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Стефан Циганчев - оперен пе-
вец и артист, известен не само на 
българските оперни ценители и 
музикални любители, а и далече 
по света. 

Книгата за него е поглед върху 
певческата му кариера като опе-
рен солист и концертен изпълни-
тел. В нея се посочват изворите, 
творческия му възход и яркото 
дарование, любовта към 
певческото изкуство, неизчерпае-
мата му енергия и неуморния 
труд, посветен на сцената. 

И българската, и чужде-
странната публика са едино-
душни в оценките си за вокално-
артистичното му майсторство. 
Ядрото на репертоара на Стефан 
Циганчев е съставено от ита-
лианската опера на Х1Х век - 
Верди, Росини, както и руските 
композитори - Чайковски, Му-
соргски, Глинка, Бородин и др. 
Най-близкият свидетел на него-
вия творчески път е съпругата му 
Павлина Циганчева, поставила си 
за цел да разкрие в книгата 
възможно най-пълно артистич-
ния портрет на Стефан Циганчев, 
изобилно документиран с отзиви 
и интервюта на нашия и 
чуждестранния музикален печат. 

*   *   *
Къде се крие тайната на успе-

ха на оперния певец Стефан Ци-
ганчев?

Отзиви: 
* 

„Музикална култура, чиста 
интонация, благороден маниер на 
nеене…” 

* 
„Гласьт му се отличава със 

cилa и наситеност, широк диапа-
зон и интонационна изрази-
телност, която изисква cтилa бел 
канто. Темпераментността на пе-
веца се съчетава с любов към де-
тайлите, към отсенките.” 

* 
„Стефан Циганчев е изпълни-

тел с голям професионален oпит, 
освободен в своя вкус и въобра-
жение. В него е заложен непре-

СТЕФАН 
ЦИГАНЧЕВ

ДИМЧО
ДЕБЕЛЯНОВ

*  *  *

Да се завърнеш в бащината къща,
когато вечерта смирено гасне
и тихи пазви тиха нощ разгръща
да приласкае скръбни и нещастни.
Кат бреме хвърлил черната умора,
що безутешни дни ти завещаха -
ти с плахи стъпки да събудиш в двора
пред гостенин очакван радост плаха.

Да те пресрещне старата на прага
и сложил чело на безсилно рамо,
да чезнеш в нейната усмивка блага
и дълго да повтаряш: мамо, мамо...
Смирено влязъл в стаята позната,
последна твоя пристан и заслона,
да шъпнеш тихи думи в тишината,
впил морен поглед в старата икона:
аз дойдох да дочакам мирен заник,
че мойто слънце своя път измина...

100 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ПОЕТА ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ - 2016 г.
95 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА НАРОДНИЯ ПОЕТ ИВАН ВАЗОВ - 2016 г. 

ВАРНА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА НА ЕВРОПА - 2017 г.
КАКВО НАПИСАХА НАШИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ КЛАСИЦИ

В МЛАДЕЖКИТЕ СИ ГОДИНИ (ДНЕС, ПРИЕТИ ЗА ТАКИВА ДО 35)
О, скрити вопли на печален странник,
напразно спомнил майка и родина!

Елегията е публикувана за първи път в 
сп. „Смях”, г. II, бр. 64 от 19.08.1912 г.
(поетът е на 25 години)

ИВАН ВАЗОВ

БЪЛГАРСКИЯТ
ЕЗИК

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

Език прекрасен, кой те не руга
и кой те пощади от хули гадки?
Вслушал ли се е някой досега
в мелодьята на твойте звуци сладки?

Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива —
от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?

Не, ти падна под общия позор,
охулен, опетнен със думи кални:
и чуждите, и нашите, във хор,
отрекоха те, о, език страдални!

Не си можал да въплътиш във теб
съзнаньята на творческата мисъл!
И не за песен геният ти слеп —
за груб брътвеж те само бил орисал!

Тъй слушам си, откак съм на света!
Си туй ругателство ужасно, модно,
си тоя отзив, низка клевета,
що слетя всичко мило нам и родно.

Ох, аз ще взема черния ти срам
и той ще стане мойто вдъхновенье,
и в светли звукове ще те предам
на бъдещото бодро поколенье;

ох, аз ще те обриша от калта
и в твоя чистий бляск ще те покажа,
и с удара на твойта красота
аз хулниците твои ще накажа.

Пловдив 1883 г. 
(поетът е на 30 години)

Тя бе посветена на няколко 
важни дати: 175 г. от рождението 
на Михайло Драгоманов, 25 го-
дишнината от Независимостта на 
Украйна и от дипломатическите 
отношения с Република България 
и 20-та годишнина на спе-
циалност „Украинистика” в Со-
фийския университет. Състоя се 
на 14 октомври 2016 г. в СУ„Св. 
Климент Охридски” (организато-
ри СУ, ВТУ „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий”, Украинско неделно 
училище, Фондация „Мати-
Украйна”, Посолство на Украйна в 

„ДРАГОМАНОВСКИ СТУДИИ”
(11-та международна конференция)

Република България, председател 
на оргкомитета - Антонина Яки-
мова). Приветствия към участни-
ците поднесоха деканът на 
Факултета по славянски филоло-
гии на СУ доц. д-р Бойко Пенчев, 
както и Олена Коцева - председа-
тел на Сдружението за българско-
украинска дружба и сътрудни-
чество „Мати-Украйна“, а също и 
Валентина Драгулева от името на 
Наталия Драгоманова - внучка на 
Михайло Драгоманов. Временно 
управляващият посолството на 

* * *
Един ден четях вестник и се 

зарадвах, когато намерих в него 
обява, че Държавна филхармо-
ния – Варна обявява конкурс за 
набиране на народни певици, 
танцьори и музиканти за създа-
ване на „Ансамбъл за народни 
песни и танци”. Реших да се явя 
на конкурса, който трябваше да 
се проведе в ДКЦ – Дворец на 
културата и спорта във Варна. 
Самият конкурс беше така за-
мислен, а впоследствие – и реа-
лизиран, че участието в него 
включваше 3 етапа (3 кръга) на 
явяване с интервал от началото 
до края няколко месеца. 

Първата част на конкурса се 
проведе през м. декември 1975-
та.

Участниците бяха много. Аз 
малко се притеснявах, но това е 
обяснимо – конкурсът беше 
много силен и конкуренцията – 
изключителна. Явяването на 
кандидатите продължи през це-
лия първи ден и ни беше 
съобщено, че журито ще изпра-
ти писма – на домашен адрес На стр. 3

(известие по пощата) до тези, 
които се класират за втория 
кръг. 

