÍÎ ÊÀÌÁÀÍÈÒÅ
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ПОВИК ЗА ПРОБУЖДАНЕ

Народното читалище “Побуда” в Ивайловград
е създадено в далечната 1914 година от училищ-
ния инспектор Иван Балтов и от първите учители в
града Василка Кайрякова, Анастасия Атанасова,
Евка Илиева, Милчо Ахчиев, Елисавета Урумова,
от служителите Ангел Стоянов, Христо Коев, Тодор
Анченков, Петър Арнаудов, Васил Драгулев и др. С
дарения е създадена и първата българска библио-
тека в Ивайловград.

Читалището се превръща в средище за обогатя-
ване на духа и културата, за изява на творческите
стремления на хората от Ивайловградска община.
То разполага с добра материално-техническа база:
библиотека с над 34 000 тома книги; голяма концер-
тна зала с 350 места; зала за конференции с 80 ме-
ста; просторни фоайета – обновени и реновирани
по проект на програма ФАР, които предлагат възмож-
ност за срещи и творчески дискусии сред модерно
оборудване, зелени кътове и красиви стенни пана,
изобразяващи местната природа и култура.

Към НЧ „Пробуда-1914” действат четири клона
в селата Свирачи, Железино, Славеево и кв.
„Лъджа”. Членовете на читалището са над 200 и още
толкова са самодейците. Създадени са и водят ак-
тивен живот няколко любителски формации – теат-
рален състав, колектив за художествено слово,
танцов ансамбъл „Мераклии”, детски танцов състав,
камерна формация .Армира”, клуб „Viva la muzika”,
дамски хор за обработен и изворен фолклор (клон
„Лъджа”), група за стари градски песни „Незабра-
ва”, група за – автентичен фолклор (клон Свирачи),
група за източнородопски песни (клон Славеево).

Свой пълнокръвен живот имат и формации с
периодични изяви – кукерски състав, две лазарски
групи, коледарска група и работилници по прилож-
но изкуство. Голяма просветна роля в живота на
читалището играе неговата библиотека. През 2009
г. НЧ „Пробуда-1914” е одобрено по програма
„Българските библиотеки – място за достъп на ин-
формация и комуникации”, която има за цел да улес-
ни достъпа на местната общност до информация и
услуги чрез интернет. Понастоящем читалището
разполага с необходимата материално-техническа
база, осигуряваща качественото изпълнение на
различни проекти. Служителите са обучени да ра-
ботят с компютърна техника и да разработват доб-
ри проекти.

Днес читалище „Пробуда-1914" е утвърдена и
наложила се във времето обществена институция,
която работи упорито и последователно за разви-
тието на културното пространство в Община Ивай-
ловград с нови идеи и дейности.

Пред концерт

Да зарежем лозята...

„ЧИТАЛИЩЕ“
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Баба Марта – с раздвоените си настрое-
ния между два сезона; да се раздели със сво-
ите зимни навици и капризи, със зимата и ней-
ните красоти: белият простор, буйните балове
на снежинките, снежните чудати качулки, изящ-
ните ледени плетеници по стъклата, разгърна-
тата фантазия на децата – да си направят
може би последните снежни човечета... Но и
да не закъснее да се подготви – с радостта от
очакването – за посрещането на наближава-
щата я пролет: вече усещана с аромата на ви-
олетовите теменужки по припеците, със свен-
ливия вишнев цвят.

И народът ни – от векове в края на зимата,
мека или сурова – е заживявал с предчувстви-
ето за запролетяване.Това е усещането от га-
льовността на ранния южен полъх – компози-
рал мелодиите на капчуците. И в душата му
сякаш е покълвал копнеж за полска работа /
допреди няколко десетилетия населението ни
се е занимавало най-вече със земеделие/.
Нетърпението му е подсказало да си измисли
и празник – посветен на здравето и плодоро-
дието през годината.

Празник или обичай за повикване на про-
летта: в първия ден от последния месец на
зимата – 1 март. До нас е стигнал обогатен и
неотменим – като общонародна традиция, с не-
принудения и простичкия поздрав: „Честита
Баба Марта!”

Самата календарна година, както и три от
нейните четири сезона, са с имена от женски
род. Пък 12-те й месеца са все „кавалери”,
всъщност така ли е в народния календар?

Народът ни е възприел месец март и като
жена – Марта /името – значи „господарка”/; и
понеже този месец е старостта на зимата, же-
ната е наречена Баба Марта. Нека не звучи
обидно за някои читателки обобщаващият й
нрав – като предание: непостоянна и припря-
на; или пък внезапно приветлива, засмяна.
Каквато е и в пословиците, народните:

Календар

„Марта е като малко дете: ту плаче, ту
се смее, ту вали, ту слънце грее”.
„Разсърдила се Баба Марта, та духнала
виелица”.
„Мартино слънце не топли”,
„Трай ми магаренце, Марта пристига”...

Като празник 1 март си има свой впечатля-
ващ знак: това е закичването с мартеница /ки-
тица, кичилка/. Не е ли забележително: обича-
ят с накита е само наш си, чисто български;
кой знае как и кога разсял се – в някакъв вид –
тук-там при съседите румънци и албанци /най-
вече пренесен и просъществувал в средата пак
на българи – преселници от робски гнет; или
на коренни българи, самосъхранили се там/.

Пръв може би тълкува думата „мартеница”
видният наш книжовник от Копривщица Най-
ден Геров – в своя “Речник на българския език”
в края на 19-ти век:

„Шарени конци, които някои си
връзват на ръцете и на шията на 1-ий
марта всяка година, а ги хвърлят, кога
видят пръв път лястовица или щъркел”.

БАБА МАРТА –
БЪЛГАРКА ЛИ Е?
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Тъкмо за това в някои илюстровани честит-
ки за Баба Марта, наред с мартенички, са изоб-
разявани Лястовички и щъркели, завръщащи
се в родните си гнезда. Значи е дошло време
за земеделския труд, за обработване на плод-
ната земя. Често е рисувана и самата Баба
Марта, нейните образи са най-странни.

В изобразителното изкуство: може би пръв
я представя художникът от Казанлък Иван Ми-
лев. Навярно и заради трайната му привърза-
ност към мотиви от народния епос, към леген-
дите и виденията. Едва ли неговата „дебела”
Баба Марта /1926г./ е симпатична, освен с на-
ционалното си облекло. Но поне е вярно ней-
ното моментно състояние на разсърденост и
разфучаване – толкова близко и до човешки-
те ни състояния. Мнение на изкуствоведката
Евдокия Петева-Филова – за картината: тук
Баба Марта – здрава, едра селянка – е оли-
цетворение на лошото време...

Поетите и белетристите – пишещи за де-

цата, също насърчават тяхната радост, под-
държат я. Дора Габе сякаш „връзва” мартенич-
ки на всички деца – с пожеланието си: „Да сте
бели и червени, като слънцето засмени”. А
Чичо Стоян /Стоян Попов/ е загрижен, сякаш
пита: „С мартенички ли са всички, малки хуба-
ви ръчички”?

Кирил БОЖИЛОВ
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Васил Друмев /митропо-
лит Климент Търновски/ е из-
вестен български писател,
който поставя началото на
новата българска белетрис-
тика, написва една от най-
сполучливите български дра-
ми. Той е даровита творческа
личност, която заема опреде-
лено и важно място на българ-
ската литература, оказва
влияние върху по-нататъшно-
то развитие на повестта, а с
драмата “Иванко” затвърдява
традициите на българската
историческа драматургия”.

Неговото място и значе-
ние в развитието на българс-
ката литература е изследва-
но многостранно. Същото не
може да се каже за теорети-
ческото му наследство, към
което нашата историко-фи-
лософска и обществена мисъл
е все още длъжник.

Васил Друмев е високо
образована за своето време
личност. Завършил Духовната се-
минария в Киев, той получава
учената степен “Кандидат на бо-
гословието”. Бил е запознат с про-
изведенията на древната и на
съвременната философия и пе-
дагогика Тази многостранност на
знанията, както и неговото висо-
ко богословско образование и
култура се отразяват и на етичес-
ките му схващания. При това по-
ставянето и решаването на ети-
ческите проблеми носят отпе-
чатъка на опити за съгласуване
на религиозните догми с научни-
те положения.

Нравственият идеал на В.
Друмев е “добър и щастлив жи-
вот”, който не може да се постиг-
не извън обществото, без помощ-
та на другите хора, с които човек
живее заедно. При разглеждане
съдържанието на истинския нрав-
ствен човек, постигнал добър и
щастлив живот, В. Друмев дебе-
ло подчертава един много съще-
ствен момент – за истинските
нравствени, почтени и благород-

Възрожденци

ни хора, които са полезни за об-
ществото. “Колкото повече добри
работи струва човек на общество-
то, толкова повече го ний любим
и уважавами”.

Характерно за схващанията
на В. Друмев за щастието и доб-
рото е това, че се разглеждат в
тясна връзка със задачите, които
стоят за разрешаване пред
българския народ от онова вре-
ме: борбата за църковна незави-
симост. От изхода на тази борба
зависи “нашето щастие или неща-
стие”. Ако работата не успее, то-
гава “прощавай православие,
прощавай народност...” Васил
Друмев много добре схваща, че
при онези условия, главна опас-
ност за българския народ е
гръцкото духовенство, провежда-
що политика на духовна асимила-
ция на българския народ, която,
ако се увенчае с успех, застраша-
ва самото съществуване на
българския народ. Затова той
слага знак на равенство между
православието /т.е. българската
църква, независима от гръцката

патриаршия/ и народността.
В. Друмев поставя щаст-

ливия живот в зависимост от
задоволяване материалните
потребности на човека, но
съвестта е независима от
тези условия и поради това
може да се осигурява нейно-
то спокойствие, т.е. да се по-
стъпва морално и без задо-
воляване на тези материал-
ни нужди. Този възглед е ре-
зултат на откъсване нрав-
ствеността от материалните
условия на живот, на нейно-
то абстрактно и метафизич-
но разглеждане. Това не пре-
чи на Друмев при разглежда-
не на конкретните въпроси
на борбата, на условията на
живот на българския народ
да поставя на първо място
сред добродетелите на чове-
ка онези, имащи съвсем кон-
кретен, социално-политичес-
ки смисъл: любов към наро-
да, към българския език и
писменост, непрекъснати

грижи за образованието на наро-
да. Чрез просвещението на наро-
да духовенството ще бъде “тако-
ва, каквото треба... “. Както се
вижда, грижите за народното про-
свещение се поставят като първо
задължение и изискване към ду-
ховенството.

Друмев издига принципа: как-
вото не желаеш за себе си, това
не прави за другите в религиозно-
нравствено отношение, а прин-
ципът за свободата на съвестта е
необходим във взаимните отно-
шение между хората, народите и
държавите. Той не прави разгра-
ничение между религиозната и
другата нравственост. И това е
напълно естествено, тъй като е
деец с религиозен мироглед. Но в
същото време Друмев е и голям
патриот, активен участник в бор-
бата на народа за освобождение,
учен с голяма общонаучна и по-
литическа култура, която се про-
явява особено при разглеждане-
то на проблеми, имащи актуално
значение за борбата на народа.

ВИСОК НРАВСТВЕН ИДЕАЛ
175 години от рождението на Васил Друмев
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Това най-ярко виждаме в тру-
да му “Животописание”, Изходно
негово методологическо положе-
ние е, че зад привидната обикно-
веност и случайност на явления-
та и процесите се забелязва
“една правилност, забелязваме,
че всяко явление си има своята
причина, по която необходимо е
произлязло и станало таквоз, а не
инакво, и че в своето развитие то
подлежи на известни закони и ус-
ловия, които не може да пре-
стъпи, без да пострада”. Този
принцип, приложен към история-
та на човечеството, ни дава ос-
нование да заключим, че от съоб-
разяването на тези закономерно-
сти “са произлезли добри или зли
сетнини на народите”

В. Друмев достига до въпроса:
кои са тези условия и закони, кои-
то са необходими за развитието на
човечеството. И обстойно обосно-
вава, че те са следните: физичес-
ката сила на един народ, необхо-
дима за неговото запазване и
съществуване; вярата, която е нуж-
на за запазване на народното един-
ство; умственото развитие, наука-
та, просвещението, които довеж-
дат до нравственото развитие и
усъвършенстване на един народ,
до “уеднаквяването на нашите нра-
ви и обичаи с тези на цивилизова-
ните народи. Няма истинна вяра
там, дето религиозното чувство не
се осветлява от науката”.

Като преминава към въпроса
за освободеното значение на на-
шия народ за другите народи по
света, В. Друмев изтъква едно от
условията за постигане на това –
нравственото превъзходство на

нашия народ, което може да се
постигне само с помощта на здра-
ва, истинска наука... Само наука-
та може да даде това превъзход-
ство” – обобщава В. Друмев. На
друго място той подчертава: “В
науката е почти единствената ис-
тинната честина на човека и на
народите”. Той подчертава, че ум-
ственото развитие е породено от
тях, в същото време отбелязва,
че умственото развитие не може
да отбележи успех, ако не са на-
лице “физическите удобства. В
последна сметка именно чрез ум-
ственото развитие се постига
“доброчестието на човека”.

Нравственият идеал на Дру-
мев е “разумното съзнание”, кое-
то е опора против влечението на
лошите страсти и влечения, изра-
зяващи се в длъжностите към себе
си и близките. Това разумно
съзнание се придобива “само при
помощта на истинното образова-
ние”, което не притежава прости-
ят, неук човек, в когото няма и “ис-
тинно религиозно чувство”. Такъв
човек се определя “като нравстве-
но развален човек”, за когото няма
нищо свято, тъпче вяра, нрави и
обичаи, приличие и чест, съвест.
За такъв човек няма юзда нито в
главата, нито в сърцето му.
    Важно място в нравствените
схващания на Друмев заема не-
говата идея за главната, един-
ствената цел на човешкия живот:
спокойно и честито живеене. Чо-
век е най-прекрасното и най-
съвършеното божие творение,
постоянно се труди за земното си
благополучие, а при трудни мо-
менти се обръща към бога. За
достигането от човека на “чести-
тина и спокойствие” той е създал
политическите учредения, които
обаче не са помагали много на
човека да осъществи целта на
своя живот.

Като оценяваме възгледите на
В Друмев по нравствените въпро-
си, може да направим извода, че
върху тях се чувства печатът на
времето, в значителна степен те
са отглас на задачите, които исто-
рията поставя за решаване пред
българския народ през шестдесет-
те и седемдесетте години на XIX
в. При това трябва да подчерта-
ем, че социалната позиция на В.
Друмев е на страната на прогре-
сивните сили – нещо, което е ха-

рактерно и за неговите художе-
ствени произведения, в които по
думите на Боян Пенев се разкри-
ва антагонизмът между старите и
младите, между чорбаджиите и
българската интелигенция, която
се противопоставя на назаднича-
востта и консерватизма на стари-
те. Васил Друмев се стреми да ре-
формира духовния живот от гле-
дището на модерните схващания
и идеи. Но над всичко това в нрав-
ствените схващания на Васил
Друмев доминира тезата: време-
то властно налага повдигане на
общото културно и политическо
равнище на народа, което се по-
стига чрез създаване на съвърше-
ни в нравствено отношение лич-
ности, при което овладяването на
съвременното научно познание
заема средищно място.

Българските учени в област-
та на историята на българската
литература и критика са отреди-
ли заслуженото на Васил Друмев
като писател, оставил трайна
диря в развитието на литератур-
ния процес у нас. Анализът на
нравствените схващания на този
мислител и писател, особено не-
говата концепция за нравствено-
стта, религията, науката и техни-
те взаимоотношения, ни дават
основание да определим съще-
ствено място на Васил Друмев и
в развитието на обществената
мисъл у нас и по-специално в ис-
торията на етическата мисъл.
Идеята на Друмев за факторите,
обуславящи нравственото из-
граждане на личността /наука,
възпитание, обективни условия,
религия/, намира потвърждение в
наше време.

   Проф. д.ф.н. Слави СЛАВОВ

Васил Друмев

В. Друмев,
„Нещастна
 фамилия“
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Днес читалището е
едно културно средище,
което се стреми да запа-
зи тази традиция и да
събира под покрива си
млади и възрастни хора.

С помощта на книгата
и живото слово, с песента
и музиката, с танца и народните
хора, със своите срещи, беседи,
представления, концерти, кръжо-
ци, езикови и музикални школи, с
цялата си богата и разнообразна
дейност читалище „Д-р Петър х.
Берон 1925” дава своя принос в
културния живот на страната ни.

Богата и всестранна е дейно-
стта на читалището. В него се
помещават : библиотека, детска
забавачка с преподаване на анг-
лийски език, курс по английски
език, музикална школа с три кла-
са по пиано, детски хор „Пим-
Пам” с диригент Ирена Павлова
и основател – дългогодишният
ръководител маестро Борис Ка-
радимчев, с когото се простихме
през 2014 година, младежки ду-
хов оркестър към читалището и 1
английска езикова гимназия с ди-
ригент Николина Ангелова, танцо-
ва формация „Лира денс”с ръко-
водител Лорета Димитрова, лите-
ратурен клуб „Дамаскин”, китайс-
ка гимнастика с ръководител
Емил Костов, клуб за стари град-
ски песни с ръководител Пара-
шкева Николова, школа за лати-
но и народни танци с ръководи-
тел Ангел Бобев и школа за
спортни танци за деца с ръково-
дител Добринка Ичева.

Огнища

ÐÎÄÎËÞÁÈÂÈ ÏÎÐÈÂÈÐÎÄÎËÞÁÈÂÈ ÏÎÐÈÂÈÐÎÄÎËÞÁÈÂÈ ÏÎÐÈÂÈÐÎÄÎËÞÁÈÂÈ ÏÎÐÈÂÈÐÎÄÎËÞÁÈÂÈ ÏÎÐÈÂÈ
90 ãîäèíè Íàðîäíî ÷èòàëèùå „Ä-ð Ïåòúð õ. Áåðîí90 ãîäèíè Íàðîäíî ÷èòàëèùå „Ä-ð Ïåòúð õ. Áåðîí90 ãîäèíè Íàðîäíî ÷èòàëèùå „Ä-ð Ïåòúð õ. Áåðîí90 ãîäèíè Íàðîäíî ÷èòàëèùå „Ä-ð Ïåòúð õ. Áåðîí90 ãîäèíè Íàðîäíî ÷èòàëèùå „Ä-ð Ïåòúð õ. Áåðîí

– 1925– 1925– 1925– 1925– 1925“““““ â Ñîôèÿ, ðàéîí „Îáîðèùå â Ñîôèÿ, ðàéîí „Îáîðèùå â Ñîôèÿ, ðàéîí „Îáîðèùå â Ñîôèÿ, ðàéîí „Îáîðèùå â Ñîôèÿ, ðàéîí „Îáîðèùå“““““

Преди 90 години на 25 ноември 1925 година група родолюбиви българи от някогашния столичен квартал
„Кюлюците” основават читалище с името на видния български възрожденец, патриот и всестранно нада-
рен учен д-р Петър хаджи Берон.

Каква романтика крие в себе си делото на тези хора, започнало в една кръчма с малко на брой дарени
книги (около 200), подредени в два шкафа, собственост на д-р Берон. Единият се пази и до днес! Този факт
буди не само удивление,но и възхита. Жаждата за
знание, просвета и култу- ра у тези родолюбиви
българи, запалили още то- гава искрата на родолю-
бие и патриотизъм, и жела- нието да се съхраняват
и развиват най-ценните човешки добродетели
сред живеещите в кварта- ла продължава и днес.

Многобройни са участията на
колективите в културния живот на
столицата, страната и извън нея
през годините от основаването на
читалището до сега. Сред тях
през 2014 година са:

Участия на детския хор „ПИМ-
ПАМ” : гала-концерт на БНР – про-
грама „Хр.Ботев”, в радиоконкур-
са „Щуротека”, великденски кон-
церт на детски хор „Пим-Пам”,
откриване на Софийския фести-
вал на науката – парк „Заимов”,
концерт 35-години детски хор
„Пим-Пам” в НАТФИЗ, в резиден-
ция „Лозенец”, в резиденция Бо-
яна” – 20 години” Нестле” в Бълга-
рия, честване на 70-годишнина на
Мая Вапцарова – НДК, концерти
в гр. Бургас и гр. Русе в памет на
Борис Карадимчев, в детски коле-
ден фестивал на изкуствата „Со-
фия пее и танцува” – ДК „Средец”,
коледен концерт с Васил Петров
в гр.Русе, премиера и представ-
ления на „Малката кибритопрода-
вачка” в НМТ, международен
фолклорен фестивал „Танцувай
за мир” – Мармарис, Турция, „От-
ново е Коледа” – 35 години с
„Пим-Пам” в НАТФИЗ и др.

Участия на духовия оркестър
: програмата „Сто години пред-
ставления” на малък градски те-

атър „Зад канала”, про-
летно и есенно открива-
не на изложение „Строй-
ко” – НДК , турне и кон-
церти в Полша, фестивал
на българското образо-
вание МОН, концерт в

парк „Заимов”, концерт на БНТ –
55 години пред Народния театър,
шествие в Международния ден
срещу трафика на хора, в закри-
ване тържествата на испанските
театри в НАТФИЗ и др.

Участие във фестивала-кон-
курс за инструменталисти на ДМШ
при Софийските народни читали-
ща – 1 място Симеон Кузманов с
преподавател г-жа Гюлиян.

Участие в I детски нац. фести-
вал-конкурс „Нови пианисти” на Кон-
стантин Джорджев – сребърен ме-
дал, преподавател г-жа Райчева.

ДМШ: концерт в къщата” Пан-
чо Владигеров” на ученици от кла-
са по пиано на г-жа Райчева по
случай 115 години от рождение-
то на Панчо Владигеров, музикал-
на среща – предкласически пие-
си и разговор за композиторите-
предкласици, концерт по случай
24-ти май – Военен клуб, музикал-
на среща по случай 95 години от
рождението на Ал.Райчев, госту-
ване на галерия „Тандра” в
гр.Банкя – „Картини и музика за-
едно”,ученици от класа по пиано
на г-жа Марковска, годишни кон-
церти на класовете по пиано с
преподаватели: г-жа Райчева, г-
жа Гюлиян и Г-жа Марковска и др.

Клуб за стари градски пес-
ни: честване на 3-ти март, търже-
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ствен концерт по случай 20-год. юбилей на клу-
ба в ДК „Средец”, участие на група „Млади
сърца” в телевизия „Скат”, Концерт – флейта,-
пиано и сопрано, Ден на народните будители,
екскурзия на членове на клуба до Плитвешки-
те езера-Хърватска и др.

Пролетни тържества в детската езикова
забавачка и клуба за стари градски песни.

„Аз мога вече да чета” – с първокласници
от 112-то училище.

Литературен клуб “Дамаскин”: „Празник
на виното и любовта” съвместно с пенсионерс-
ки клуб „Надежда” – р-н „Връбница”, предста-
вяне на книгата на Мария Пенева „Живот миг-
новение” в читалището и при Зоя Паприкова,
рецитал на членове на лит.клуб „Дамаскин” по
случай седмицата на детската книга в НЧ „Раз-
витие” – кв. Обеля, представяне на книгата на
Елена Василева „Сърце отворено за обич” и др.

Участия на ансамбъл „Лира Дене”: конкурс
„Голямата танцова „награда на София”, празни-
чен концерт на Сдружението на танцовите дей-
ци – Ден на самодееца, авторски спектакъл
„ФЮЖЪН” – кино-театър „Освобождение”, бла-
готворителен спектакъл” И-БРЕ” – 4-то издание,
концерт за Деня на народните будители – КД
„Средец”, турне на о.Тасос-Гърция и др.

Участия на децата от школата по спортни
танци в : републиканско първенство по спортни
танци в гр. Казанлък – 3 бр. златни медали , 2
бр. сребърни и 1 бр. бронзов медал,И благотво-
рителен концерт в полза на Сдружение „Деца с
онкохематологични заболявания”, концерт заед-
но с радио РМ+, коледно спортно шоу в зала
„Арена Армеец”и др.

Участие на читалището като партньор в про-
екта „Музикално наследство и традиции”, по На-
правление 1: „Творческа София”, Програма 2:
„Музикално и танцово изкуство” на Столична
програма “Култура” с камерен хор „Средец” – худ.
ръководител проф.Александър Куюмджиев.

Коледни концерти на трите класа по пиано.
„Ой Коледо, мой Коледо.” – тържество на

децата от детската езикова забавачка и деца-
та от квартала и други.

Поглеждайки в годините назад, като дока-
зателство за всестранната си дейност, читали-

щето е носител на орден „Кирил и Методий” – III
степен.Това поражда чувства на гордост и удовлет-
ворение. В продължение на години нашето читали-
ще се радваше на сътрудничеството си с такива
известни професионални формации като камерен
ансамбъл „Софийски солисти” и „Мистерия на
българските гласове”. Незабравими остават срещи-
те с цигуларите Минчо Минчев, Мила Георгиева, с
диригентите Емил Табаков, Пламен Джуров и Дора
Христова, с композиторите Виктор Чучков, Пара-
шкев Хаджиев, Марин Големинов, Юрий Ступел, с
народните певици Надка Караджова, Стефка Събо-
тинова, оперната певица Гена Димитрова и други.

В знак на преклонение пред патрона на читали-
щето да отдадем почит с една похвална ода, напи-
сана от бившия зам.- председател и член на лите-
ратурния клуб „Дамаскин” Атанас Христов.

      Рената ЦВЕТКОВА
      Надежда КИРОВА

Ода за д-р Петър х. Берон

Хвала и чест на теб, Бероне,
за твойто дело епохално.
За него ний дължим поклони
и слова достойни, най-похвални!

От искрата, що Паисий я разнесе
буен огън ти разпали,
който в мрака светлина донесе
и разбуди силите заспали.

Букварът, който ти създаде,
извор бе на знания и на просвета.
И тоз Буквар духовност даде
на народа и родината ни клета.

Редом с Паисий и Софроний,
ти разбуни битката духовна,
за да рухнат остарелите канони
и да се посее нова нива плодна.

Жаден за наука и знания всестранни
и готовност за безмерна „полза роду”,
ти отдаде сили многостранни
за просвета и растеж духовен на народа.

За всичко туй, Бероне, наша гордост родна,
България глава смирено свежда,
че в годините на мъката народна
ти й вдъхна вяра и надежда!

                                             Атанас ХРИСТОВ
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Пътят след Стойките се пързаля надолу и тяс-
ната котловинка се вие по гънките на реката, която
след нея ще се нарича Широколъшка. Малък Сечко
е разстелил навред тежкото си снежно халище и от
всеки камък, от всяка борика наднича бяло без-
мълвие. Но тишината е измамна – нададеш ли ухо,
ще дочуеш как вятърът тихо свирука своята древ-
на мелодия, как кротко бълбука водата, залутана
между камъни и ледунки, как припляскват с крила
самотни и бездомни птици.

В Широка лъка всичкото е песен – и в прекия,   в
преносния смисъл. Пее гората по бърчините, раз-
люшкана от хукнали лудешки ветрове; пее бистро-
струйната Широколъшка река, понесла – волност-
та и боровото ухание на Орфеевата планина; пее
камъкът в сводестите мостове и белите еркерни
къщи, накацали сякаш една върху друга; пеят хо-
рата, където и да се намират. И песента шурти в
сърцето ти, нежна и пречистваща;

Бела съм, бела, юначе,
цела съм света огрела…
И ето я Широка лъка – ведролика, гостоприем-

на. И нещо палва кръвта ми, сгрява сърцето ми,
Тук няма превземки и празна надутост. Тук всичко
е чисто, първично, неподправено:

Наследство

ПЪЛНИ ДУШАТА ТИ ПЕСЕН
В приказния свят на Широка лъка

 Тая чудна Широка лъка! Никога не можеш да й се нагледаш, никога не можеш да й се нарадваш. Пътят ми
не водеше към нея в тези белоснежни дни, но щом стигнах Пампорово, вече знаех, че ще тръгна натам. Защо-
то властно ме придърпа силният й магнетизъм, сладко ме опияни неповторимата й атмосфера. Широка лъка
не е просто хубаво село, с което ти е приятно да се срещнеш. Широка лъка в приказен свят, който те грабва
и увлича, разнежва,  пълни душата ти с песен…

 Грее доброта велика,
простота отвред ечи.
Изворчета бистри бликат
от усмихнати очи.
 Гледат къщи замечтани
в синята небесна глеч,
хората са с твърди длани
и с гальовна мека реч ...
Питах се някога защо са нарекли селото Широ-

ка лъка, когато и слепият ще разбере, че то е под
педя небе. Проумях го по-късно, когато при всяко
идване тук ми ставаше широко на душата. Но за
създателите на селото широтата е би ла в най-бук-
валния смисъл. Избягали те някъде между седем-
найсети и осемнайсети век от своите родни села,
за да се скрият в дълбоките гори под връх Пере-
лик, та никой да не ги види и чуе. Страшни времена
били тогава, с огън и кръв налагал османският  по-
робител мохамеданството е Родопите. Едва когато
поотминала бурята, бегълците потърсили място за
ново селище. И го намерили в лъката между могъ-
щите ридове Чернатица и Мурсалица, дето им се
видяла толкова широка след безкрайните дни на
криене в тъмните дебри, че завинаги нарекли село-
то си Широка лъка.

Бяла приказка
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Пръкнато от гордо непокорство, селото става
завинаги българска твърдина:

Тук се ражда безпримерен епос
под планинския снежен кожух –
всяка къща е каменна крепост
на коравия български дух…
Всеки широколъчанин страст но обича своето

село и може  надълго да ти разказва, както на мен
са разказали, за славното възшествие на своите
предци. След много настойчиви прошения през 1834
г. те получават султански ферман за построяване,
на черква в селото. Но жестокият владетел поста-
вя строго условие – храмът да се построи само за
четиридесет дни. Знае, че този срок е твърде малък,
и е уверен, че дръзките родопчани ще се откажат
от намеренията си. Но хората на Широка лъка на-
прягат всичките си сили – не на Бога  църква да
издигнат, а на българщината за храм:

 Крепост да е на велика вяра,
дом да е на непомръкнал нрав –
щом камбаната веднъж удари,
всеки българин да бъде прав.
И готов през огън да поеме,
без дай търси сигурния брод –
във това жестоко, робско време
тъй пази българският род!
Само година по-късно непреклонният дух ще

основе в Широка лъка училище, а малко  по-късно
– и читалище.  Те ще поведат хората към знание  и
културно въздигане, ще отворят очите им за широ-
кия свят и свободата. И когато изцяло Българско
проблеснат искрите на националното самосъзна-
ние и устрема към независимост, и в Широка лъка
ще се създаде революционен комитет. Говори се,
че негов основател е Апостолът. Не знаем  със си-
гурност дали той е дохождал:

но духът на Левски тук е бил –
да събужда смелост, да тревожи,
да възправя скръбен и унил,
да прокарва  огнена пътека
към жадуваната  свобода.
Бунтът, пламнал някъде далече,
чак дотука не роил искри,
но Широка лъка била вречена
буйно в тоя огън  да гори.

И за тая
си врече-
ност едва
не заплаща
с пълно
унищоже -
ние – след
поражение-
то на Ап-
р и л с к о т о
въ с т а н и е
т у р ц и т е
събират ця-
лото насе-
ление в ме-
с т н о с т т а
Люлката, за
да го изби-
ят, но в пос-
ледния мо-
мент при-
стига запо-
вед за от-
мяна на
клането.

Възтор-
жено посре-
щат горди-
те планин-
ци руските
освободи-
тели, а кога-
то пламва
подкладе -
ният от анг-
ли ч а н и т е
Сенклеров
бунт, всеот-
дайно подкрепят дружината на прославения родоп-
ски революционер Петко войвода. На къщата, къде-
то  е бил неговият щаб, сега грее паметна плоча.