Не след дълго получих такова 
известие. В него пишеше, че съм 
одобрена за следващия етап и 
преминавам напред. Той щеше 
да се проведе след няколко месе-
ца. Така – от кръг в кръг. Накрая 
имах щастието да мина през 
всички изпитания и се оказа, че 
съм приета. Това беше един от 
големите ми и най-щастливи 

На стр. 3

МАРИЯ ИВАНОВА

„ЕДНА ЖИТЕЙСКА ПЪТЕКА”
(из автобиографичната книга)

Антонина Никифорова (председател на оргкомитета), Лидия Терзийска и 
Валентина Драгулева  (доайени на украинистиката в СУ), Анна Тертична 

(временно управляващ посолството на Украйна).
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След Далчев, Александър Ге-

ров и най-представителните 

поети от така нареченото 

априлско поколение, Иван Ца-

нев несъмнено е един по-късен, 

следващ етап в традицията на 

нашата поезия. И едни от най-

силните доказателства за това са 

стихотворения като „Накрай 

света”, „Три гълъба” и редица 

други, в които водещи са мито-

логическите, културно-истори-

ческите и 

библейско-притчови моти-

ви, на основата на които се 

постигат пребогати поети-

чески внушения.

В съвременната българска 

поезия Иван Цанев се 

откроява с изтьнчената си 

душевност, с високата култу-

ра на мисълта и с разбиране-

то, че творчеството не е само 

биография, а и съдба. Него-

вият път в изкуството е беля-

зан с болезнено пре- 

осмисляне, с продължителни 

мълчания и абсолютен отказ 

от приспособяване. Иван Ца-

нев съчетава тънката пое-

тична чувствителност с 

дълбоките прозрения на фи-

лософа. Поетичната визия на 

Иван Цанев се гради и на 

пълнотата на напрежението, 

на драматичното единство 

на интелектуално и емоционално 

световъзприемане. Поетът слива 

противоположни начини на 

възприемане, слива драматично-

то и хармоничното чувство. Той 

е дълбок, чист, чувствителен и 

силен едновременно. 

Много топлота и лирическа 

непосредственост излъчва пое-

зията на Иван Цанев. Защото не 

само болката, но и пълнокръ-

вието на чувството е белегът, 

който говори, че и при трагизъм 

на вътрешната ситуация има не-

що по-голямо, по-силно от тра-

гизма – самата жизненост на 

преживяванията, човешкият 

смисъл на преживяното. 

Малко са поетите като Иван 

Цанев, които с такова благого-

вение обитават пространствата 

на стиха и го превръщат в свой 

дом. Поезията за него е 

последната възможност, може 

би, да се променяме и пресъзда-

ваме неизброимо различни га-

лактики в прегръдката на 

необятния Космос.

Поетът отдавна знае простата 

истина - тайната на живота е в 

начина, по който мислим, чувс-

тваме и извайваме света. Но в 

същото време съществува една 

неназовима отвъдсетивна 

реалност до ръба на пределното, 

която е истинският Творец. 

Мнозина наричат тази извънсе-

тивна реалност Бог или Чудо. За 

Иван Цанев тя е поезията, която 

преодолява земното притегляне, 

за да открие неведомата „пета 

посока”. Там някъде живее бяла-

та магия на поезия-

та, която провижда 

как диша всемирът.

Лириката на 

Иван Цанев до-

казва, че поезията 

отваря съзнанието ни към неща, 

които не могат да бъдат научени 

от други източници. Тя ни гово-

ри на език, различен от всеки 

друг и по този начин ни сбли-

жава с такива страни на нашия 

живот и обкръжение, на 

вътрешния и външния ни свят, 

до които не бихме имали 

достъп, ако поезията не съ-

ществуваше. 

Иван Цанев е сред класи-

ческите майстори на лиричната 

миниатюра в българската пое-

зия. „Шепнешком в нощта”, 

почти целият цикъл от „Късчета 

от счупена поема”, „Два откъс-

лека”, „Мемориални извад-ки” 

са като сентенции и афоризми. 

Прекрасна е лирико-философс-

ката миниатюра „Водопад”:

Във всяка твоя капка слънце 

свети.

Вода, най-бистър дял ти

отреди съдбата!

Превърната на прах, тук ти 

докрай усети

Разпадането болката

и свободата.

Това е пределно изчистена 

лирическа импресия, в която 

философското внушение е 

постигнато чрез перфектна пое-

тическа форма. В този лири-

чески къс музика, четка на 

художник и слово са си подали 

ръка, за да ни внушат усещания-

та и чувството за истинска сво-

бода, идваща сякаш и 

постижима само със смъртта. 

Това стихотворение е бисер, 

отломък от сърцето, намерен по 

мисловен път. И ако има хора и 

по другите планети, те ще го 

разберат като зряла мисъл, като 

поезия и дълбочина. Впечатля-

ваща е виртуозността на Иван-

Цаневия стих и пиететът му към 

формата. Но виртуозността при 

него никога не преминава и не 

се превръща във фокусни-

чество. 

Стиховете на Ив.Цанев са 

брилятно шлифовани – тук ня-

ма излишна дума или неясен 

образ. Литературоведът 

Янош Лафицки казва: „За 

мен най-симпатичните 

поети са тези, които по 

някакъв начин доближа-

ват гласовете си до чо-

вешката реч.” Именно 

това е постигнал във „Во-

допад”, пък и в цялата си 

поезия Иван Цанев. Пра-

ви впечатление изящната 

афористичност на всяка 

творба. Амбицията му е 

да задържи поезията там, 

където си е нейното 

истинско място – далеч 

от интелектуалните игри 

и превземки. Със своята 

поезия Иван Цанев изра-

зява метафорично чо-

вешките емоции. В 

неговата поетическа 

рефлексия природата 

оживява чрез метафори-

ката на събудените в съзнанието 

изживявания и представи. Тази 

поезия е великолепна с богатата 

си асоциативност. Особената 

сетивност на тоя поет демонс-

трира стремежа на сетивата да 

прозрат и постигат свръхсе-

тивното. Като преодоляват 

предметната застиналост и ста-

тика на света, те търсят хармо-

нията в Космоса. 

В стихотворенията на Иван 

Цанев с теми от революционно-

то ни минало отсъстват каквито 

и да са шаблони, предпоставени 

и външно привнесени тези със 

съмнителна автентичност, пре-

каленият и отблъскващ патос, 

патриотарство и 

зоонационализъм, 

голите тезиси и 

декларативност, 

което определя и 

силата на въздействие на тези 

му лирични творби. Тези сти-

хотворения без всякакво съмне-

ние са извънконюнктурни и са 

свидетелство за интензивната 

работа на ума и сърцето на пое-

та Иван Цанев. Да вземем 

например такава „опасна” пое-

тична тема като темата за 

Апостола, в която безброй авто-

ри, и то амбициозни, са се про-

валяли с гръм и трясък. Ето го 

класическото стихотворение „19 

февруари, пред паметника на 

Левски”:

Плач на траурни гарвани смътно

се надига отново във мене.

Ти си мъртъв.

Живеят безсмъртно

всички болки от стари измени.

Всяка история лее куршуми,

вдига бесилки всяка история,

за да направи

големите думи

непостижими за малките хора.