Гранично селище до 1912 г., Широка лъка
продължава да е българска крепост.

Втурват се очите ми по стръмни бърда и лива-
ди; бляскави в свойта белота, и се сещам за чудес-
ните места около Широка лъка. Ей там, горе, под

Сгуровският конак

Поглед към хаджийската къща
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Карлъка, се крие Ледницата. Тази богата на при-
родни образувания пещера опазва лед и в най-го-
рещите августовски дни. Легендата разказва, че
преди много години някакъв бей отвлякъл красива-
та Маруда. Тя се престорила на влюбена в него и
докато го прегръщала, неусетно измъкнала камата
от неговия пояс и я забила с все сила в гърдите му.
Къде можела да се скрие после, ако не в Ледница-
та. Натам  тръгнал да я дири и годеникът й Калин.
Намерили ги по-късно хората, – устремени един към
друг, но ненамерили се и издъхнали на различни,
места в пещерата – момъкът под големия праг, а
девойката под езерото.

Друга млада родопчанка поискала
камък да стане, но да не попадне в
ръцете на поробителите. И така, спо-
ред легендата, се появила каменната
скулптура на Момата, изправена гор-
до току до отбивката за Върбово.

Легенди и предания в тоя край има
много. И за името на Перелик, което
идвало от самодивата, дето си препра-
вяла лика, за да примами овчаря Ва-
сил, но той останал верен на изгората
си; и за тумбестия връх Турлата, по кой-
то са останали следи от средновеков-
на българска крепост; и за останките
от стар манастир край Гела, където уж
бил погребан Патриарх Евтимий; и за
толкова други. Но най-интересната от
всички легенди е самото село. То е
обвеяно с някаква особена романтика,
която отеква в душата ти като тихо предание,  като
мотив от песен.

Бела съм, бела, юначе;
цела съм света огрела...
Пленителна е възрожденската архитектура.

Симетрични и асиметрични, единични и двойни, с

начупени стрехи и многобройни еркери, с широки
тиклени покриви и високи каменни комини, широ-
колъшките къщи предлагат неподозирано изобилие
от идеи и хрумвания. Във всяка от тях старите май-
стори са вложили разбирането си за красота, воля-
та си за свободен живот, мечтите си за бъдещето.
Калайджийската къща например обединява стил-
ните изразни средства на предвъзрожденската и
възрожденската епоха. Сгуровият конак покорява
въображението ни със своята мащабност. Карови-
те къщи впечатляват с характерното непрекъснато
застрояване на домове, принадлежащи на цяла
родова генерация... За да опазят колоритния облик
на своето село, днешните широколъчани строят
новите си къщи по терка на старите майстори. Най-
внушителната такава сграда е средното училище
за музикален фолклор, открито преди години, за да
поддържа живата традиция на родното творчество.

Топлотата на родопския дом можеш да усетиш,
само ако прекрачиш неговия праг. Отвън къщата е
дело на мъжа, отвътре – на жената. Интериорът
сякаш нарочно е опростен, тавани, долапи, поли-
ци, врати и прозорци не са правени да те заслепят.
Онова, което те грабва и зашеметява, което стопля
очите и сърцето ти, е вътрешната наредба. Козя-
ци, халища, аглоци, миндили, торби и месали,
сътворени с изключително чувство за красота от
широколъшката жена, вкарват слънцето и приро-
дата във всеки дом.

Крача унесен по песенна Широка лъка и в мен
самия никне песен – светла и бистра, нежна и галь-
овна. Песен, дето въздига и окриля, стопля и пре-
чиства.

Петър ДИНЧЕВ

Поздрав към небето

Отвори и влез, чака те вълшебен свят

Наследство
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Върховете славят планината.
Също и твореца. Не само с дарба-
та, той е значим и с гражданската
си позиция: как решава проблеми-
те на съвременността, от коя стра-
на е на барикадата – от лявата или
от дясната. Първом с този си кри-
терий в “Съцветия” /литературна
критика/ Пенчо Чернаев печели до-
верието на читателя.

Амплитудата на интересите
му, съответно на обектите, най-
меко казано, минава границата на
изненадата. До поетите и белет-
ристите са литературоведи, пъте-
шественици, фолклорист, худож-
ник-зограф, читалищен труженик,
актриса и дипломат с мемоарите
си, събирачи, на екзотични типо-
ве и афоризми... Понятието “ли-
тературна критика” със зор ще
побере това пъстро ято. Но туй да
й е кусурът на чудесната книга.

С иманярска страст авторът
разгръща купища книжнина и из-
мъква артефакти, дело на даро-
вания и ерудиция, на вдъхнове-
ние и прозрения, на неимоверен
труд, изтупва ги от праха на рав-
нодушието, на пренебрежението
или на отдалечеността им от ма-
совия читател, за да ни ги подне-
се като безкористен щедър дар –
наистина съцветия от изкуство и
култура.

“Страхувам се от силните
думи”, заявява на едно място кри-
тикът. И забравил страха си, оп-
ределя Велин Георгиев като ма-
щабен поет с широки хоризонти”-
„лириката му – “рядка сплав от
мисъл и емоция”, “творец от висо-
ка класа”. Георги Стоянов-Бигор е
“подвижен университет”, словото
му – “замайващо и мъдро”. Драго-
мир Шопов “е целият една благо-
родна нежност”, стаила мека есен-
но-акварелна печал като предчув-
ствие за тежка зима. Лирическият
герой застава смирен единствено
пред къшея хляб. Но в публицис-
тиката си нежният лирик е темпе-
раментен полемист, спорещ яро-

стно и убедително с безродници,
двуличници и нагаждачи.

И в живота, и в творчеството
си Първан Стефанов е чист като
дете. Оставил ни е тънка, филиг-
ранна поезия”, чистите строги
линии в която звънят като старо
сребро. Еманация на светла
душа, която признава:

Едно богатство ми е
нужно само –
Да бъда между честните
в света

То се знае,Първан Стефанов
ще бъде възмутен от тия, дето
заменят идеала за “голямо звание
и дребна сметка, ще бъде покру-
сен от факта, че човешката душа
поевтинява, а лъжата убива по-
вече хора от глада.

Не е оправдано за някои кни-
ги да се говори полугласно, явни
таланти да се полуутвърждават.
Петър Динчев – “канара човек”, а
с толкова “любвеобилно, жадно
за красота и доброта сърце”, кое-
то пред “брезата с резедава по-
личка” ще се разтупа, а с драма-
тична напрегнатост ще пита:

“Кой надеждите ни взема?
Кой мечтите ни краде?
И ясно чува „сто измами
 за чиста съвест да крещят”.
Външно сдържаният, много-

пластов поет Калин Донков е убе-
ден,че всеки за всичко е и “при-
чина”, и “вина”, перифраза на Хе-
раклитовото “Човекът е мярка за
всички неща”, заслужава си уча-
стта и следва да я изкупува. Бе-
летристът Петър Доневски с не-
прикрита горест  констатира, че
вече “и щъркелите бягат от запу-
стелите села; че миналото не се
връща, то затова е минало, но
доброто от него трябва да се пол-
зва, а това, което е лошо, да не
се повтаря”.

Драматургичното в романите

на Димитър Гонов е видимо за
Пенчо Чернаев. Той благославя
усилията на проф. Кольо Колев за
огромния му труд “Изповеди за
словото” /500 страници!/, в който
е посочил тайната енергия на ду-
мите...

Сладкодумният критик се пре-
кланя пред всяка мъдрост и ес-
тетическа ценност, но никого не
потупва снизходително по рамо-
то. Не крие радостната си почуда
пред “върховете”, отзовава се със
съпреживяване и съпричастие,
тъй оскъдни в изюденото ни вре-
ме. Ако авторът на ароматното
“Съцветие” може да бъде за нещо
упрекнат /не укорен!/, то е за не-
говата сдържаност, за  неистово-
то му желание да не дотяга, да е
премерен. А мене ми се ще още
да науча за споменатите творци
и книги, за експериментите им
точно от Пенчо Чернаев, той да
ми ги изтълкува, пардон, интер-
претира, както сега е прието да
се казва, с неговата логика, еру-
диция и език. Но приказката
свършва, а така ми се иска да
продължи!...

                 Христо СТАНЕВ

ÀÐÎÌÀÒÍÈ ÑÚÖÂÅÒÈß
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Дрипав, небръснат, из-
лязъл сякаш от приют за без-
домни, мъжът нахълта в праз-
ното кафене и се огледа.

Кафеджията премиташе
между масите, разместени от
вечерта. На една от тях имаше
кофа с вода. Зимата беше зам-
режила стъклата на прозорците
с бяла дантела. Печката бумте-
ше, изчервяваше се невъзмути-
мо.

— Добрутру! – каза ново-
дошлият. – Ти ли си Паско Ци-
гуларя?

Кафеджията го тропоса с по-
глед и, без да се изправи, поис-
ка да разбере дали е виждал
някъде това градинско плашило.

— Казвай! – рече той.
Непознатият постави на тез-

гяха кларнет без кутия, облегна
се и въздъхна:

— Хо, хо, хо!... Аз съм Пате-
рата. Идвам да те надсвиря!

Разказ

Без да обърне внимание на
думите му, Паско Цигуларя
продължи да си мете. Мъжът, кой-
то се нарече Патерата, не остана
доволен и закрачи предизвика-
телно между масите. Наведе се,
за да погледне през прозореца,
откъдето утрото наливаше свет-
лина. Лицето му беше белязано
с тънка усмивка и любопитство,
което все повече растеше.

В този момент Паско Цигула-
ря взе кофата с вода и я изля
върху него.

— Честито Благовещение! –
каза той с дрезгав глас.

После остави празната кофа
на пода, избърса се с края на пре-
стилката и подаде ръка на госта.

Мокрият мъж се стъписа. Ус-
мивката му потъна зад пожълте-
лите зъби. Стоеше с отворена
уста, с недоумяващ поглед и от
дрехите му капеше вода.

— Такава е традицията! – каза

кафеджията. – На този ден къпем
първия посетител...

Чак сега Патерата се осъзна,
пое ръката му и стисна тънките
пръсти.

— Хо, хо, хо! – рече отново. –
Много съм слушал за тебе.

— И аз – за тебе! – отвърна
Цигуларя.

И като го огледа хубаво, за-
повяда:

— Тръгвай!
— Къде?
Без да отговори, Паско го по-

веде навън.
— Давай! – подвикна той на

човека зад тезгяха, когато влязо-
ха в съседния магазин.

Магазинерът извади тъмно-
син костюм, премери го по тяло-
то на Патерата. Свали от рафто-
вете пуловер, чорапи и обувки.
Върху главата му постави черно
бомбе.

Кафеджията плати сметката и

Ж Р Е Б И Я Т

Иван ЖЕЛЯЗКОВ

Писател, публицист, издател, Иван Желязков
присъства от години в българската духовност. Роден в
Асеновградското село Мулдава, той усеща порива за твор-
ческа изява още в детските си години. И когато завършва
средното си образование, без никакво колебание се насоч-
ва към специалността българска филология на великотъ-
рновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Няколко
години, след дипломирането си работи като журналист в
пловдивски вестници. Наред с публицистичните материа-
ли пише и публикува разкази. Първото му голямо призна-
ние на белетрист е наградата от конкурса за млади твор-
ци „Южна пролет” в Хасково., за повестта „Есента на пе-
перудата”, издадена от авторитетното пловдивско изда-
телство “Христо Г.Данов”. Плод на неговото талантливо
перо по-нататък са документалните книги “Джобен ико-
ностас” и “Очи без сълзи”, сборникът разкази “Светът не може без ивановци”, книгата “Двете
половини на света” с разкази и повестта, от която е взето общото заглавие.

След промените Иван Желязков се захваща е издателска работа. Издателска къща “Еко-
белан”, която той ръководи, се ползва с авторитет и широка популярност.

Творецът е член на Съюза на българските писатели.
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когато се върнаха, накара непоз-
натия да се преоблече. Взе ста-
рите му дрехи и отвори вратата
на печката.

— Хо, хо, хо! – спря го мъжът,
оглеждайки се в новия костюм.

Той завърза парцалите с ри-
зата и ги остави в мазето.

— Нали не пречат! – каза, ко-
гато седна край печката.

Паско направи кафе. Двама-
та, чийто живот беше минал по
сватби и кръщенета, засърбаха с
наслада. Имаха чувството, че се
виждат за пръв път. Единият
беше с грубо лице и вежди като
заешки опашки. Другият – с очи
на фелдфебел и дребен кокал.
Зад погледа му надзърташе не-
преживяна болка.

— Какво ще кажеш? – кимна
кларнетистът. – Ще се надсвир-
ваме ли?

Паско продължаваше да го
държи в напрежение. Отново
пребърса масата и затвори про-
зорчето на печката.

— Няма да стане! – отвърна
той най-после. – Скоро умря
тате...

Патерата се замисли. Извади
кутия с тютюн и докато завиваше
цигара, кафеджията наблюдава-
ше пъргавите му пръсти.

— Песента не е грях. – Клар-
нетистът изпрати към тавана
кълбо дим. – Щом не щеш, да по-
свиря сам...

— Може! – съгласи се Паско.
– Свири, колкото искаш, но не
тука...

Извадиха маса пред кафене-
то и Патерата се качи върху нея.
В тъмния костюм лицето му све-
теше като дъно на тиган. Бомбе-
то скриваше голото теме, окосме-
ните му уши стърчаха смешно
встрани.

Той наду бузи и кларнетът
писна. Пръстите му подскочиха
по клавишите. Свирнята набра
височина, шурна като водопад, а
после притича с меки стъпки...

Паско слушаше и от време на
време поглеждаше през прозоре-
ца. Откъм реката, където бяха

хвърлили кръста, прииждаха гру-
пички мъже и заставаха пред ка-
фенето. Мустаците им бяха по-
крити със скреж. Под шубите
стърчаха яки, закопчани с безо-
пасна игла. Щом мелодията
свърши, хората изръкопляскаха.

— Хо, хо, хо! – Музикантът
вдигна шише с ракия, за да се
сгрее.

Скоро площадът заприлича
на мравуняк. Блуждаещи сне-
жинки рисуваха пагони по раме-
нете, но никой не бързаше да си
ходи.

След всяка песен Патерата
започваше нова – една от друга
по-тъжна. Щом подхвана „Босил
войвода“, старият цигулар из-
тръпна зад прозореца на кафене-
то. В паметта му изплува денят,
в който двамата братя се над-
свирваха. Паско бягаше от тази
песен вече петдесет години, но
сега усети, че нещо се преобър-
на в душата му.

— Прощавай, тате! – каза той
на глас.

Взе цигулката и както си беше
с престилката, излезе навън.

— Паско! Паско! – Народът
ревна, заля го с овации.

Паско замахна с лъка и цигул-
ката прищипа равния ход на клар-
нета, зашепна като девица. Клар-
нетът я изчака и въздъхна... Това
не беше песен. Беше кадифе за
ухото. В този миг гърлото на ци-
гуларя, който беше водил хиляда
сватби по маришките села, се от-
пуши. Под зимното небе потече
ехото на звънлива камбана. Пас-
ко пееше – Патерата отсвирваше.
Патерата пееше – Паско отсвир-
ваше. Думите изскачаха като
змийчета, дума дума повеждаше,
а пред очите им се нижеха карти-
ни от младите години. Настръхна-
ли, хората викаха, но нищо не из-
лизаше от устата им...

Цяла седмица продължи над-
свирването. Понякога хапваха по
нещо, понякога изкарваха деня
гладни. Носеха им кафе, отпива-
ха по глътка ракия, за да смажат
гърлата си. От време на време

Патерата свиваше цигара и
всмукваше дълбоко от дима. Сви-
ти в шубите, хората слушаха, без
да мигнат: едни идваха, други си
отиваха...

Една вечер премръзнали,
уморени, музикантите седнаха в
кафенето, където печката пръска-
ше дъх на борина. Тъмнината
бягаше от газената лампа, крие-
ше се под масите. Двамата
сърбаха тънки глътки ракия и
мълчаха.

— Хо, хо, хо! – рече накрая
Патерата. – Че могат ли да се
надпеят жабата и магарето!...

Същата нощ Паско Цигуларя
си спомни думите на баща си
след онова момчешко надсвирва-
не:

„Двама музиканти в една
къща са много. Ще теглим жре-
бий...“

Сутринта стана рано, напра-
ви закуска и с нетърпение зачака
Патерата да се събуди. Дойдоха
първите посетители, а него още
го нямаше. Кафеджията надзърна
в стаята, където гостът спеше.

Леглото му беше празно.
Няколко дни по-късно той

се сети да изгори парцалите,
останали от Патерата. Извади
вързопа от мазето и щом го
развърза, видя новите дрехи
на кларнетиста.

Иван ЖЕЛЯЗКОВ
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Значимо име в българ-
ското изобразително изку-
ство, Йоан Левиев е сред
емблемите на някогашното
чудо в артистичния Плов-
див. Заедно със своите
връстници Димитър Киров,
Христо Стефанов, Енчо Пи-
ронков, Георги Божилов –

Палитра

„Флорентински автопортрет“, 1961 г.

Слона той е сред основате-
лите на ярката художничес-
ка група, която стана явле-
ние в културата на страната
с оригиналните си творчес-
ка виждания. В това отноше-
ние те са достойни
продължители на големите
пловдивски майстори Златю

Бояджиев и Цанко Лавре-
нов.

Интересите на Йоан Ле-
виев са многообхватни и
многопосочни. Той се изя-
вява с успех в различни
творчески жанрове – рисун-
ки, живописни платна,
фрески и стенописи, мозай-
ки, сценографски решения.
И навсякъде оставя трайна
диря. Не случайно той е по-
стоянен участник в общите
художествени изложби у
нас, а личните му предста-
вяния са посрещани с из-
ключителен интерес. Него-
ви картини са заемали важ-
но място в представителни-
те сбирки на изкуството ни
по целия свят /Париж, Вие-
на, Брюксел, Милано, Пра-
га.../ А от 1982 до 1989 го-
дина той има четири само-
стоятелни изложби в Ню
Йорк.

МОНОЛИТЕН КОЛОРИТ
80 години от рождението на Йоан Левиев

„Голямата клоунада“, 1991 г. От колекцията на Нац. худ. галерия.
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Неотдавна се навършиха 80
години от рождението на голе-
мия художника, който напусна
белия свят през 1994 година.
По този повод в Софийската
градска галерия бе открита не-
гова възпоменателна изложба.
И в нея са представени триде-
сет негови автопортрета  /са-
мостоятелни и групови/. Нека
отбележа, че тези творби са
много характерни за творчес-
кото амплоа на Йоан Левиев. И не малко
изкуствоведи обръщат особено внимание
на тях, защото дават отговор на въпроси,
свързани с философията естетиката и лич-
ността на художника.

Въплъщаващ се в различни роли, тво-
рецът изразява чрез собствения си образ
състояние на тъга и самоирония, триумф
и разочарование, увереност и съмнения.
Образът е “хванат”ту сам, в класическа
портретна форма /автопортрети от 19531
1961, 1977 година/, ту “вмъкнат” във фигу-
рална композиция  /”Разговор на чаша

кафе”, “Художникът на скелето”,”Голяма-
та клоунада”/.

Прави впечатление характерната за
цялото творчество на художника монумен-
талност на изказа – едри мазки с моноли-
тен колорит.

Значима проява на културния живот,-
изложбата е доказателство, че големите
творци остават с нас и когато вече ги няма
между живите.

    Камен КАМЕНОВ

„Художникът на скелето“, 1974 г. Собстве-
ност на ХГ „Христо Цокев“ - Габрово

„Разговор на чаша кафе“, 1970 г. Собственост
на ХГ  - Стражица
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П ървото
училище в дунав-
ския град Оряхо-
во е открито през
1830 г., а седем
години по-късно е
построена и
първата църква
„Свети Георги По-
бедоносец”. На 7
януари 1871 г.,
под ръководство-
то на прото-син-
гел Алипий Сте-
фанов и учителя
Тома Младенов,
се създава и чи-
талищно сдруже-
ние. Цариградс-
кият вестник
„Право” съобща-
ва за новото про-
светно средище,
получило името
„Искра”., Година по-късно читалището вече се нарича
„Просвета”. Историческите събития от 1872 г. до 1876
г. го превръщат в място на тайни сбирки, на които се
кроят планове за бъдещото въстание. Два пъти Оря-
хово е посещавано и от Васил Левски.

След Освобождението читалището носи после-
дователно  имената: „Заря”, „Братска любов” и
„Бъдащност”, а от 18 януари 1896 г. е преименувано
в „Надежда”. Още в далечната 1897 г. се заражда
идея за собствена читалищна сграда. През първото
десетилетие на миналия век настоятелството става
инициатор на благотворителни активности за съби-
ране на необходимите финансови средства. През
1926 г. общото събрание възлага на архитектите-
оряховчани Иван Васильов и Димитър Цолов да из-
готвят проект за читалищна сграда. Те го изработ-
ват безплатно и през 1930 г. са положени основите
на строежа. На 31 декември 1936 г. уникалната като
архитектура читалищна сграда е открита с нового-
дишна вечеринка.

Още първите години от съществуването на чи-
талището се характеризират с активна театрална
дейност. Първата читалищна пиеса е поставена през
1871 г. Организират се множество сказки, вечерин-
ки и празнични утра. Членовете на читалищните на-
стоятелства през годините са представители на раз-
лични съсловия – учители, чиновници, търговци,
фабриканти. Благодарение на тяхната всеотдайност
„Надежда-1871" съществува и днес. Сред многочис-
ления брой читалищни председатели и дейци се от-
крояват имената на Андрей Лулчев, Георги Лазаров,
иконом Христо Иванов, братя Семидови, Тома Мла-
денов, Сребро Стойновски (председател на местния

Огнища

ВСЕСТРАНЕН ДУХОВЕН ПОДЕМ

революцио-
нен комитет),
Младен Пав-
лов (Козло-
дуйското дас-
калче), писа-
телят Цани
Гинчев, Ди-
митър Анге-
лов, Коста
Л у л ч е в ,
Петър Ничев,
Никола Ко-
цев, Тодор
Костов, Геор-
ги Янакиев и
др.

Оряхово
е роден град
на изявени
бъл г а р с к и

интелектуалци – професори, писатели, архитекти, ху-
дожници, музиканти, артисти, журналисти. Почетно
място сред тях заемат: архитектите Наум Торбов,
Иван Васильов и Димитър Цолов; професорите Цеко
Торбов и Борис Спасов; писателите Филип Симидов
и Михаил Кремен. От сцената на читалище „Надеж-
да-1871” към голямото изкуство тръгват актьорът Ан-
дрей Чапразов и оперните солистки Дочка Гамано-
ва и Мария Бохачек. Гордост за града е световно
известният художник проф. Марин Върбанов, започ-
нал професионалната си кариера също в читалище
„Надежда-1871”. В Оряхово сътворява прекрасните
си хора, сред които и „Дунавското”, народният ком-
позитор Дико Илиев. Площадът пред читалището се
нарича „Дико Илиев”. Там е оформена елипсовидна
естрада, на която всяка година се провеждат праз-
ниците на духовите оркестри „Дико Илиев”.

Към НЧ „Надежда-1871" активно работят ре-
дица формации: певчески хор и оркестър, представ-
ляващ уникална комбинация от струнни и духови
инструменти; танцов състав; духов оркестър и дет-
ска музикална школа, носещи отпечатъка на дело-
то на Дико Илиев. Дейността на читалището е на-
ситена с концерти, тържества, годишнини, литера-
турни четения, представяне на книги, участия в
местни и международни фестивали, изложби, реа-
лизиране на проекти, трансгранично сътрудниче-
ство, книгоиздателска дейност. Читалищната биб-
лиотека, също създадена .през 1871 г., разполага с
43 000 тома книги.

                                                    „ЧИТАЛИЩЕ“

Оживява „Бабинден“
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Етрополското читалище “Тодор Пеев” е осно-
вано на 7 януари 1871 г. от членовете на местния таен
революционен комитет Тодор Пеев, Гошо Спасов,
Илия Правчанов, Христо Петков, Антон поп Дончев,
Симеон Златарев, Иван Герчев, Илия Вълчев и отец
Хрисант – игумен на манастира „Варовитец”. Наре-
чено е „Напредък”. За председател единодушно из-
бират Тодор Пеев, съратник на Васил Левски, Хрис-
то Ботев и Любен Каравелов. Целта на читалището,
формулирана от Тодор Пеев, е „...умствено и нрав-
ствено повдигане на гражданите, а заедно с това, све-
стяване за политическо освобождение от поробите-
ля...”.

Само за няколко дни се събират над 300 тома кни-
ги. Гаврил Лазаров подарява 50 книги. С тези дари-
телски жестове се поставя началото на читалищната
библиотека.

През 1895 г. е създадена театралната трупа в гра-
да. Нейни начинатели са Харалампи Трайчев, Тома
Драгалевски, Петър Заимов и други учители от мест-
ното основно училище. По-късно Александър Тацов
организира курс по театрално изкуство. На мястото
на манастирския метох през 1911 г започва строител-
ство на читалищна сграда с дарение от Стоян Заха-
риев. Присъединяват се и други дарители, и сграда-
та е открита на 20 януари 1925 –г. с драмата „Иванко,
убиецът на Асеня Първи” от Васил Друмев.

Образуваният през 1934 г. духов оркестър възоб-
новява своята дейност през 1957 п под ръководство-
то на Иван Дицов. В 1946 г. се сформира и танцова
трупа, ръководена от Николай Дочев. По идея на Ва-
сил Стипцов, през 1955 г. е създадена детска музи-
кална школа, една от първите в Софийски регион.
През 1956 г. читалището е обявено за „Образцово”, а
от месец август 1974 г. носи името „Тодор Пеев”. Пет
години по-късно тържествено е открита новата чита-
лищна сграда.

Би библиотеката разпо-
лага с фонд от 67 000 тома
литература, от които 17 000
тома са предназначени за
деца. Изключителен принос
за нейното развитие има
Донка Нешкова – главен биб-
лиотекар в периода от 1952
г. до 1969 г.

Театралната трупа към
читалището от 1997 г. носи
името на нейния дългогоди-
шен режисьор Михаил Пен-
чев (1955-1996). Трайни сле-
ди като режисьор оставя и
Кръстьо Мишев. Трупата за-
воюва престижни награди от
участия в различните изда-
ния на театралния фестивал
в гр. Каварна.

Сатиричният състав, основан и ръководен от Ни-
колай Коев, продължава да бъде в основата на праз-
ниците на етрополските зетьове, чието начало е в да-
лечната 1971 г.

Носител на национални и международни отличия
е читалищният фолклорен ансамбъл „Български рит-

Светилници

ми” с худ. ръководител Калинка Пушкарова. Негови-
те изпълнения са познати и високо оценени не само
в България, но и в Куба, Никарагуа, Коста Рика, Мек-
сико, Гърция, Белгия, Турция, Испания, Чехия, Пол-
ша, Сърбия, Италия…

Под покрива на Етрополското читалище творят и
други формации: женска вокална група за изворен
фолклор, детска група за народно пеене, мъжка во-
кална група, естрадна вокална група „Ретротон”, ин-
струментална група, младежки духов оркестър, гру-
пи по графика и живопис, литературен кръжок „Хрис-
то Ясенов”. Обединената музикална школа има кла-
сове по пиано, тамбура, кавал и гайда, а също и гру-
пи за народни песни и танци. За почетни членове на
читалището през годините са избрани: Тодор Пеев,
Петър Д. Заимов, Димо Д. Заимов, Цана Д. Заимова,
Райна П. Заимова, Стоян З. Попов, Хино Хр. Петков,
свещ. Симеон Арнаудов, Павел Кръстев, Антон Дон-
чев, Григор Григоров, Михаил Пенчев, Николай Коев,
Донка Нешкова. За успехите на читалището заслуга
имат и неговите председатели и дългогодишни чита-
лищни дейци: Христо Тунджев, Райна Колова, Анка
Маркова, Петко Минев, Данчо Кирков, Димитър Нен-
чев, Петър Димитров, Николай Христов, Боян Шара-
нов, Мила Манчева.

Образцово народно читалище „Тодор Пеев-1871”
е удостоено с два ордена „Кирил и Методий” – I сте-
пен, по случай негови юбилеи (1961 г. и 1971 г.), и с
почетен знак на община Етрополе във връзка със 135-
ата му годишнина. От месец октомври 2009 г. към
името на читалището е прибавена годината на създа-
ване – 1871-ва.

                              „ЧИТАЛИЩЕ“

ВИСОКИ СТРЕМЕЖИ

Шестват бодри ритми
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В своя кратък – едва 30-годишен – живот Гео
Милев минава през перипетиите на идейно-твор-
чески развой, който го прави една от най-интерес-
ните личности в нашата литература. Неговият път
като писател и културен деец е изпълнен с непрес-
танни идейни и художествени търсения, с жажда
за творчестево, с постоянен стремеж към оценка
на приетото и постигнатото в българската култура,
с резки завои и противоречия. Цялата дейност на
Гео Милев свидетелствува за недоволство от на-
стоящето и традиционното – той беше вечен бун-
тар, който търси нови пътища за българската кул-
тура. Една будна критическа мисъл го тласкаше без-
спирно напред, едно тревожно чувство не го оста-
вяше нито миг на спокойствие, една чувствителна
съвест го зовеше да се вглежда със строг поглед
към всички области на изкуството и да произнася
категорични присъди. Неспокоен темперамент, ак-
тивна, богато надарена природа той живееше ин-
тензивно, в крайно напрежение, в денонощен труд,
във вечна творческа заетост. Характеристиката,
която Яворов дава за себе си: “Аз не живея – аз
горя”, се отнася в пълен смисъл и за него.

Георги ЦАНЕВ

Личности

ПРИ НАРОДА, СРЕД НАРОДА

120 години от рождението на Гео Милев

Гео Милев е писател, за когото всяко прилага-
телно само омекотява, но не изостря името му. То
трябва да свети, да внушава, да говори чисто и само
– Гео Милев!

Много е написано за еволюцията му. Почти всич-
ко е обяснено и за модерните протуберанси, и за
дързостта на стиха му, и за новаторството в поети-
ческата форма, и за срутените кумири, и за негова-
та нова естетика, за бурното му навлизане в кипе-
жа на литературата и революционните събития. В
същото време често се питаме дали идейно-худо-
жественото развитие на поета е обяснено с точна
мяра, поне донякъде доближаваща се до неговия
талант и открития.

Не е ли той по-силно и по-всеобхватно разбран
от народа, отколкото от българската критика!?

За народа той никога не е бил разделеният, а
винаги е бил единният Гео Милев. За него важи мак-
симата: не поетът избира своите теми и събития,
животът на народа, неговите борби и съдбини из-
бират своя необходим поет. България го избра не в
дните на революционния пожар, а след погрома на
бунта. И всъщност Гео Милев продължи живота на
съпротивата срещу злото и я пренесе в сърцата и
действията на следващите поколения.

                                   Лъчезар ЕЛЕНКОВ

Гео Милев е един от ярките представители на експре-
сионизма в българската литература. Роден е на 15 януари
1895 г. в Радне махле (днес Раднево). Баща ту Мильо Каса-
бов е учител, журналист, издател. Синът следва филоло-
гия в Софийския университет (1911-1912) и философия в
Лайпциг (1912-1914). В началото на Първата световна вой-
на отива в Лондон. През 1915 г. се завръща в България. Мо-
билизиран е през 1916-а. На 29 април 1917 г. е ранен и загуб-
ва дясното си око. През февруари 1918 г. Гео Милев за-
минава за операции в Берлин. Впечатлен е от революцион-
ната атмосфера в Германия след войната, което намира
отражение в статиите „Грозни прози“. През 1924 г. в с-п.
“Пламък” отпечатва поетата „Септември“, заради която е
изправен на съд.