Този трънен венец ти прилича.

Ти си предан,

предаден,

неженен

и изпълва света със величие

твоето мраморно продължение.

Капе от лампите жълта влага.

Светлината е толкова гъста -

просто няма

къде да избягаш

от очите на поп Кръстя!

Творбата се докосва до най-

стойностните човешки неща. 

Срещаме се с една нова висока 

творческа концепция и 

конвенция, която не приема 

безчестието и баналността на 

лесните отговори. Това е 

истинска и голяма поезия, за-

щото стихотворението е стана-

ло съдбовно за поета, негова 

вътрешна същност, неразделна 

част от Иван Цанев – премисле-

но, преживяно, пре-

минало през сърцето, 

кръвта и поетичното 

съзнание. В тази ли-

рична творба става 

дума за отношенията: 

Историята и Левски – 

Левски и Историята; 

Историята и предате-

лите – предателите и 

Историята; Историята 

и ние – ние и Исто-

рията; България и 

Левски – Левски и 

България; Левски и 

ние – ние и Левски; 

поп Кръстьовци и ние 

– ние и поп 

Кръстьовци; Подвигът 

и ние...; Предателство-

то и ние... и т.н. и т. н. 

Изброяването на вну-

шенията, бликащи от 

недрата на това сти-

хотворение, могат да продължат 

още дълго. Т.е. наблюдаваме 

един, бих го нарекъл, „моноли-

тен полифонизъм”. Защото в 

последна сметка всички тия 

отношения водят до едно вну-

шение-символ. И то е: ИДЕА-

ЛЪТ! Няма нищо изненадващо 

и случайно във факта, че това 

стихотворение получава най-

висока оценка от великия 

български поет Никола Фурна-

джиев, който безапелационно 

му присъжда първа награда за 

поезия, посветена на Васил 

Левски. И друг огромен наш на-

ционален поет – Иван Динков – 

през далечната 1965 г. при 

прегледа на младата поезия 

публично изразява възхище-

нието си от тази изключителна 

поетична творба на съвсем мла-

дия тогава Иван Цанев. По-

късно Иван Динков сочи сти-

хотворението като пример за 

висока поезия в свои книги. „19 

февруари, пред паметника на 

Левски”, заедно с „Апостоли-

чески обърнат сонет” са безспо-

рен и огромен успех както за 

самия поет, така и за българска-

та национална поезия за 

Апостола. Иван Цанев взема от 

житейския факт и ни повежда 

към богатото обобщение. 

Иван Цанев е от така наречени-

те „мъдри” поети. Да вземем, 

например, великолепното му сти-

хотворение „Накрай света”. На-

чалните стихове са крайно 

драматични, поетът има чувство 

за откъснатост от хората, за божие 

проклятие, за пустота и пустош, за 

забравен от Бога човек:

И оня чернозем, и тая глина

клисава,

добрата угар, сипея с одрана кожа,

нас всички лудата съдба ни

стопанисва

тъй както иска… или както

може!

Когато ме захвърли тя

да буренясвам,

бе сякаш урочасала щурците

черни

по цели нощи да скриптят,

че аз съм

накрай света, земя във заточение.

Но в края на стихотворение-

то тонът е съвсем друг – по-ве-

дър, вярващ, стопило се е 

отчаянието, защото лири-

ческият Аз е окуражен и 

подкрепен от възземването и 

възкръсването от руините на 

човешкия дух:

А зазвънти ли с класове през юни,

да заскриптят на жътвен лад

щурците

и заточеният накрай града

мравуняк

да ме провиди като своя житница.

Това стихотворение говори и 

за наличието на конфликтност, и 

че конфликтността в лириката на 

Иван Цанев не е външна, по-

казна, а вътрешна, същностна.

 

НИКОЛА ИВАНОВ

ПОЕТЪТ ИВАН ЦАНЕВ
(75 години от рождението)

В следващия брой
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Украйна в България Анна 
Тертична поздрави от името на 
Негово Превъзходителство 
Посланика на Украйна Микола 
Балтажи и връчи почетни грамо-
ти на доайени и водещи препода-
ватели-украинисти в СУ. Две 
години преди 100 годишнината от 
установяване на дипломатически 
отношения между Украйна и 
България (ще се отбележи през 
2018 г.) А. Тертична изтъкна, че 
„Украйна е много благодарна на 
президента на България, на На-
родното събрание и Министерс-
кия съвет за принципната 
позиция и силната подкрепа на 
Украйна във връзка с нейната те-
риториална цялост и държавен 
суверинитет, на европейската 
интеграция и визовата либерали-
зация за украинските граждани. 
Специални благодарствени думи 
отправяме и за лекуването на 
украинските ранени войници в 
България.” Тя представи „Моята 
сестра, София”, едно уникално 
издание, което се превежда вече 
на български:  сборник на 20 
украински и български автори на 
вестник „Ден”, посветен на исто-
рията и настоящето на България 
и връзката с Украйна. Идеята на 
книгата е да се проследи 
братството на сестрите София 
Константинополска, София Со-
фийска и София Киевска - София 
като извор на мъдрост и твърди-

на на цивилиза-
цията. 
                                                                                                                        Михайло Драго-
манов с право 
може да бъде добавен към „нови-
те седмочисленици” - първите се-
дем преподаватели на Висшето 
училище, от които е избран и 
ректора му Александър Теодоров-
Балан (Александър Балан, Любо-
мир Милетич, Иван 
Георгов, Никола Ми-
хайловски, Йосиф 
Ковачев, Станимир 
Станимиров и Иван 
Данев), защото на не-
го му е предлагано да 
стане първи ректор, 
но той любезно е 
отказал с аргумента, 
че ректорът на 
първия български 
университет трябва 
да бъде българин. 
Видният украински 
учен и общественик е 
и наш, български, не 
само защото става един от първи-
те професори на Висшето учили-
ще с принос за нашата наука и 
образование, а и с кръвната си 
връзка с България - дъщеря му 
Лидия се омъжва за Иван 
Шишманов, а племенницата му 
Леся Украинка живее и твори 
известно време в София. Отгова-
ряйки в писмо на свои съмишле-
ници в Украйна той пише: „Аз 
работя тук за хляба, за Украйна, 

за България и за себе си”. А той 
мисли за България много по-ра-
но, още през 1876 г., пишейки 
пророческите си статии „Чистото 
дело изисква чисти ръце” и осо-
бено „Турците вътрешни и външ-

ни”, широко 
известна в цяла 
Европа като 
отделна брошу-
ра, за която са 
почнали да го 
наричат „новия 
Херцен”. Широ-
ката палитра от 
изнесени докла-
ди, представени 
изследвания, 
дипломни и ди-
сертационни 
работи, нови 
книги и учебни-
ци впечатлява и 