На 14 тай 1925 г. получава 1 г. затвор. Ден по-късно е
извикан за справка в полицията и изчезва безследно. Остан-
ките му са открити едва през 50-те години в масов гроб
край София.

ПОСТОЯННИ ТВОРЧЕСКИ
ТЪРСЕНИЯ

ЖИВОТ – СЪПРОТИВА СРЕЩУ
ЗЛОТО
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ЕДИННА
И ЦЯЛОСТНА
ЛИЧНОСТ

Колкото повече времето ни
отдалечава от Гео Милев, от
онази “далечна, трагична без-
конечност”, която е всъщност
неговият кратък – едва трий-
сетгодишен – живот, виждаме
до каква степен е единна и
цялостна тази личност. Дълго
време критиката се опитваше
да осмисли различните пери-
оди в творчеството на Гео
Милев. Субективистичната
критика предпочиташе т.нар.
експресионистичен период,
догматичната противопоста-
вяше т.нар. революционно-
реалистичен период. Фатално
заблуждение.

Към общоевропейските со-
циални потресения за Бълга-
рия се прибавят Балканската
и Междусъюзническата война,
Войнишкото и Септемврийс-
кото въстание. огромни жерт-
ви и колосални страдания на
стотици хиляди хора, пълна
катастрофа на идеалите и
мечтите за национално обеди-
нение. Катастрофа, която
отеква не само в творчество-
то на българските творци, но
и в личния им живот. Яворов
е прекършен от краха на иде-
ята за освобождение на Ма-
кедония и отвратен от парве-
нюшко-интригантското битие
на столичния елит, от демаго-
гията на т.нар. висше обще-
ство. Нежната душа на Дебе-
лянов въпие безутешна над
бойните полета, изтънченият
Лилиев се затваря омерзен в
кулата си от слонова кост.

Главата на Гео Милев е
взривена на фронта и в бук-
валния смисъл. Провидение-
то запазва живота му, но ре-
шава да го натовари не само

гнева” и късната публицисти-
ка (т.нар. период  “Пламък”).
Разбира се, това е повърхно-
стен и едностранчив подход.
Съзирането в ранните творби
на Гео “Милев само на субек-
тивистични и модернистични
търсения е белег на плоско,
двуизмерно мислене. И в по-
ранните, и в по-късните твор-
би подобни търсения за Гео
Милев имат двояко значение.
От една страна, българската
поезия се опложда от новатор-
ските европейски тенденции
през двайсетте години на XX
век. От друга, се извършва
тяхното социално преосмис-
ляне, своеобразното пре-
хвърляне на естетическата ре-
волюционност върху социал-
ната трактовка и обратно.

Движението на Гео Милев
към поемите “Септември”, “Ад”
и “Ден на гнева” е многопосоч-
но мотивирано. От една стра-
на, имаме натрупване на тра-
гични социални разломи, коли-
зии и баталии: три войни –
Балканска, Междусъюзничес-

с огромното вътреш-
но страдание по из-
губените национал-
ни идеали, но и с
ужасяваща физичес-
ка болка като изкуп-
ление на лични и ко-
лективни вини. Меж-
ду неколкократните
мъчителни операции
Гео Милев преос-
мисля трагичния
жребий на Европа,
на Отечеството, своя
собствен вътрешен
ад:

ГЛАВАТА МИ

Кървав фенер с
разтрошени
стъкла,
загубен през вятър и дъжд,
и мъгла
в полунощни поля.
Аз умирам под кота 506
и възкръсвам в Берлин и
Париж.
Няма век, няма час – има
Днес!
Над последната пролет ти
жадно и
страшно пищиш,
о шпага! разкъсала мрежа
от кървави
капки
сред мрака –
и в мрака
бог сляп ги
събира и мълком повежда
към прежния
призрак...

Дълго време литературна-
та критика отделяше, а поня-
кога и противопоставяше твор-
би като “Жестокият пръстен”,
“Панихида за поета П. К. Яво-
ров” или “Експресионистично
календарче” (т.нар. период
“Везни”) на поемите
“Септември”, “Ад” и “Ден на

Гео Милев АВТОПОРТРЕТ, 1921 г.
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ка и Първа световна, две на-
ционални катастрофи, в които
не по-малко страшно от разру-
шението на държавата и сто-
тиците хиляди жертви е кру-
шението на българския дух,
пречупен в неговия порив към
постигане на националния
идеал; Войнишкото въстание
от 1918 г., брутално удавено в
кръв, Деветоюнският преврат
от 1923 г. и убийството на
Стамболийски, легитимния
министър-председател на
България, Септемврийското
въстание- от 1923 г. и още по-
кървавото му потушаване.
Това са десет години на ужас,
насилие погроми, страдания –
истински апокалипсис за
българското общество.
Невъзможно е свръхчувстви-
телната душа на поет като Гео
Милев да не откликне на тези
събития.

          Иван ГРАНИТСКИ

ГЕО МИЛЕВ

ЩО Е ОТЕЧЕСТВО

Първите
 паднаха в кърви.
Метежният устрем
бе посрещнат с куршуми.
Знамената изтръпнаха
пронизани.
Планината гърми...
Там горе
далечни и близки хълми
потъмняха обнизани
 с хора
- плъпнаха черни редици:
редовни платени войници
и разлютена милиция.
Всички те знаят:
„Отечеството
е в опасност!“
Прекрасно:
но – що е отечество? –
И яростно лаят
картечници...

Из поемата „Септември”

СЪВЕСТТА НИ ВИКА

Ний ще останем там, дето е
Народът: при Народа, сред Наро-
да. Понеже не ни съблазняват ми-
лостите на държавата; понеже
чувството ни води не в пътища-
та на кариеризма; понеже съвес-
тта ни вика против ония парве-
нюта на деня, които получават
места на директори и начални-
ци или седалища в комисии за
насърчение на родното изкуство.

Личности

ГЕО МИЛЕВ
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Най-лесно е да я нарека
славея на Странджа. Но с това
доста износено вече определе-
ние, нищо няма да кажа. Или по-
чти нищо. Защото хората щедро
го раздават на всички, които раз-
нежват душите им. Без да мерят
ръста им, без да ги отличават
едни от други. А Янка Рупкина
няма нужда от потупване по
рамо. Тя е явление в българска-
та народна музика, забележител-
но явление, пред което трябва да
свалиш шапка. Известният наш
фолклорист Николай Кауфман я
нарича изключителна певица, а
композиторът Красимир Кюркчий-
ски го допълва – „изключителен
глас! И чист като поток!“. Главни-
ят художествен ръководител на
ансамбъл „Пирин“ Кирил Стефа-
нов и поетът Борислав Геронти-
ев отиват още по-нататък. „Тя, –
пише Стефанов – пленява със
силата и очарованието на своя
брилянтен и нежен глас.“ А Ге-
ронтиев не може да сдържи
възторга си: „Янка е един от по-
редните спонтанни и свежи из-
блици на националния ни гений“.

Нарочно приведох повече
мнения, за да се види, че най-ви-
соката оценка за певческото да-
рование на Янка Рупкина е все-
обща. И не само у нас. Който
веднъж поне е имал възможност
да чуе песните й, няма да ги заб-
рави. Защото те проникват в него
и палват кръвта му, защото все-
ляват нежност и благородство в
душата му, защото извикват
възвишени чувства в сърцето му.

Онова, което прави най-сил-
но впечатление в нейното пеене,
е красотата на гласа й. Ясен и
силен (толкова, че имаш усеща-
нето за повдигане на тавана), той
тръгва към тебе нежно и гальов-
но. Както тръгва каваловата ме-
лодия. И ако се случи да й съпро-

Фолклор

вожда кавалджия, звуците
на омайния народен инст-
румент и нейният глас така
се вплитат, че трудно ще
разбереш откъде започва
единият и къде свършва
другият.

Хубостта на Янкиното
пеене идва и от особената
мекота на нейния тембър.
Стоплен от някаква неосе-
заема сърдечност и чове-
щина, той не драска слуха
ти, а го приласкава. Като
повей на южняка, като ро-
мон на планински ручей. И
ти е хубаво, и ти е благо.
Толкова, че душата ти
сама подхваща песен – тая
същата, дето Янка я пее.
С нейния чаровен глас, с
нейните лирични думи. Та-
кова светло усещане, тако-
ва дълбоко съпреживяване
може да предизвика само
голям изпълнител. Като нея.

Янка Рупкина пее леко и не-
принудено. Нейната песен литва
като щастлива птица. Махва с
криле и се понася в безкрая – сил-
на, волна, устремена. И няма по-
сока, която ще я уплаши. Нито
висина. Тя стига толкова нагоре,
колкото си иска. И тоя фантасти-
чен полет заплита сложната ор-
наментика на странджанската ме-
лодия, чиято хубост заслепява.

Където и да пее Янка, както и
да пее, публиката я посреща топ-
ло и възторжено. Защото името
й вече е парола за високо каче-
ство. Но като всеки голям артист,
тя не си позволява самодовол-
ство и самоуспокоение. Може ни-
кой да не забележи как в един миг
е трепнал несигурно гласът й, как
е крачнал на микронче само от ху-
дожествената мяра, която прави
една песен изкуство. Тя няма да
го подмине.

- Много строга съм към себе
си – казва без превземка певица-
та, – много взискателна. И мер-
никът ми е толкова висок, че це-
лият ми живот е един безкраен
стремеж към по-добро. Не жаля
труда си, не пестя силите си –
искам не да науча, а да извая пе-
сента. Никога не съм записвала
песен, която сама не съм одоб-
рила. Дори това да ми струва из-
преварване от друг певец. Иначе
просто не мога. Аз съм добродуш-
на по характер и лесно мога да
простя на другиго. Но на себе си
не прощавам...

Този творчески максима-
лизъм прави Янка Рупкина неспо-
койна певица, упорита и целеус-
тремена. Той стои наравно с го-
лемия й талант в основата на ус-
пеха й. Защото постоянно подбут-
ва творческите й пориви, под-

ЩАСТИЕТО НЕ УМОРЯВА

Янка Рупкина
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клажда огъня на артистичните й
изяви. Само записите й в Българ-
ското радио са някъде към двес-
та. И между тях – брилянти като
„Алтън Мара“ „Мър мале, мале“,
„ Възкачила се Гергана“ „Стани-
ното лице на лимон мириса“, „Лю-
бил е Кольо Диляна“, „Галунка
гърло болеше“ „Яно, Янке, вакло
агне“, „Обложил се млад Богдан“,
„Мете мома дворове“, „Маро ле
мъри хубава“...

Най-ярко в репертоара й бле-
сти, разбира се, песента „Кали-
манко, Денко, мъри“. Тя е пас-
портът на Янка Рупкина, нейният
най-висок артистичен връх. Зато-
ва предлагам пълния текст:

— Калиманко, Денку мъри,
хубава,
досега си ми била калиманка,
ут съга насетне – първо
либе!

— Не бива, кумец, не бива,
че нали сме пуста роднина,
и е от Бога грехота,
и е от хората срамота!
— Калиманко, Денку мъри,
хубава, пусто ти останало
роднинството!
Изгори ма, Денку мъри, изсу-
ши ма,

 та мъ стори, Денку мъри,
сухо дърво,
сухо дърво, Денку мъри,
орехово!

Вдъхновен от изключителна-
та мелодичност и лирична све-
жест на тая неповторима, стран-
джанска песен, композиторът
Красимир Кюркчийски я обрабо-
ти за многогласно изпълнение и
я предостави на радиоансамбъ-
ла. Помня какъв фурор предизви-
ка тя преди години на прегледа
„Нова българска музика“. Хората
я слушаха като замаяни, като за-
шеметени. После бурно я апло-
дираха, извикаха ансамбъла на
бис. И в центъра на големия ус-
пех стоеше тя – носителката на
песента, солистката на хора Янка
Рупкина. С просълзени от вълне-
ние очи хората произнасяха име-
то й, като добавяха „Отлично!“,
„Превъзходно!“, „Изключително! “.

- Аз обичам всичките си пес-
ни – произнася изповедно Янка,
– но „Калиманката“ ми е най-
мила. Тя ме обогати, тя ми доне-
се най- голямо признание, тя до-
стойно ме представя по света!

И най-ярките дарования, раз-
бира се, тръгват от родното гнез-
до. Както и най-пълноводните
реки тръгват от своя извор. Янка
Рупкина се ражда в с. Богданово
– някогашното Българско Алагюн,
където се срещат Тракия и Стран-
джа. Ражда се, унаследила пев-
ческите дарби на цяла музикал-
на фамилия. И прохожда в песен-
та почти едновременно с човеш-
кото си прохождане. Пръв настой-
ник и най-настойчив учител ще й
стане баба й Яна. И огънчето,
грейнало в детското й сърчице,
ще надига пламъче, ще трупа
жарава. За да не угасне никога.
Красивият й глас ще се носи по
всяко време из къщи, ще украся-
ва седенките, ще превзема учи-
лищните сцени.

Твърде млада ще я застигне
„сляпата неделя“ и ще свие гнез-
до с избраника си Георги Рупкин
в съседното село Габър. Но пе-
сента ще е неотлъчно с нея. В
родното й село се чувства пове-
че влиянието на тракийския фол-
клор, в новото й местожителство
царува изцяло странджанският. И
тъкмо във второто село намира
себе си. Новата й рода е също
така музикална и никой не крие
песните си от нея. Предоставят й
фолклорното богатство и други
хора – да го спастри, да го показ-
ва с цялата му хубост и многобаг-
рие.

Преместването в миньорско-
то селище Росен, медицинските
курсове в Бургас, работата тук и
там не я отлъчват от песента. И
когато през 1960-та става първо-
то надпяване у нас в Граматико-
во, тя е на „бойната линия“.
Събрала цялата сила на певчес-
кото си дарование, извадила
всичката хубост на вълшебния си
глас, тя пленява и публика, и спе-
циалисти. И първата награда не
може да тръгне към другиго. Още
там записва две песни за радио-

то. И те разнасят името й по ця-
лата страна.

Малко след това ще я поканят
на конкурса за фолклорния ра-
диоансамбъл. И категорично ще
го спечели. За да влезе в този
представителен състав от първия
ден на 1961 г. И да стане една от
най-ярките му звезди. Упорита,
настойчива, старателна, тя ще
трупа музикална култура, ще се
усъвършенства, ще обогатява ре-
пертоара си. Солистка от самото
начало, тя е и стълб на хора. А
преди петнадесет години става
съоснователка и на прочутото по
целия свят трио „Българка“.

Неизброими концертни изяви
у нас и в чужбина, постоянни ра-
диозаписи и участия в телевизи-
онни програми, трупане на грамо-
фонни плочи – това е животът на
Янка Рупкина вече няколко десе-
тилетия.

— Не се ли измори? – питам
я лукаво.

А тя се усмихва лъчезарно:
— Щастието не уморява!

         Петър ПЕТРОВ

Фолклор
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Когато говоря за певицата
Бойка Присадова, винаги го пра-
вя с усмивка. Защото тя самата е
усмивка. Излъчването и е
слънчево, а гласът й е толкова
красив,толкова разпознаваем,
толкова наситен с аромата на
Родопите, че не е възможно да
не се развълнуваш, когато го слу-
шаш.

Беше през 1993 година, кога-
то след един концерт в зала
“България”, на който Бойка пя,
отидох при нея да я поздравя.
Тогава й казах, че мечтая един
ден да пее под мое диригентство.
И тъй като човек трябва да меч-
тае, за да сбъдва мечтаното, ко-
гато след година сбъднах друга
своя мечта – голяма мечта и
създадох хор “Космически гласо-
ве”, поканих Бойка да бъде в ос-
новата на  нашия хор. Толкова
бях щастлива, че певица като нея
прие и застана като солистка и
хористка в редиците на състава.-
Тя придаваше изключителен ко-
лорит на формацията – и като из-
пълнителка, и като личност. Ви-
наги носеше със себе си прекрас-
ното си настроение и чувство за
хумор. Ведрият й характер озаря-

ÓÍÈÊÀËÅÍ  ÒÀËÀÍÒ

ваше всички. Нямаше репетиция
или пътуване на концертно тур-
не, в които да не ни е про-
вокирала да се заливаме от
смях с някой виц или случка, коя-
то е преживяла. С артистично
разиграване на сценки ни е кара-
ла да се смеем през сълзи и да
се молим за почивка, за да се
съвземем.