с неизчерпаемостта на украи-
нистиката, и с подчертаната бли-
зост на двата народа със сходства 
в историческата им съдба. 
Например, мащабният междуна-
роден проект, свързан с „Конс-
труиране на идентичността в 
контекста на пан-европейска мо-
билност (украинците в България 
и българите в Украйна)”, предста-
вен от Цветелина Димитрова от 
Института по етнология и фолк-

лористика с 
Етнографски музей 
на БАН, апелът на 
Милен Куманов от 

Института по история на БАН за 
по-задълбочено изследване при-
носа на Марин Дринов (над 30 го-
дини преподавал в Харковския 
университет), задълбоченото 
изследване на Лидия Терзийска - 
един от доайените на българската 
украинистика за „взаимодействи-
ето и отдалечаването на Драгома-
нов и Франко” и прелюбопитната 
кореспонденция на Франко и 
Драгоманов, представена от 
Антонина Якимова от „Мати-
Украйна” - „Рецензията на 
И.Франко за фолклорните работи 
на М. Драгоманов” са само в на-
чалото на дълъг списък. Към него 
се добавят изследване на Евлоги 
Димитров от ВТУ за уникалното 
дело на Йоаким Бакалов 
(украински възпитаник, обучил 
за повече от 30 години плеада бо-
гослови у нас), изследвания за 
украинската шевица в живота на 
украинците у нас и книгата „С 
две родини, два езика, две култу-
ри ...” (дисертация на Таня Мата-
нова от ИЕФЕМ на БАН), за 150 
годишнината на Михайло Гру-
шевски от студентката Мария-
Йоанна Василева и трогателния 
разказ на Мария Доган за не-
делното училище на украинските 
деца в София, за новия учебник 
по украински език за българи на 

Райна Камберова, „Украинските 
омоними в българските офи-
циални текстове” на Оксана Ла-
зор от катедрата по славянска 
филология на Лвовския уни-
верситет, прецизният анализ на 
превода на украински и българс-
ки текстове на Олена Сирук от 
Института по литература на 
Киевския национален универси-
тет „Тарас Шевченко” и 
пространния преглед на учебни-
ците за чужденци на докторанта 
Лилия Желева, така нужният че-
тириезичен тематичен речник на 
български, чешки, полски и 
украински, представен от Олга 
Сорока и прегледа на Добринка 
Корчева за „Украйна в български-
те медии: статистика на мълча-
нието, природа на мълчанието.” 
Присъстващите впечатли по-
казването на присъствието на 
Украйна в изложбата „Синергия - 
научен туризъм в рисунки и бе-
лежки” от кибернетика Бойко Ва-
чев от Института за ядрени 
изследвания и ядрена енергетика 
на БАН - като щастливо 
следствие от съседството с импе-
рии и това, че България става 
втора родина на много прокудени 
светли умове…, както и дей-
ността на групата към „Мати-
Украйна” - „Казашка рада”, под-
крепяща членовете на украин-
ската диаспора, представена от 
Дмитро Владов.

БОЙКО ИВАНОВ

„ДРАГОМАНОВСКИ СТУДИИ”
(11-та международна конференция)
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дни в моя живот – осъществи се 
голямата ми мечта да се занима-
вам професионално с пеене.

* * *
Началото беше много трудно 

– нямаше къде да се репетира. 
Танцьорите играеха в една за-

ла, далеч от всички други звена. 
Ние, певиците, репетирахме в 
малката стаичка на лятното ки-
но на Червения площад. През 
зимата нямаше с какво да се 
топлим и аз – най-малката, бях 
пращана да купувам спирт. На-
ливахме от него в тенекия в сре-
дата на стаята и при 
запалването му ставаше нещо 
като спиртник и, естествено, 
малко по-топло в стаята. Музи-
кантите пък свиреха в една ма-
за, където минаваха всички 
тръби на учреждението. Но 
бяхме млади и надъхани за 
създаването на нещо ново, нещо 
непознато и хубаво. Всички 
бяхме оптимистично настроени 
и с постоянната надежда, че не-
щата ще се подредят с течение 
на времето. И сега мога да кажа 
– започването ми в Ансамбъла 
беше най-хубавото нещо в жи-
вота ми (по това време). Нача-
лото на работата на Ансамбъл 
„Варна” беше през м. март 1976 
г. Главен художествен ръководи-
тел стана Петър Ангелов, дири-
гент на народния хор – Атанас 
Илиев, а на музикантите – Не-
дялко Станев. През 1978 г. вля-
зохме в нова сграда, която беше 
в битов стил, реконструирана 

и направена 
специално за 
Ансамбъла. Тази 
сграда имаше 
предназначение за творческа 
работа и така добре беше за-
мислена в архитектурно отно-
шение, че притежаваше всички 
удобства – с голяма зала за му-
зикантите, с хубава зала с роял 
за певиците: на втория етаж бя-
ха певиците и музикантите, а на 
първия - в залата с огледала по 
стените, танцьорите. Имаше и 
битови стаички за преобличане, 
бани. Администрацията ни съ-
що беше при нас – на първия 
етаж 

Пак ще отбележа, че този 
Ансамбъл беше всичко за мен и 
така ще си остане до края на 
живота ми.

* * *
Посетих много страни, благо-

дарение на Ансамбъл „Варна”: 
Чехия, Полша, Русия, Германия, 
Испания, Франция, Румъния, 
Турция, Италия… През 1983-та 
се създаде и сватбения оркестър 
„Камчия” с ръководител Димчо 
Василев (акордеонист). Работих 
и в него с Иван Иванов – гъ-
дулка, Недко Янев – гайда, То-
дор Сълев – ударни 
инструменти, Иван Ангелов – 
клавир (Мария Иванова – на-
родна певица). В същото време 
работех и в Ансамбъла…

* * *
Точно 15 години бях в 

Ансамбъл „Варна“. Това бяха 
най-хубавите години от живота 
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ми и много ги ценя. След като 
разтуриха Ансамбъла,  про-
дължихме да съществуваме като 
частно сдружение – „Сдружение 
Ансамбъл Варна“, но тогава хо-
дехме вече само за удоволствие 
– за няколко часа репетиции. 
Пак имахме участия, концерти, 
турнета, но не беше същото. 
Бяхме сами – нямаше кой да ни 
спонсорира и всички започнаха 
да работят на други места – кой 
където намери. И стана така, че 
на репетиции всеки идваше, ко-
гато може… И погледнато 
реално, се получи така, че от 
професионален състав се пре-
върнахме в самодеен, за съжале-
ние. 

 Е, добре, изграден от профе-
сионалисти, но с мисъл не 
толкова за общото, колкото за 
собственото ни положение. Ми-
на не мина време – и това 
рухна… Не можете да си 
представите каква болка пре-
дизвика това у мен. Болеше ни 
всички, защото в почти всички 
други български градове, където 
имаше такива ансамбли се наме-
ри решение и те останаха да съ-
ществуват, а във Варна – не: 
нашият Ансамбъл го разтуриха.

А сега, накъде?... По цели но-
щи не сме мигвали с моя съпруг 
да мислим кой път да хващаме и 
с какво да се занимаваме, защо-
то реално и двамата имаме по 20 

години трудов стаж 
без прекъсване с 
Ансамбъл „Варна“. 
По същото време, 

когато Ансамбъла прекрати съ-
ществуването си, се появиха 
много частни фирми – времето 
беше такова. Ние с мъжа ми ре-
шихме да отворим едно малко 
барче (на морска тематика). 
Моите родители ни дадоха гара-
жа и от него излезе едно уютно 
и спретнато барче. В него рабо-
тех предимно аз, а съпругът ми 
си намери работа в Медицинс-
кия университет като огняр.

Преди да започне там изкара 
курсовете и вече 25 години ра-
боти тази професия. Вечер сви-
реше на ресторант Кошарата в 
програмата, макар че го нямаше 
вече Ансамбъла – но ние си 

„ЕДНА ЖИТЕЙСКА ПЪТЕКА”
(из автобиографичната книга)

бяхме частно сдружение. И ви-
наги, когато оставаше свободен, 
идваше и ми помагаше…

Но с каквото и да се занима-
вахме, все се връщахме към пее-
нето и свиренето – нали ни е в 
кръвта и на двамата. Мъжът ми 
започна да свири и в Тракийско-
то дружество при известния на-
роден певец Георги Германов 
(освен работата си в Медицинс-
кия). Човек с главно „Ч”, певецът 
Георги Германов ми подари ня-
колко песни от своя репертоар, 
които в момента сътвори. Аз го 
наричам – „Изворът на песни”: 
това е за мен Георги Германов, а 
също и един изключително до-
бър по душа човек и като че ли 
целта му е на всеки да даде не-
що, на всеки да помогне с 
каквото може.

Михайло Драгоманов

Певицата Мария Иванова с Веска Янакиева - директор на ДГ № 8
"Христо Ботев" - Варна преди изпълнението й на детски празник
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МЛАДИ ВАРНЕНСКИ ГЛАСОВЕ

СВЕТОМИРА
КАСАБОВА
(на 18 години)

ЕСЕН

Лятото тъй кратко ми се стори. 

Вече пъстра тук е есента. 

Капки топлите лъчи заместват 

и опадали прошарени листа.

Ето, че узряха снежни плодовете 

на труда ми и бера ги сръчно аз, 

но и вехнат остарели цветовете - 

младостта ми си отива час по час.

Времето тъй бързо бяга, бяга… 

Иска да настигне нещо в знак, 

че животът неусетно остарява, 

за да се роди и остарее пак.

ВРЕМЕТО

Изчезва времето, лети, 

не можеш ти от него да се скриеш,

Не можеш да му кажеш стри

и спомените да изтриеш.

Лети, лети - защо ли да се спираш?

Лекарство си, когато си далече. 

Минутите ми ти попиваш, 

за мене минало си вече.

А толкова си кратко и не стигаш! 

Защо за мен не си безкрайно? 

Мечтите от делата ми закриваш… 

Какво ще бъдеш в бъдещето тайно?

ХРИСТИЯН
ТРИФОНОВ
(на 18 години)

Прозорец отворен. И лятна магия.

Будна нощ е пред мен.

Писък на чайки. Плажът тъгува,

Влюбен в предишния ден.

В старата крепост - принцеса красива…

В тъмното шепнат вълни.

Морският бриз в тъмнината целува 

острите, черни скали.

Лятна симфония. А диригентът?

Май ми е странно познат…

Древен магьосник - залива морето

с ухание нощния град.

Варна превръща се в триизмерно 

синьо-зелено петно.

Нощният сън безвъзвратно потъва 

в нейното синьо око.

Писък на гларус зове тишината -

приказки шепне нощта.

Прозорец отворен и лятна магия - 

плажът заспива така.

ВЕЛИНА
АТАНАСОВА
(18 години)

СИЛУЕТ
НА ЛЮБОВТА

Очите ми са като огнени жарави, 

в душата ми бушува ураган. 

Тя някаква магия ми направи, 

поднесе ми я като армаган.

От този светъл миг насетне 

мислите ми не напусна тя. 

Времето летеше неусетно, 

жалвах се какво ме сполетя.

Дълго ми отне да осъзная 

колко скъпоценно бе това. 

Сянката в сърцето ми аз вече зная, 

че е силует на любовта.

НАТАЛИ
ВАСИЛЕВА
(на 20 години)

ПОЗНА ЛИ МЕ

Видя ме днес. Позна ли ме? 

Нима и тази нощ за мен бълнува? 

Мечта не съм, предмет не съм. 

Недей дори да питаш колко струвам.

Подмина ме. Позна ли ме? 

Нима до днес и себе си залъгваш? 

Очаквах го, но свикнах тъй - 

да идваш все, а после да си тръгваш.

Обърна се. Позна ли ме? 

Нима сега оставих те без думи 

да вдишваш бавно спомени за мен, 

които да валят като куршуми?

Замина си. Позна ли ме? 

Нима сега за мен мечтаеш? 

Не ме търси. Не търся теб. 

Не съм онази, дето вече знаеш.

Видя ме днес. Позна ли ме? 

Нима и тази нощ за мен бленува? 

Копнях за теб, сънувах те, 

но тази вечер ти ще ме сънуваш.

СКИТНИК

Не мога да бъда по целия свят. 

Нямам сила да бродя във времето. 

Аз съм пътник до болка познат 

на всички, но не и на себе си.

Нямам смелост да тръгна така

на разходка из прашните улици. 

С крака да подритвам прахта, 

а тя да се сипе на облаци.

Ала как да изгубя душа, 

дето още се скита из времето 

и ме дави в дълбока вина, 

че още не съм я намерила.

Не мога да бъда по целия свят

както пясъка, както морето. 

Скитах в бягство, но не в свобода 

искам пак да се върна при себе си.

ЕЛЕОНОРА
ГРАМАТИКОВА
(на 24 години)

ЗАЩОТО 
ЗНАМ,
ЧЕ ЩЕ Я
СРЕЩНЕШ

Трохи не ми предлагай - прегорели са… 

А мойта хубост храни се с мечти. 

Обича теб - безумния и смелия! 

Обича теб, какъвто ти не си!

Отломки от любов не носят щастие, 

полулюбов купува се със тях. 

Несретниците само, най-нещастните, 

пестят от чувства, водени от страх…

Приятел мой бъди, един от многото,

с минути, с часове ми говори

за днешното, за старото, за новото, 

ще слушам аз с угаснали очи.

Трохички не обичам - твърде горда е 

и твърде млада моята душа… 

Да търся лек за теб задача сложна е, 

в това ще да сполучи само Тя!

ДАЛЕЧНИЯ

Ти си онзи - Избрания, Вечния, 

ти си моята сродна душа… 

Ти - Светеца, Прекрасния, Грешния. 

Ти - единствен на тази земя.