Бойчето е с огромно и
много добро сърце. Тя раздава
безрезервно искрящата си витал-
ност и бликаща обич. Оставя
дълбока диря у всички , с които
общува. Носи толкова много чис-
тота и непринуденост, че човек
спокойно може да я оприличи на
бликащ родопски извор и на не-
подправената красота на Родопа
планина.

А запее ли... ах, само като за-
пее...

Нямаше концерт на хор “Кос-
мически гласове”, в който Бойка
да не солира: “Мехметьо, севда
голема”, “Деиойко мари хубава”,
“Заспало е челебийче”, “Вчера си,
майчо,отидох” и още, и още. Ап-
лодисментите след нейно из-
пълнение винаги са били нестих-
ващи. Спомням си при едно от
турнетата ни, имахме концерт в
голяма виенска катедрала. Бой-
ка запя “Заспало е челебийче”
и, повярвайте ми, сякаш куполът
над нас се отвори и гласът й по-
летя в Космоса.Аз неволно по-
гледнах нагоре и из дигнах ръце.
Такова силно въздействие и
внушение имаше нейният глас
и всички момичета го усетиха, а
публиката бе като паднала от
друго измерение. Трудно е със
слово да опишеш такъв неверо-
ятен глас. Той просто трябва да
се слуша..

Знам, че Бойка се чувства-
ше уютно в нашия хор. Споде-
ляла е с мен това. А душевният
комфорт и спокойствието е от

изключителна важност певецът

да се изяви
с пълния
си блясък
и е целия
си потен-
циал. На-
шето “кос-
мическо ”
семейство
се радва-
ше и под-
к р е п яш е
всяка изя-
ва на Бой-
ка – та това
е богат-
ство за
всеки на-
роден хор
да прите-
жава такава певица, такава арти-
стка.

 Няма да забравя, при едно от
нашите турнета във Франция,при
невнимателно стъпване Бойка
падна и си счупи ръката. Лекари-
те в болницата й я гипсираха, сло-
жиха много елегантна мрежа през
врата й, за да държи ръката си
сгъната в лакътя. Бойка не пре-

Бойка Присадова

Бойка със съпруга си Петър Динчев
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стана да пее на концертите и изпълняваше солота-
та си по блестящ начин. Както винаги. Вместо да се
оплаква и хленчи, тя се шегуваше, че тази мрежич-
ка през врата стои много добре на родопския й кос-
тюм. Това е професионалистът и човекът Бойка
Присадова – силен дух и характер на артист,  кой-
то, независимо от всичко, стои с достойнство на сце-
ната.

Много мога да разказвам за Бойка. Тя наистина
носи силата и мекотата на Родопите, бистрите води
и тучните ливади на родната й планина. За жалост
животът е непредвидим и обикновено на добрите
хора стоварва големи изпитания. След загуба на
сина й преди пет години Бойчето престана да пее.
Това ме натъжава много, защото знам какъв потен-
циал носи тя. Знам колко много губи българският
фолклор без нейната жива песен. Но знам също,
че Бойчето е волева натура, знам, че песента е спа-
сение и живот, знам, че до себе си има един пре-
красен партньор – поета и публициста Петър Дин-
чев, който сигурно ще я  подкрепи да се върне към
пеенето с пълна сила.

Започнах с една своя мечта спрямо Бойка При-
садова. Реализирах я и се радвах петнадесет годи-
ни, в които бяхме заедно на сцената. Искам да завъ-
рша с друга своя мечта, пак свързана с Бойка. Като
продуцент на “Народната музика” в Българското на-
ционално радио искам да направя записи на Бойка
с нови, неизпяти от нея досега родопски песни.
Пожелавам за 70-годишнината й да се сбъдне.

С цялата ми обич и признателност пожелавам
на Бойка да бъде здрава, с несломим дух и воля да
продължи да ни радва с прекрасния си глас и пес-
ни, защото талантът, с който Бог я е дарил, е уника-
лен и неповторим.

На многая лета!

Ваня МОНЕВА
Диригент на хор “Космически гласове”,
продуцент “Народна музика” в
Българското национално радио
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И тук, както в досегаш-
ните си книги, Боян Ангелов
се изявява като мисловен
поет. Пише поезия, до голя-
ма степен предназначена за
ерудити. Това е общото усе-
щане при досег с неговата
лирика. И то е нормално,
тъй като светогледът, по-
етиката и стилистиката му
са изградени от битието му
на учен – завършил е фи-
лософия – преподава гьоте-
анистическа естетика, соци-
ална психология, история
на философските системи в
Швейцария /Базел и Лоза-
на/. Оттам този жив интерес
у него към гръцката антич-
ност, към митологията и към
митологиите на Изтока, ко-
ито той интерпретира вещо
и вдъхновено. /Има и книга,
озаглавена “Гръцката ан-
тичност в Българското
Възраждане”/1995/. Но тъй
като тези образи са доста
отдалечени във времето,
поезията му с нейната бо-
гата символност не е лесно
смилаема, тя изисква доб-
ро познаване на историята
и митовете, както и тяхната
интерпретация. Ценното е,
че поетът ги осъвременява,
като ги свързва с нашето
битие и мислене.

В своята лирика авторът
се изявява в двойна перс-
пектива: като Антей, здраво
стъпил на земята, от една стра-
на. И от друга – като мечтател,
зареял поглед във виснето,
търсещ някакъв върховен разум,
мъчещ се да разгадае вселената
и мястото на човека в нея. Веч-
ната загадка, вечният проблем на
личността, но и на човечеството.
Както и на изкуството.

Условно казано, Боян Ангелов

ÏÎÅÒ-ÅÐÓÄÈÒ

се родее с т. нар. “University wits”
– “Университетски умове”. Това е
група писатели в Англия – пред-
шественици и съвременници на
Шекспир, които идат от универси-
тетите, като Кристофър Марлолу,
Томас Кид, Джон Лили, Робърт
Грийн, Неш Нийл и др. За съжа-
ление те нямат гения на Шекспир

/с изключение на Марлоу,
който най-вече се доближава
до Шекспир като литературна
дарба, чиито “могъщи герои
се подчиняват единствено на
зова на страстта”… Марлоу
усъвършенства езика на анг-
лийската трагедия, като се
отказва от римата…, “прекра-
тява традиционната цезура” и
създава свой “Марловиански
могъщ стих”.

Всички тези автори обога-
тяват литературния процес с
нещо ново. Кид остава в ис-
торията на литературата с
“Трагедия на отмъщението” –
със своята “Испанска траге-
дия” /1587 – с това, че за пръв
път поставя развитието на ха-
рактерите в зависимост от
развитието на действието.
Джон Лили за пръв път
въвежда прозаичния диалог в
драмата. /Дотогава драмите
са се пишели само в стихове.
Освен това се е прочул със
своите евуистични романи –
той налага името евуизъм,
станало нарицателно заради
претенциозния стил на тези
произведения.

Притокът от университе-
тите към изяви в областта на
словесното изкуство, особе-
но след Втората световна
война, става много напорист,
както в Англия, така и в САЩ.
Това явление се проявява и
у нас с известно закъснение.
Имало го е и по-рано, когато

у един човек се преплитат науч-
ното и художественото творче-
ство: Емануил Попдимитров, Ни-
колай Райнов, Богомил Райнов и
др. Но в днешно време това е по-
скоро всекидневие, отколкото из-
ключение. Ако се обърнем към на-
шите съвременници Надежда
Драгова, Боян Биолчев, Симеон
Янев, Кирил Топалов, които освен

Боян Ангелов
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учени са белетристи, критици, детски писатели, дра-
матурзи, ще се убедим във верността на това
твърдение. Съществува и обратния процес. Не
малко изявени творци в художественото слово са
привлечени в различни катедри на университети-
те, където четат лекции главно в спецкурсове –
Любомир Левчев – “Поетическото изкуство”, Геор-
ги Господинов, Владимир Левчев – “Творческо пи-
сане” и редица други.

Със своето творчество – поезия и философски
изследвания Боян Ангелов, от една страна, е пред-
ставител на определена европейска традиция. Но
същевременно се изявява като модерен и постмо-
дерен поет, който умее да види общото, обединя-
ващо противоположностите и парадоксите, както в
битието, така и в мисленето, т.е. той е един диа-
лектически устроен ум. Поет на вечното движение
и обновление, отразено на всички равнища: образ-
ност, философски понятия, стилистика и поетика.
Те присъстват и в графичното оформление на сти-
хотворенията му. Има творби, където пунктуация-
та не съществува. Поетът защитава идеята на Хе-
раклит /негов любим автор/, че “всичко тече, всич-
ко се променя”, както в природата, така и в обще-
ството. И че този кръговрат е действително безкра-
ен.

Както стана дума, като автор Боян Ангелов лежи
в плоскостта на богатата европейска традиция, осо-
бено със сюжетите на гръцката античност. Но от
друга страна, е модерен и постмодерен поет с нео-
чакваните на пръв поглед алогични образи и сим-
воли, с разчупената и свободна строфичност на
стихотворенията си. И най-важното: като поет-фи-
лософ той непрестанно се стреми да разбулва
сърцевината на явленията, чийто живец обикнове-
но е заровен дълбоко под повърхността. Или каза-
но с думите на поета:

…какво е всъщност
какво е
надеждата без крилото
и коренът без дървото

какво е всъщност
какво е
една планина бе извор
и бъдещето без избор

Из стихотворението “Всъщност”

Отзиви

НОВЕЛА

Добротата друго име няма,
не живее в приказките. Тя е
колкото усмивката голяма
и над ореолите витае.

Доверчивостта й не поиска
никога за себе си отплата.
Тя е
другото лице на риска,
мост между греха и светлината.

Добротата винаги застава
там, където хората умеят
да повярват
в своята представа,
че с човешки образ е злодеят.

Добротата винаги достига
до целта.
Ако пристигне късно,
ще целуне хладната верига,
но мечтите няма да откъсне.

     Боян Ангелов

/из предпоследната му - двадесета поетична книга
„59 отстояния“, Издателство „Български писател“/

                                  Людмила ГРИГОРОВА
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Висока, загадъчна и сурово красива е Пирин
планина! Вечер звездите се къпят в зеления океан.
В трудно достъпните й върхове живеят само орли-
те. Вихри и хали се вият по орловите върхове и на-
родът е нарекъл най-високия й връх Вихрен. Кога-
то връхлитали урагани и дърветата се огъвали до
земята, старите овчари казвали, че хората са раз-
сърдили бог Перун, затова той изпраща огън и трес-
кавици.

Перун е древноезическото славянско божество,
което, според народната митология, е всемогъщи-
ят владетел на гръмотевиците, които се сипят от
небето.

Но всемогъщият владетел на планината – Пе-
рун не е само гръмовержец и смутител на величе-
ствената красота на планината. Той еднакво се пре-
кланял и пред силата, и пред красотата, и пред не-
жността. С преклонение се отнасял той към най-
малките, най-невидимите обитатели на царството
си – мравките. Обичал ги заради пословичната им
работливост и за грижата им да засаждат най-ча-
родейното планинско цвете – мащерката. Сладки-
ят й аромат се разнася упоително като вълшебство,
а целебните й свойства я правят най-боголюбиво-
то цвете в планината. Бог Перун го е поставил дори
над перуниката, която с ярките си- жълти, морави,
червени цветове, краси и скалистите върхове, и нис-

Разказ

ките тучни ливади, а носи и името на древния бог
Перун!

Легендата разказва, че бог Перун живял на ви-
сок връх със своята сестра Перуника. Перуника
била толкова красива, че чак слънцето потъмнява-
ло, когато тя се показвала. А била и много работна
божествената сестра. Идело й отръки тънко плат-
но да тъче и никога не спирала да прави това. Кога-
то дойдела пролетта, тя белела платната си и ги
мятала по билото да съхнат. Затова най-високите
върхове на Пирин са винаги бели!

Бог Перун, според народната митология, имал
осем дъщери. Те били красиви, палави и игриви.
Често слизали по ливадите да слушат омайните
свирни на овчарите, а понякога и да полудуват, да
се позабавляват с тях. Когато научил гръмовер-
жецът, че дъщерите му излизат за дълго от къщи и
се срещат с овчарите, много се разгневил и ги
превърнал на самодиви. Те сърцераздирателно
заплакали и от сълзите им се родили осемте езера
под върха на планината!

  Лозинка ЙОРДАНОВА

ÏÅÐÓÍ È ÏÅÐÓÍÈÊÀ

жудожник Иван Гонгалов
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Навръх Богоявление се
срещнах и разговарях с поета
Петър Динчев – главен редактор
на сп. “Читалище”. Между други-
те неща, които, си казахме, аз
споделих искрената си възхита от
новия брой на алманах “Огоста
2014”. Петър усмихнат ме изслу-
ша и после ме покани да напиша
кратък отзив ...

И ето – сега полагам на ра-
ботната си маса “Огоста ’2014" –
алманах за литература,изкуство
и култура “Монтана ’2014". С тре-
пет разгръщам страниците, пре-
прочитам някои стихотворения,
разкази, интервюта, откъси от
нови книги. И, както се казва, чу-
дом се чудя как и с какви думи да
започна моя отзив. Може би ще
бъде най-добре, ако спомена
имената на хората, осъществили
този творчески подвиг. Ето име-
ната им: Мартен Калеев – главен
редактор, членове на редакцион-
ната колегия: Параскева Марко-
ва, Теодоси Антонов, Цветан
Илиев, Борис Борисов. Графичен
дизайн и компютърна обработка
Мартен Калеев, Галина Севаста-
киева. На корицата: Бойчо Григо-
ров – “Огоста”...

Познавам тези създатели на
“Огоста ’2014", чел съм техни ху-
дожествени произведения и

Лавица

бързам да изкажа моята дълбока
почит и благодарност за техния
вдъхновен, отговорен и благоро-
ден труд. Да, благороден и огро-
мен труд, за да се привлекат по-
ети, белетристи литературни кри-
тици, художници от Враца и Ви-
дин, Плевен и Ловеч.

И от цяла България. “Чрез
произведенията им – пише Злат-
ко Живков, кмет на Община Мон-
тана, откриваме и преоткриваме
духа на Северозапада. Вярвам,
че словото им е магнит за все
повече хора да идват и да се
връщат тук – в Северозапазена
България”...

Ето един израз, който ме оча-
рова: Северозапазена България!
Според мен той звучи и като осо-
бен символ, и като мъдро пред-
сказание за нови победи на
българския дух.

В този ред на мисли искам да
кажа,че алманах “Огоста ’2014"
ми прилича на здрава броня, из-
дигната в недрата на Североза-
пада и по всички предели на на-
шата Родина. Върху тази броня
са изписани над сто имена. Едни
от тях – известни, обичани, без-
спорни, други – свежи кълнове в
благодатното поле на съвремен-
ната българска литература. Ня-
мам възможност да споменавам
всички, но не мога да отмина ня-
кои от класиците,чиито рождени
люлки са залюляни в топлите обя-
тия на Северозапада: Йордан Ра-
дичков и Георги Алексиев, Лъче-
зар Станчев и Иван Милчев, Иван
Давидков и Анастас Стоянов...

Редом с тях в алманаха
присъстват Валери Петров и Ев-
стати Бурнаски, Христо Черняев
и Евтим Евтимов, Иван Здравков
и Ненчо Славчев, Драгомир Шо-
пов и Боян Ангелов, Иван Есенс-
ки и Андрей Андреев, Надя Попо-
ва и Елена Алекова, Петър Анда-
саров и Димитър Милов, Велин
Георгиев и Георги Константинов,
Георги Ангелов и Орфей Петков,
Петър Динчев и Георги Драмбо-

зов, Иван Пенев и Георги Атана-
сов, Диана Сиракова и Данушка
Матова, Борислав Ценов и Димо
Троянов, Цветан Илиев, Романь-
ола Мирославова, Галина Гано-
ва...

По обясними причини споме-
навам само имената на някои по-
ети. Но белетристите са предста-
вени също с много ярки и талант-
ливи произведения.

За мен едни от най-интерес-
ните страници в алманаха са ста-
тиите на Иван Гранитски и Мар-
тен Калеев, на Константин Елен-
ков и Параскева Маркова, на Ана-
стас Стоянов и Юлий  Йорданов.

Тези проникновени литера-
турно-критически статии опровер-
гават тъжната истина, че в съвре-
менната българска литература
няма литературна критика.

Но, според мен, много по-ва-
жен е въпросът дали има художе-
ствена литература, дали се раж-
дат нови дарования.На този тру-
ден въпрос алманахът “Огоста
’2014 “ дава оптимистични отго-
вори. Защото до големите имена
от по-старите поколения се на-
реждат и нови талантливи млади
поети, белетристи, литературни
критици. Мнозина от тях са роде-
ни в Северозападна България.
Бих споменал десетки имена. Но
в случая ще повторя думите на
Йордан Радичков, цитирани от
Мартен Калеев: “Проклет и нена-
ситен читател! Не смей по-натам
да прелистваш!”...

Но аз прелиствам “Огоста
’2014” и с открити очи и открита

душа искам да кажа, че за мен
този алманах е една висока твор-
ческа обител, въздигната за чест
и слава на българското Слово!

На добър час на алманах
“Огоста ’2014 “. И до нови
срещи!

                 Матей ШОПКИН

ВИСОКА ТВОРЧЕСКА ОБИТЕЛ
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ГЛЕДАНЕ НА РЪКА

жените които готвят
имат други ръце
солени
сочни и обли

под ноктите
зехтинени оргии
в линията на живота им
джоджен
в любовната
анасонови звезди
мед
и копър

имат друг вкус
жените които готвят
и те по-различно
вкусват живота.

            АНТИНА ЗЛАТКОВА

ПОЕТЕ НА ЛУНАТА

Поете на луната, ти отдавна
превърнал си душата й във спомен
и мислите ти бавни пътешестват
над пасища лилаво-неутронни.

И тя е всъщност твоята царица
напразно чака жеста ти любовен,
а ти си оня безпределен рицар
рисуван във мечтите й отровни.

Не вярвай на лукавата й сянка,
отдавна в нея страсти като огън
бълбукат и набръчкват тишината,
раздират я с копита и подкови.

И няма мир в пътеките й глухи,
и тя е несъзнатата измама,
която съблазнява през прозореца,
но само в твоя спомен ще остане…

                                   ПЕТЯ ЙОШКОВА

ДЕЛФИ

Стигнах до древните
гръцки земи
и оракулът ме съзря.
И свещено, митично, без думи
ме ориса с нелека съдба.
Не ритуал,
то е боже знамение,
в клони маслинови,
и души,
камъни,врязани с болка
във времето.
Музика,
прикована стихия,
устрем,
просия
за човешката страст.
Възнаградените,
те си отиват,
останах до извора аз...

        КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ПАРАКЛИС

Синьото небе
над параклиса
беше бездънно.
Ти положи
печата на устните си
на моето лице.
После се прибирах
към къщи,
бялата ми рокля шумолеше
и насред пътя до съседите
зърнах
черно куче
с оголени бели зъби.
Изтръпнах.
Ужас заля зениците ми.
Кучето изчезна,
аз продължих.
Сега знам –
ужасът целебна сила има.

                   БИЛЯНА БОНОВА

УТРО

Денят е по-различен всеки път
след всяка нощ смълчана и ужасна,
а как еднакво лампите горят,
преди на мрака пулсът да угасне.

И утрото, извезано от кръв,
в родилна болка сякаш се разпуква –
един светлик небето цепи пръв
и цял поток от пламъчета руква.

Светът сега изглежда някак друг
и не е твоят свят унил и мрачен.
Защото всеки миг и всеки звук
по дирята на щастието крачи.

 ВЕРОНИКА ЛАЗАРОВА

ЛИРИЧНИ ГЛАСОВЕ В АЛМАНАХ "ОГОСТА – 2014"
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13 януари е професи-
оналният празник за всич-
ки, които работят в облас-
тта на българското кино.
Тази дата е обявена за
ден на българското кино с
Държавен указ през 2005
г. като официален празник

 на всички, работещи във филмовата индустрия
заради премиерата на „Българан е галант”. Петър
Кърджилов, който е сред най-уважаваните българ-

100 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО
КИНО

Екран

н е съ с т о я т е л н о :
упорството, с което
някои! автори при-
писват на младия
актьор Васил Гендов
всичката отговор-
ност (и историческа
слава, разбира се!)
по създаването на
филма“. Неизброи-
ми са белите полета
в историята на
българското кино от
неговия пионерски
период, които никога
няма да бъдат
попълнени, пише
Петър Кърджилов в
увода към филмогра-
фията „Български иг-
рални филми“ (1915-

-1948), издадена от БНФ през 1987 г. Основни-
те причини са свързани с печалния факт, че до нас
не е достигнала голяма част от българските фил-
ми, снимани преди Втората световна война, както
и с това, че пресата от онова време невинаги е смя-
тала за необходимо да отбележи един или друг факт
от кинематографичния живот на България, мемоа-
рите на кинодейците често са неточни, сведенията
от тях – противоречиви.

      „ЧИТАЛИЩЕ“

ски историци на киното, оспорва тази дата, твърдей-
ки следното: „Премиерата на първия български иг-
рален филм “Българан е галант” се е състояла на
12 януари 1915 (понеделник). Което ще рече, че
тъкмо на тази дата би трябвало да се чества и де-
нят на българското кино“. И до днес не е категорич-
но уточнено не само кой точно е бил денят на пре-
миерата на първия български игрален филм (12 или
13 януари), но дори и коя е била годината, през ко-
ято това се е случило (1910 или 1915). Спори се
също за заслугите на изпълнителя на главната роля
Васил Гендов, който също е сочен за режисьор и
сценарист на немия черно-бял филм. Това е стран-
но, след като няма съхранено негово копие до наши
дни. В първия том на своята книга „Киното в Бълга-
рия“ Александър Грозев отхвърля като „наивно и

Катя Паскалева с Климент Денчев в „Козият рог“, 1972 г.

Ап. Карамитев с малкия Олег Ковачев
 във филма „Рицар без броня“, 1966 г.

Васил Гендов

Невена Коканова като Ирина в „Тютюн“ (1962 г.)
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МИНАЛОТО Е УВЯХНАЛ ЦВЯТ

Поетът Христо Черняев на 85 години.

Христо Черняев

***
НЕ СПИРАЙ ПО СРЕДАТА. А върви.
С теб движат се и птици, и треви,
и ветрове, люляни от звънци.
И хоризонти свиват ти венци.

Не спирай. Но не бързай в своя път,
дори и облаци да се тълпят,
защото няма връщане назад
и миналото е увехнал цвят.

Когато спреш, завинаги се спри,
но тъй, че хоризонти и зори,
и ветрове, и птици, и треви
да шепнат: „Продължава да върви”.

СНЯГ ДА ВАЛИ
          На Найден Вълчев

Вие трупате разни предмети
и стареете с тях, нали?
Но в душите си оставете
едно кътче: сняг да вали.

Едно кътче, където да бяга
вихър бял и една шейна.
Едно кътче, далече от прага,
с мека истинска тишина.

Едно кътче, където сърцето
близва е огън чистия сняг
и момичето, и момчето
са събирали стъпки – знак,
че не бива с разни предмети
да стареете вкъщи, нали...

А в душите си оставете
едно кътче: сняг да вали.

***
НАЙ-ИСТИНСКИЯТ ВРЪХ е във сърцата.
Най-истинската песен е в очите.
Най-истинската кръв е със лъчите
във черноземната ни пръст посята.

Най-истинският плод узрява скришом.
Най-трепетният бриз не се усеща.
Не знае никой как в гръдта гореща
се раждат думите, които пишем.

Най-истинският ден светлей в копнежа.
Най-истинската радост няма име.
По клоните, чернели тихо зиме,
набъбва в пъпки пролетта най-свежа.

ПРАШИНКА НЕЖНОСТ

Една прашинка нежност в слънчев лъч
е между погледите ни изгряла.
Човешка завист и човешка злъч,
не ни вещайте мъка и раздяла.

Една прашинка... светъл океан
от радост. Той от бряг до бряг се мята.
По пътя си, от камък изтъкан,
на рамото си носил бих земята.

Сред хиляди съдби, ръце, очи,
единствен кръг на две ръце те вика.
Ти азбуката проста научи
на любовта, заговори с езика.
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Имена

ДВА КЛОНА НА ЕДНО СТЕБЛО

Поетът Карол Николов на 80 години.

СЪТВОРЕНИЕ

Не си ли ти неповторимата Венета,
която ще отвори с тръпнещи ръце
писмото от „Радецки” на поета –
обрекъл на Отечеството своето сърце.

Не си ли Мина Тодорова – Яворов,
която ще възпей в „Две хубави очи”
и от любовно чувство ще направи
вълшебна музика и галещи лъчи.

Не си ли ти Звънчето, със която
един поет ще трябва да се раздели
и болката – в елегия изпята,
по Дебеляновски и днес ще ни боли.

О, чувствам аз – нагорно във живота си,
че може би и аз съм бил благословен
и с бурната защита срещу злото
от твоята душа съм сътворен.

НЕЖНОСТ

Ти си възлизала по тази
зеленоока тръпна планина
и твоят свят многообразен
те е обгръщал с тишина,

И просната върху тревите,
предчувствала и любовта
не като болка и откритие,
а като радост от света.

Затуй ли вече след години
ти ме доведе тука с плам –
под небесата влюбени и сини,
мечтата ти да пресъздам.

И да се сливаме в тревата –
два клона на едно стебло.
И да помогнем на съдбата
да сбъдне нещо не било.

НАТЮРМОРТ

Кървави зайци, яребици, фазани,
умъртвена сърна, глухар сивоглав...
И една усмивка – одрана
от лицето на самодоволен еснаф.

СТАРИ КЪЩИ

Притихнали и мълчаливи,
те изживяват своя век
и с примирение загиват,
приели жребия нелек.

Но в бурна нощ, когато мълнии
небето с блясък озарят,
те се събуждат, с мъка пълни,
и тръгват в тъмното на път.

Назад, назад към свойто време,
към многодетния си свят –
по възрожденски чист и земен,
и с въжделения богат...

СЕВЕРНЯШКО ХОРО

По сватби, в празник, в полукръг
беснеят селски халосии...
В душите радост като стрък
пониква. Люшват се носиите.

О, ритъм – ярък и могъщ!
Срещу тъгата на живота
възникваш ти – един и същ
и връщаш вярата в доброто.

И с порива на радостта,
от дън душите с устрем тръгнал,
 пътуваш към безкрайността,
народ от нищото изтръгнал.

 Карол Николов
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През месец
февруари т.г. заедно
с Председателя на
СБП Боян Ангелов
бяхме на работно по-
сещения в италианс-
ката столица Рим. По
инициатива на Боян
Ангелов и с изключи-
телното съдействие
на българския посла-
ник в Република Ита-
лия Н.пр. Марин Рай-
ков проведохме де-
лова среща с ръко-
водството на Обеди-
нената Федерация
на италианските пи-
сатели с цел сключ-
ване на споразуме-
ние за сътрудниче-
ство между двете творчески орга-
низации.

Всъщност, малко пресилено
ще бъде да пиша, че сме прека-
рали четири дни във вечния град:
поради късното привечерно каца-
не на летището в

ДЕН ПЪРВИ
 успяхме да видим и да пома-

хаме с ръце на Рим през люкове-
те на самолета.
След любезното ни
посрещане от мла-
дия сътрудник на
Българския култу-
рен институт Галин
Галев за по-малко
от час се оказахме в
„България”. В нашия
културен институт
сърдечно ни по-
срещнаха г-жа Жана
Яковлева (директор
на института) и гру-
па млади момичета
и момчета (да ми
простят, че не из-
реждам имена), кои-
то живеят в институ-
та и специализират
в различни области
на науката по линия
на Европейското
сътрудничество в
обучението на студенти.

Оказахме се в „България” още
и поради това, че разкошната три-
четири етажна масивна къща, в
която е разположен БКИ, е няко-
гашният дом на великия българин
оперен певец Борис Христов, кой-
то приживе завещава вилата на
родината си България и тя е
българска собственост. На сут-
ринта имахме възможност с Боян

Ангелов да се разходим в про-

сторния „зелен”
двор на къща-
та, да разгледа-
ме музикалната
зала и да си на-
правим снимки
до портретите и
рояла на Борис
Х р и с т о в .
Всъщност така
започна и

ДЕН ВТО-
РИ

от нашето
пребиваване в
древния град.
Той беше наи-
стина работен
ден отговорен,
изпълнен с важ-
ни срещи и
смея да кажа –

успешни.
Преди обяд ни прие българс-

кият посланик в Рим Н.пр. Марин
Райков. На тази предварителна
среща обсъдихме редица конк-
ретни проблеми, по които ще раз-
говаряме с италианските колеги.

Тук му е мястото да споделя
няколко реда за сградата и райо-
на на нашето посолство. То се на-

мира на хълма в
квартала „Пари-
оли”. В този рай-
он живеят много
италиански зна-
менитости на из-
куството и биз-
неса.

Масивната
постройка е от
края на ХІХ в. в
и т а л и а н с к и я
стил „либерти” и
е изградена в
имението на ва-
тикански карди-
нал. Това е една
аристократична
къща с красив
парк и множе-
ство каменни
саркофази, над-
гробни плочи и

антични статуи. Тук е и памет-
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никът на светите
братя Кирил и Мето-
дий.

В римските доку-
менти българското
посолство е обозна-
чено като „Вила Све-
ти Валентин” и в рай-
она на хълма има
гробове от ранното
християнство, извес-
тни като най-малки-
те катакомби в Рим.

Свети Валентин
бил християнски
мъченик, убит в под-
ножието на хълма и
по-късно канонизи-
ран като светец.
Празника на влюбе-
ните има връзка с
този Свети Валентин
– на този ден 14 февруари един
папа подарил на бедни римски
момичета зестра, за да може да
се омъжат и така хората свърза-
ли деня на Свети Валентин с меч-
тите на влюбените.

В района на посолството е
бил разположен и
стадион за гладиа-
торски борби.

В ранния следо-
бед на този „ден
втори”, след пред-
варително съгласу-
ване се срещнахме
и с нашия посланик
във Ватикана, Н.пр.
Кирил Топалов, из-
тъкнат български
дипломат и писател.
Срещата беше крат-
ка, но сърдечни и в
духа на бъдещото
ни сътрудничество с
италианските коле-
ги.

По-късно, в за-
лата на нашето по-
солство се състоя и
„главната” ни сре-
ща. На нея
присъстваха Президентът на
Обединената Федерация на ита-
лианските писатели проф.Натале
Антонио Роси и секретарят г-н Си-
моне Ди Конца. Тук бяха и посла-
ник Марин Райков, директорът на
БКИ г-жа Жана Яковлева, преса-
ташето на италианската федера-
ция г-жа Мария Рита Парочини и
сътрудничката на БКИ и наша

преводачка г-жа Борислава Чак-
ринова. По-късно в разговорите
се включи и чаровната Мариана
Райкова – съпруга на нашия по-
сланик.