Ти си онзи, за който бях чувала, 

да мечтая за теб не посмях… 

Всеки друг бих желала, сънувала, 

но за тебе да мисля е грях.

Ти си Онзи - Безумно далечния, 

най-красивия звезден мираж, 

който нейде из пътя, из Млечния 

ме посреща със „Бон воаяж”!

Ти си мойта мечта неизречена, 

ти си мойта безсмъртна съдба… 

Хайде, мила илюзийо, вечер е,

на раздяла ми дай светлина!

БОЖИДАР
СТАНЧЕВ
(на 24 години)

*   *   *
Нямам думи 

или нямам свои. 

Те вече са използвани от всички. 

Затуй таз мисъл 

ще стои в покой. 

Не ще на стихче да прилича.

Не е за теб. 

За теб е, но мълчи! 

Не ме издавай, моля те, недей! 

Сега го пиша, 

не чети. 

Да пазиш тайни не умееш.

Но тази тук 

е мъничка - за теб.

На кратко - просто те обичам.

Е, казах го!

Макар и без букет.

Заклел съм се. Играя го циничен.

И знаем само, 

само ти и аз, 

дори и мъничко да се срамувам,

признавам си, 

единствено на глас: 

Измислих те. Не съществуваш…

*   *   *
Само утрото си спомня още 

как ни е посрещало на плажа. 

Вълни във буните разбиваха се мощно, 

а ние… няма да се доизкажа.

В това откривам буйната си младост: 

прескачане на малки правила. 

Но носят те детинска радост, 

единствено във името на любовта.

И още сто от забранените целувки 

на място публично и погледите в нас. 

Младостта без фалш или преструвки 

крещи: "Обичам те!" със действия, без глас.

А може би, когато остареем 

и сбръчкат се красивите лица, 

ще се споглеждаме и ще се смеем: 

луди старци, влюбени като деца.

ДAРИНА
ТИТКОВА
СПИРИЕВА
(на 29 години)

ДА 
РИСУВАМ
В СЪРЦАТА
НА ХОРАТА

Не харесвам света на големите -

аз до края дете ще остана: 

на куц крак ще прескачам проблемите, 

ще изследвам света по пижама.

Ще изплезя език на умората, 
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ВИКТОРИЯ
ЖИВКОВА
(на 18 години)

ТРАПЧИНКАТА

Трапчинка. Това иска-

ше тя от малка. Дори не 

две, само една бе доста-

тъчна. Една малка 

трапчинка на едната бу-

за. Една малка пропаст, в която да се 

събират сенките на тъгата и разочаро-

ванието, докато тя се усмихва широко. 

Една трапчинка - нищо повече. И за 

нея самата беше непонятно защо 

толкова държи на това. И не може да се 

каже, че изпитваше ненавист към хора-

та, които имаха дълбоки и красиви по 

своему трапчинки, но определено им 

завиждаше. Не, по природа не беше за-

вистлив човек, но към притежателите 

на заветния „беглец” изпитваше 

наистина най-неблагородна чиста за-

вист.

Един ден срещна момче. Момчето с 

най-дълбоки и изразителни трапчинки 

на света. И се влюби, а небесата бяха 

благосклонни тогава, споделиха тази 

любов и у двамата. И как ли стана така, 

но капка по капка завистта, която тя 

изпитваше заради трапчинките му, мо-

лекула по молекула се изпаряваше.

Веднъж, докато той държеше нежно 

лицето й, каза й:

-Ти си най-красивото момиче, което 

съм срещал.

правилата ще стъпча със смях, 

за да мога в сърцата на хората 

да рисувам мечти вместо страх.

МЕЧТА

Разсъбличам душата си - 

вече претръпнала, 

цяла скована от студ 

и затичвам се боса 

по дъждовни ливади, 

последвала повик нечут.

От сърцето си свалям 

натежали товари, 

насъбрани незнайно отде 

и умората цяла 

зад гърба си оставям 

като малко, безгрижно дете.

Като малко дете 

на врабчетата вярвам, 

че е синьо доброто небе 

и с ръцете си, сякаш 

криле да направя, 

го прегръщам от цяло сърце.

А душата ми, вече 

свободно разперена, 

търси в небето следа, 

по която да тръгне, 

щастливо уверена 

в своята синя мечта.

ГАБРИЕЛА
СТЕФАНОВА
(на 14 години)

РАПАНЧЕ
В МОРЕТО

В ръката си държа рапанче -

дар от морските недра, 

мъничко като бурканче, 

скрило на море духа…

Свети в шепата ми и разказва

за всички морски светове,

медузи, риби, раци ми показва -

не вярвате? Вземете го в ръце!

ПРОЛЕТ

Когато всичко разцъфтява 

и песен славея запява, 

идва радостта във всеки 

и дните стават празнични и леки.

Когато пускаме хвърчило 

и вятърът повява мило, 

дървета, окичени с цветя, 

будят ни, че пролет е дошла.

-И защо? - попита 

тя, може би от суета 

или кой знае защо.

Получи като отго-

вор нещо безкрайно 

неочаквано, отговори 

й:

-Не знам, любовта 

нали ни прави слепи, 

всичко у теб е красиво 

и 

перфектно, освен тази 

вдлъбнатинка на бузата ти, 

когато се усмихваш, то е ня-

каква природна аномалия и 

те прави толкова земна.

Трапчинка, нима? Тя му 

се усмихна леко и той отно-

во видя тези нейни непра-

вилно защипани мускули, 

целуна я леко, много леко и 

нежно, сякаш както никога 

преди и продължиха след то-

ва.

Продължиха по пътя си 

така, хванати за ръце и 

вървяха. Сенките на цялата 

тъмна меланхолия се скрива-

ха в трапчинката и бяха 

щастливи. Бяха, известно 

време, но един ден същите 

тези небеса, които веднъж се 

оказаха благосклонни, сега 

повелиха той да й изневери. 

Случи се така неочаквано, 

внезапно, без каквато и да е 

причина. Обидата от това, 

знаете, е тежка. Тя опита да му прости и 

да забрави. С едното се справи, но за 

другото нямаше надежда. Останаха 

заедно все пак. Но небесата станаха 

тъмни. А сълзите бликаха от черните й 

очи и трапчинката се заравни като 

дупка на пясъка, заляна от вълна, няма-

ше я да бъде вълнолом и всички сенки 

на болка и мъка се разляха от нея по 

цялото й лице.

АЛЕКСАНДЪР
ГАБРОВСКИ
(на 14 години)

НА ШЕСТ
МЕТРА
ПОД ВОДАТА

На седми юли бе 

толкова горещо, че яйцата се пържеха 

още в черупките, и то докато бяха в 

хладилника.

-Мамо, топло ми е! – каза Лили.

-Знам, знам и на мен ми е топло, 

пийни лимонада с лед – каза майката на 

момиченцето и извади кана, пълна с 

жълта течност и я наля в синя 

кристална чаша.