В продължилия повече от час
делови и приятелски разговор се

информирахме взаимно за исто-
рията и дейността на двете твор-
чески организации, за литератур-
ните конкурси и награди, за изда-
телската дейност и други. Узнах-
ме например, че в италианската
федерация членуват повече от
4160 писатели, сценаристи и ре-
жисьори. Накрая разменихме
проектоспоразумения за бъдещо-

то сътрудниче-
ство в областта
на книгоиздава-
нето и преводи,
участие в евро-
пейски проекти,
творчески сре-
щи и семинари,
включително и
написването на
сценарии за ре-
ализирането на
художествен
филм за истори-
ческите корени
на отношенията
между древна
България и
Римската импе-
рия. Не мога да
не спомена, че в
р а з г о в о р и т е

участваше активно Н.пр. Марин
Райков, който ни беше от изклю-
чителна полза с неговата богата
ерудиция и познания по древно-
римската история.

Сбогувахме се сърдечно с
нашите италиански колеги, с уго-

ворката, че
съгласувано ще
изготвим оконча-
телния вариант
на договора за
сътрудничество
и при тяхното по-
сещение в
България той ще
бъде подписан.

В ДЕН ТРЕ-
ТИ

вече имахме
възможността
да видим и по-
чувстваме ис-
тинския Вечен
град. Преди
обяд ни съпро-
вождаше млади-
ят сътрудник на
посолството Бо-
рис Кацамунски,
а в следобедно-

то време ни оказа чест лично по-
сланик Марин Райков.

Третият ден се оказа най-емо-
ционален, наситен с невероятни
впечатления и изживявания и
най-труден за описване.

Рим е градът на древността и
нашето съвремие преживял раз-
цвета и упадъка на една от вели-
ките цивилизации на планетата.

Свят
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Свиде-
т е л -
ство за
това е
ц е н т -
рална-
та част
на гра-
да, из-
пълне-
на с ру-
ини, ко-
л о н и ,
разкоп-
к и ,
множе-
с т в о
църкви
и сгра-
ди на
рицари
и весталки.

За първи път озовал се в цен-
търа на древния град, на площад
„Свети Петър”, да посетиш Пан-
теона, Колизеума, църквата в ко-
ято е осветено писанието на бра-
тята Кирил и Методий, парка Бор-
кезе с величествените пинии и па-
метниците на световноизвестни
личности, никак не е лесно да спо-
делиш всички впечатления. Ето
само няколко думи за Пантеона –
християнски храм от VІІ в., който
и днес е в добро състояние, нищо
че е построен в 27-25 г.пр. н. е. от
Марк Агрипа. Тук са гробовете на
италианските крале Виктор Ема-
нуил ІІ, жена му кралица Марга-
рита и синът им Умберто І. Тук се
намират и останките на компози-
тора Пиетро Кононика и на худож-
ника Рафаело Санцио.

Няколко думи за „Вилла Бор-
гезе”. Това е районът на хълма
Пинчо и носи името на кардинал
Шипионе Боргезе, племенник на
папа Павел V. Тук се намират ху-
дожествена галерия и Национа-
лен музей на етруското изкуство,
театър „Глобус”, музея на Карло
Билоти и постоянни изложби на
съвременното изкуство. Наблизо
се намира и паметникът на Иван
Вазов, пред когото се поклоних-
ме. За съжаление под името на
нашия поет няма надпис че е
българин. Господин Марин Рай-
ков сподели, че е написал офи-
циално писмо до римските влас-
ти и чака разрешение за поставя-
нето на подходяща табела. По-
хвално и патриотично, както при-

ляга на един истински родолюбец
и дипломат от кариерата.

Площадът пред базиликата
„Свети Петър” беше изпълнен с
туристи. Самата базилика е най-
голямата католическа църква в
света и е дълга 220 метра и ши-
рока 110 метра. Увенчана е с гра-
мадни статуи на Христос и Йоан
Кръстител и единадесетте апос-
толи (без апостол Петър).

Отблизо разгледахме и замъ-
ка Сант Анжело, който първона-
чално е бил гробни-
ца, а след това –
замък. Император
Адриан го строи
през 135 година
като мавзолей за
себе си и семей-
ството. По-късно
зданието се ползва
за военни цели.

За съжаление
не можахме да над-
никнем в Колизеу-
ма (поради ремон-
тни дейности), кой-
то е най-големият
амфитеатър в Дре-
вен Рим и където
са се провеждали
игри, битки между
гладиатори, екзеку-
ции и др. Редом с
него видяхме и
Т р и умфал н а т а
арка на император
Константин І. И
така „доживяхме”
до

ДЕН ЧЕТВЪРТИ.
Рано, рано трябва-

ше да си тръгнем от
Вечния град, към кой-
то водят всички пъти-
ща. Отново Галин Га-
лев ни закара до лети-
щето и след любезно-
то сбогуване имахме
възможност отново да
помахаме с ръце за
„сбогом” на Рим от
илюминатора на само-
лета. Останахме с на-
деждата за предстоя-
щата среща с италиан-
ските колеги – писате-
ли на българска земя
за окончателното под-
писване на споразуме-
нието за сътрудниче-

ство и по-нататъшната му реали-
зация.

Колкото до Вечния град, в кой-
то животът не е секвал повече от
3000 години, той не само ни омая
и порази, но и остана завинаги в
нас. Думите ми са безсилни да пре-
дадат всичко видяно и изживяно.

              Васил ВАСИЛЕВ
             Административен директор
               на СБП
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Съвременният европейски
генофонд се е формирал благо-
дарение на сливането на три
древни народа, което е станало
в последните 7000 години. Това
се твърди в публикация на авто-
ритетното британско списание
„Нейчър“. Синеоките мургави
ловци от Западна и Северна Ев-
ропа се смесили с белокожите
земеделци, които навлезли от
Мала Азия и Близкия Изток. Към
тях по-късно се присъединил и
трети народ, който дошъл през
северните райони на Евразия от
Сибир. Той бил родствен на аме-
риканските индианци.

Учените стигнали до това
заключение, след като изследва-
ли останки от девет древни ев-
ропейци – седем ловци събира-
чи от Скандинавия, кости на ло-
вец, открити в пещера в Люксем-
бург и на земеделец, открити в
района на германския град Щут-
гарт.

Така е изглеждал жителят на Европа
преди 7000 години.

Земеделието се появява в
района на Южното Средиземно-
морие и се пренася в Европа
преди 7500 години. Има доказа-
телства, че този метод на пре-
питание се е разпространил на
Стария континент чрез вълните
мигриращи, които се смесили с
европейските ловци събирачи.
Първите от тях се появяват в Ев-
ропа хиляди години преди възхо-

Любопитно

ЕВРОПЕЙЦИТЕ ПРОИЗЛЕЗЛИ ОТ ТРИ
ДРЕВНИ НАРОДА

да на земеделието и се раз-
пръсват из целия континент по
време на среднокаменната епо-
ха – т.нар. мезолит, след края на
ледниковия период. Те имали
роднински връзки помежду си и
генетичният им профил не прили-
ча на тези на съвременните ев-
ропейци.

Когато учените сравнили ДНК
показателите на 2345 съвремен-
ни европейци, установили, че за
да се достигне до съществуващия
генотип, е необходим и трети на-
род. Загадъчното трето племе се
оказали сибиряци,  родствени на
коренните жители на Северна
Америка. Смятани за „призрачен
народ“ до 2013 г., „древните се-
верни евразийци“ били идентифи-
цирани благодарение на останки-
те на дете, открити край езерото
Байкал в Сибир.

ЕГИПЕТ ТЪРСИ РЕ-
СТАВРАТОРИ ЗА НАЙ-
СТАРАТА СИ ПИРА-
МИДА

Египет търси археолози за
реставрацията на най-старата си
пирамида. Стъпаловидното
съоръжение в Сахара, построено
при управлението на фараона
Джосер от 2635 до 2615 г. пр.н.е.,
пострада при земетресение през
1992 г., припомня в. „Ел Паис“.
Оттогава насам впечатляващото
здание на над 4600 г. стои обгра-
дено от дървено скеле, но никой
не се занимава с ремонта му.

Експертите предупреждават,
че ново земетресение може да
срине древната пирамида. Мини-
стерството по въпросите на ста-
ринните паметници е решило, ‘е
е крайно време да реставрира пи-
рамидата, но местните специали-
сти не се наемат с това. Според

ведомството оставянето на сгра-
дата толкова време без поправя-
не на щетите е „престъпление“.

Затова сега фирмата, отгова-
ряща за поддържането на пира-
мидата, е задължена от властите
да „възстанови великата работа
на Имхотеп“, смятан за първия
инженер в историята. Той е почи-
тан и в по-късните династии за-
ради революцията, която предиз-
викал в погребалните конструк-
ции. Той построил пирамидата
висока 60 м, за да може фараонът
Джосер да е по-близо до небето
и да се възкачи по-лесно там, за
да бъде посрещнат от Ра – бога
на слънцето.

Дървено скеле огражда пирамидата,
издигната преди 4600 г.

ЛЕОНАРДО БИЛ
СИН НА РОБИНЯ

Майката на Леонардо да
Винчи била робиня от Далечния
изток и именно тя вдъхновила ре-
несансовия гений за портрета на
Мона Лиза, твърди италиански ис-
торик и писател след 20-годишно
проучване, цитирано от в. „Дей-
ли мейл“. Мащабният труд, който
Анджело Паратико събира, дока-
то живее и работи в Хонконг, ще
бъде публикуван догодина под
заглавие „Леонардо да Винчи: ки-
тайски учен, изгубен в Италианс-
кия ренесанс“.

Паратико е убеден, че е от-
крил доказателства, които
свързват произхода на знамени-
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тия италиански творец с Ориен-
та и по-конкретно с Китай. Според
историка заможен клиент на ба-
щата на Леонардо, който бил но-
тариус, имал китайска робиня,
която носела името Катерина.
След 1452 г., в която се ражда Да
Винчи, тя мистериозно изчезва.

Много специалисти са сигур-
ни, че Катерина действително е
името на майката на художника.
Досега се смяташе, че тя е мест-
на селянка от Флоренция.

 В книгата си Паратико
твърди, че теорията му подкрепят
много известни досега факти за
живота на Леонардо. Художникът
пишел с лявата ръка отляво на-
дясно, бил вегетарианец – черти,
присъщи на хора от Ориента, –
обяснява историкът А интервю за
в. „Чайна пост“. Според него Мона
Лиза е портрет на майката  на ху-
дожника,  както заключава и
Фройд през 1910 г. Зад гърба на
Джокондата се вижда  китайски
пейзаж, а в лицето й има следи
от азиатски черти.

Предполага се, че Леонардо
създава картината между 1503 и
1506 г. Нарисувана е с маслени
бои върху дъска от бяла топола.
Творбата, която се пази в Лувъра,
се смята за най-известното произ-
ведение на изкуството света.

ПРАРОДИТЕЛ НА
НЕСИ

Шотландски учени твърдят,
че са
откри-
ли ос-
танки
н а
праро-
дите -
ля на
леген-
д а р -
н о т о
чудо -
в ищ е
от езе-
р о т о
Л о х
Н е с ,
съобщи в. „Мирър“. Животното, за
което се предполага, че е неиз-
вестен досега вид ихтиозавър,
обитавало водите около остров
Скай, северозападно от Шотлан-
дия, преди 170 млн. години. Екс-
пертите изследвали вкаменелос-
ти от череп, зъби, прешлени и ко-
сти на предна перка на морското
влечуго. То било дълго 4,2 м и на-
подобявало голям делфин.

Новият вид „деаркмхара ша-
укроси“ е наречен на името на
ловеца Брайън Шаукроси, който
открива останките му през 1959
г., изхвърлени от водата на каме-
нист залив на Скай. Повече от 50
години учените от университета
в Единбург работили, за да уста-
новят произхода на звяра.

„В епохата на динозаврите
водите край Шотландия били оби-
тавани от влечуги с размери на
моторници. Техните фосили са
изключителна рядкост и за първи
път можем да кажем, че открих-
ме същество, което е уникално за
нашата страна“, обяснява ръко-
водителят на екипа д-р Стийв
Брасъл.

Изследователите са благо-
дарни на Шаукроси, че не е запа-
зил за себе си костите и не ги е
продал, а веднага ги е дарил на
музея в Единбург. „За нае е чест
да наречем този вид на Шаукро-
си и ще го правим за всеки колек-
ционер, който дари нови образци
за изследване“, посочва Брасъл.

Откритието може да бъде го-
ляма крачка към разгадаването
на мистерията около чудовище-
то Неси. Засега съществуването
му е предимно плод на догадки и
недоказани твърдения.

Най-разпространената вер-

сия е, че страховитият обитател
на езерото представлява вид пле-
зиозавър. Това са гигантски вод-
ни обитатели, които се появяват
във втория период от мезозойс-
ката ера (преди около 200 млн.
години) и отстъпват по размер
само на ихтиозаврите.

ИНДИЙЦИ ПОЧИ-
ТАТ ТЕЛЕ С ТРИ ОЧИ

Телето с три очи привлича
стотици вярващи, които искат да
му се помолят за щастие. Теле с
три очи се роди в Индия и пре-
дизвика истински фурор сред ме-
стните жители. Те го възприемат
като превъплъщение на бог
Шива, съобщи в. „Дейли мейл“.

Животното веднага се
превърнало в основна атракция
в щата Тамил Наду, Южна Индия,
където стотици хора започнали
да прииждат, за да видят „боже-
ството“ и да му се помолят. Ин-
дийците вярват, че ако докоснат



40

Любопотно

„ЧИТАЛИЩЕ“

телето по главата, това ще им
донесе късмет, а Раджеш – соб-
ственикът на кравата и малкото
й, смята, че животното се роди-
ло, за да донесе късмет на цяло-
то село.

Шива е един от основните бо-
гове в индуизма и според леген-
дите в едно от превъплъщенията
си също е имал три очи. Почитта
към него е прераснала в шива-
изъм – едно от основните разкло-
нения на индуизма, където той е
върховно божество.

ДИНОЗАВЪР С ОГ-
РОМНИ РЪЦЕ ИЗУМИ
УЧЕНИТЕ

 Гърбат ди-
нозавър на 70
млн. години с
ръце, дълги 2,4
метра, които
завършват с три
огромни и остри
като бръснач
нокти, изуми
учените, съоб-
щи Би Би Си,
като се позова
на доклад, пуб-
ликуван в науч-
ното сп.
„Нейчър“. Екип
от изследовате-
ли успя да
п р е с ъ з д а д е
външния вид на

чудатото животно близо пет де-
сетилетия след като през 1965 г.
са намерени фосили само на ог-
р о м н и т е
ръце – най-
д ъ л г и т е ,
принадлежа-
ли на дву-
крак инди-
вид.

П р о -
бивът е осъ-
щ е с т в е н ,
след като
през 2006 и
2009 г. архе-
олози откри-
ват два из-
цяло запазени скелета на дино-
заври в пустинята Гоби в Монго-
лия. Те се оказват със същите ог-
ромни крайници.

С п о р е д
учените уни-
калното по
рода си живот-
но е прароди-
тел на днеш-
ните щрауси и
е населявало
територията
на Европа и
Етиопия? То
било дълго 11
метра, високо
4,9 метра и те-
жало близо 7
тона, имало е
удължена гла-
ва и беззъба
муцуна, по-
добна на па-
тешки клюн.

Долната му
ч е л ю с т
била нео-
бикновено
дълга и при-
личала на
тази на Ти
Рекс. Веро-
ятно е живя-
ло предим-
но около ре-
ките, а с не-
стандартна-
та си муцу-
на си е по-
магало да
улавя риби,
морски кос-
тенурки и
растително-

стта от дъното на водни басейни.
Хищникът бил всеяден и „за де-
серт“, както се шегуват учените,

не от-
казвал
да по-
хапне
и по-
малки-
те си
себе -
подоб-
н и .
Освен
т о в а
откри-
т и т е
н а д

1000 камъка в корема му показ-
ват, че динозавърът ги е по-
глъщал, за да си помага за сми-
лането на храната, точно както

правят и съвременните щрауси.
На гърба си огромният звяр

имал внушителна гърбица, която
му служела за защита и според
някои учени му помагала за регу-
лацията на температурата. Той се
придвижвал бавно, тъй като кра-
ката му били къси и набити.
Стъпалата на животното наподо-
бявали големи копита, което пре-
дотвратявало потъването в мо-
чурливите почви.
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