Лили пък взе кубче лед от хладилни-

ка и се опита да го пусне в чашата, но 

то се стопи още в ръцете ѝ. Момичето 

понечи да отпие, но лимонадата вече се 

бе превърнала в лимонена супа.

-Хайде да отидем на плаж – каза Ли-

ли –  преди косата ми да изгори и мозъ-

кът ми да се стопи.

-Не говори глупости Лилия, пък и 

знаеш, че на плажа ще има твърде мно-

го хора!

-Тогава да отидем на езеро!

Добре, каза майка ѝ, но само ако ми 

обещаеш да слушаш, че може да потъ-

неш, ако влезеш по-навътре.

-На шест съм, нищо няма да ми се 

случи! Вече съм голяма, на есен ще ходя 

на училище – каза високото само метър 

и десет момиченце, но майка ѝ вече бе-

ше в спалнята, за да събуди съпруга си 

от следобеден сън. Той бе заспал на 

хладно под климатика.

След около час. Тримата тръгнаха 

заедно към дестинацията си. Пътуваха 

дълго, но въпреки това си заслужаваше.

Лили правеше замъци от пясък и съ-

бираше мидички, докато майка ѝ хва-

щаше тен, а баща ѝ ловеше риба.

-Тати, ти някога хващал ли си ру-

салка.

-Да! – каза той и хвърли още 

захранка.

-Наистина ли?

-Да!

-И коя е русалката?

-Майка ти – каза той.

-Уау, иска ми се и аз да бях.

-И ти си, миличка, все пак си дете на 

русалка.

-Супер – каза малкото момиченце - , 

а…

Въдицата се опъна и бащата я за-

дърпа.

-Остави ме за малко, искам да хвана 

тази риба.

Обнадежденото момиченце отиде 

при скалите и събу джапанките си. 

Подскочи във въздуха и полетя като се-

менце на глухарче към мастилено синя-

та вода. Тя се цамбурна като кюфтенце 

върху тиган. Водната повърхност удари 

гърдите ѝ и изтласка въздуха от белите 

ѝ дробове навън. Момиченцето се 

изплаши, но не можа да извика, защото 

вече бе на няколко метра под водата.

-Къде е Лили? – попита майка ѝ, без 

да знае, че тя вече е на шест метра под 

повърхността на езерото.

-Хайде де, къде ми е опашката – каза 

си момиченцето, преди една дълга 

делфинска опашка да се появи между 

краката й. Само за секунди тя се озова 

върху делфин, яздейки го над вълните. 

Момиченцето учудено и изплашено 

легна на скалите, докато делфинът ѝ 

правеше изкуствено дишане и сърдечен 

масаж. Момиченцето отвори очи и по-

пита:

-Кой си ти?

-Аз съм твоето детско въображение, 

когато тръгнеш на училище ще се 

разделиш с мен и вече няма да се 

виждаме. Понеже заради собствените 

си представи ти се забърка в това, само 

така можеш да се спасиш – каза делфи-

нът – Чао, за теб вече няма да съ-

ществуват говорещите речни делфини 

и русалки, но винаги пази детското в 

себе си, то ще ти помага в трудните мо-

менти.

-Почакай! – извика Лили, но въобра-

жението вече я бе напуснало, тя вече не 

беше малка, беше голямо дете, готово 

да тръгне на училище и достатъчно 

отговорно, за да не се удави.

-Тате, тате, ти някога хващал ли си 

есетра? – каза момиченцето на баща си.

-Не – отвърна той и със насълзени 

очи погледна към нея - но съм хващал 

русалки! Искаш ли да ти разкажа?

-Не, русалките не съществуват.

-Голямото ми момиче! - каза татко й.
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МИХАИЛ ГРИГОРОВ

ВЪРВЯХ ТАКА СВОБОДЕН, 
ЧЕ НЕ ЗНАЯ // ВЪЗМОЖНА 
ЛИ Е ДРУГА СВОБОДА

ОГНЕН ДИВ ПЕТЕЛ

Такъв ще си остане - див петел -

настръхнал, настървен, накокошинен.

Безкрайно влюбен и безумно смел

в страната на кокошата невинност.

В страната на един лисичи глад,

в една страна на вълча простотия,

петелът герест и петелът млад

застава на  средата на чаршията.

А зад дувара ножове блестят,

въртят се точилата на омразата.

Арена е чаршията и смърт

за унизените и недоказаните.

Но не за този огнен див петел

със неговата гордост пронизителна,

безкрайно влюбен и безумно смел,

бащата на световното развитие.

СОЧНА ЖАЖДА
ПРЕЗ НОЩТА 

Къде е раят в тъмната вселена,

къде е оня бряг на любовта,

където ти мечтаеше за мене,

където те намирах сутринта?...
Безкрайни фойерверки в тъмнината

и любовта като невкусван плод,

и сочната ти жажда, и вината, 

че нямам и за теб един живот.

Къде ли е душата ти лъчиста, 

мечтаеш ли понякога за мене,

политна ли съм безтегловно искрен,

безкраен съм, а ти си ми вселена.

 

ДЪРВОТО
НA ЗАБРАВАТА

Изчезва вярата във дън-земи,

във дън-земи и страстите се скриха,

а след това безчувствени лами

в душите ни и ядоха, и пиха...

Една далечна призрачна луна

подобно златна ябълка висеше

и пръскаше фалшива светлина...

Навсякъде така фалшиво беше,

че ни измами всичко в тоя свят,

останаха единствено представите.

И ми се ще понякога от яд

да посадя дървото на забравата.

ТОЧИЛАР

В едно дюкянче незабележимо, 

                               срещу крещящо цветния пазар,

край булеварда с генералско име 

работи млад, усмихнат точилар.

Табела скромна само съобщава, 

че тук се точат разни сечива.

А хората наострени минават, 

говорят си, поклащайки глава.

А точиларят взема двата лева, 

доволен  – че ножовете са хляб

за него във това усилно време, 

когато днес си силен – утре слаб.

И щом се чуе звънкото жужене 

на шмиргела – душата му искри.

И в студ, и в сняг, и в пролетно топене 

за нищо той труда си не пести.

Той не познава завистта и клюките, 

не  ходи на живота по ръба,

ножове не забива във гърба 

и само умове не остри тука.

С ЛЮБОВ И РАЗУМ,
ГОРДОСТ И НЕСРЕТА 

Не ми изцеждай силите до капка,

съдба на прокълнатите поети.

Аз никога не съм ти вярвал сляпо,

аз не търпя окови и решетки.

Закрий си печатарниците стари,

където размножаваш злия гений.

Поетът го затриват със коварство -

коварно него все го пренебрегват.

Това ли е съдбата на поета.

Това са неразкрити заговори

на рожбите на пъкъла, заети

за цял живот със пъклени притворства.

Дари ме със космично постоянство,

съдба на прокълнатите поети!

С величие и нежност, и пространство,

с любов и разум, с гордост и несрета...

ТАЙНА МАГИЯ

Стихотворения, които

били са все едно на склад.

А времето е ветровито

и те не са видели свят.

И склададжията го няма,

не се и знае кой е той

във бъркотията голяма

и след душевния порой.

Поетът гледа да живее

уж всеки ден като поет,

като на славей му се пее,

но все е беден и зает.

А времето върви, не идват

два реда, даже и за цяр,

в съня му вместо самодиви

кошмар изплува след кошмар...

Тогава оня склададжия,

незнаен, безвъздушно тих,

от тайната си магазия

вади един завършен стих.

СИВО

Навлизаме във друго измерение

щом поглед с погледа ти слея аз.

Накъсаното сиво ежедневие

остава като лоша вест зад нас.

Не може да ни върне то обратно,

обратно в тая хладна сивота.

Защото ни е сляла с теб съдбата.

Защото ни е сляла любовта.

ЦИГАРЕН ДИМ
И ВДЪХНОВЕНИЕ 

Последно стихотворение,

последна цигара.

Цигарата като вдъхновение

вече догаря.

Още няколко къси дръпвания,

още няколко стиха.

Тъгата с леки стъпки

идва и спира тихо.

Свършват нежните приключения,

скоро ще свърши и тази нощ.

Димът като напрежение се разсейва.

Стихът не изглежда лош.

Утре на светло пак ще го видим,

внимателно ще го прочетем.

Да го захвърлим ще ни е свидно.

Така ще дойде новият ден.

ПОРТ БУРГАС

               На Димитър Ангелов - Джони

Намираме се ние в порт Бургас,

във яхтения клуб да пием бира.

Момичета красиви покрай нас

танцуват и сърцето ми замира.

Във въздуха бушуват светлини,

в душата ми е вече девет бала.

Приличат ми на яхти по вълни

момичетата в тая  морска зала.

- Хайде, Джони, отпусни душата,

хайде, Джони, още бира дай,

защото в любовта и свободата

се плува надълбоко и докрай.

ВАРНА '75

Вървях така свободен и преди...

На същества красиви като капки

небрежно ние сваляхме звезди,

а пък звездите сваляха ни шапки.

Алиция, Людмила или Анна,

разпускаше на вятъра коси

и тоя вятър шепнеше „Осанна!”,

затуй, че си такъв, какъвто си

в една любовна прерия, където

бе любовта един свободен стих

и свършваше със ласки край морето,

във залива нагорещен и тих...

На чувствата във ада и във рая

вървях подир любовната следа...

Вървях така свободен, че не зная

възможна ли е друга свобода.

Авторите, които ни предлагаха свои 
произведения през изтеклите 8 години и 
пожелаха чрез страниците на вестник „Ли-
тература и Общество” да намерят читате-
лите си, предпочетоха не само 
„най-младия” литературен вестник в на-
ционалната ни публицистика - Национален 
вестник за литература, изкуство и 
обществен живот, издаван във Варна (брой 
1, февруари, 2009 г.), но и възможността да 
представят свои творчески експерименти, 
да намерят най-прекия и бърз път до лите-
ратурно изкушените, да създадат свои по-
читатели. 

Повечето от тях са известни имена в пи-
сателските среди и имат не само нацио-
нално, но и международно признание, 
както и постоянно издържано и високо пе-
чатно ниво, наред със значими постиже-
ния. 

Участието им в работата на вестник 
„Литература и Общество” - техен 
творчески, естетически и духовен избор, 
обогатява литературния процес у нас по 
неоспорим начин и допринася за на-
сочване вниманието на обществото ни 
към постиженията, оригиналните 
творчески решения и високите худо-
жествени образци.

И това са не един или двама автори, а 
стотици.

И това са автори от различни възрасти: 
от най-младите, които все още са в учили-
щата, до утвърдените и известни имена, 
познати на всички; от „първи стъпки”, до 
знакови произведения на „съвременна 
българска поезия” („проза”); от неизвестни 
до момента на публикуването им, но 
изключително талантливи наши и евро-
пейски писатели, до съвременни класи-
цистично видими в перспектива творци на 
нашата и на европейската литература, 
както и нобелови лауреати.

Автори, вдъхновени от национални, 
европейски и световни каузи.

От каузите на хуманизма и демокрация-
та. От каузата на литературата като общо-
достъпно, интелектуално, силно 
художествено и възвишено изкуство.

Като изящно слово на словото!
Естествено е в написаното и чрез него 

да виждаме повече дори от самите автори, 
защото, ние, създателите на вестника пра-
вим това вече 9 години!

И предоставяме на читателите и на ли-
тературния свят чрез този Алманах - 2016 
един литературен повей на черноморския 
бриз, характерен за морската столица на 
България - Варна. И за българската, евро-
пейска и световна култура.

СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ - главен ре
дактор на в. „Литература и Общество”

АЛМАНАХ
„ЛИТЕРАТУРЕН БРИЗ” -
АВТОРИ НА ВЕСТНИК 

„ЛИТЕРАТУРА И 
ОБЩЕСТВО”,

КНИГА ПЪРВА, 2016, 
ВАРНА, 

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ
ЗА 1 НОЕМВРИ -

ДЕН НА НАРОДНИТЕ 
БУДИТЕЛИ

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ
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Из новата стихосбирка на поета с ра-

ботно заглавие „Сърдечен дрибъл”

ПЛАМЕН

ПАНЧЕВ

ВОДНО КОНЧЕ

Къде ти е юздата конче?!

Не я видях върху реката.

Когато дишаше във синьо

разперено върху тревата.

  

Не я видях… И не разбирах,

че има сянката ти полет

приличащ повече на песен-

така безпомощен и гол е.

Ти кацна в ниската пътека

посоката да ми покажеш.

Аз никога не съм наемал 

побеззащитна речна стража.

Когато литна към водата

на шаващата долу Чая…

Аз за юздичката ти мислех…

А пътя вече сам го знаех.

*** 

Ето пак този дъжд във комина.

Как скимти като улично псе.

Аз ли мислех от тук да замина.

Откъде този странен копнеж.

Непрекъснато нещо ме свива.

Може би този смачкващ пейзаж.

И небето порядъчно сиво.

И денят ми огънат… на страж

Аз ли мислех… но вече е късно

да се смятам за подвиг роден.

Има нещо банално до втръсване.

Да си жив… Като камък студен.

***

„но всичките със строшени 
крила се завръщаха…”

Здравко Кисьов

Навярно всеки ден е мисъл

гравирана върху листо.

Аз в есента така съм писал

на маса груба и на стол.

Но мислите са като птици

те литват търсейки простор…

И лястовици върху жици

те се нареждат в ред по сто.

Във птичи ред и все в костюми

Облечени във черен фрак

Висят като сакрални думи

с крилца - парцалчета от мрак.

И там по жицата поели,

аз търсех със нарастващ страх

Поне едничка да е бяла…

Но бялата не я видях.

ЧОВЕЧИЩЕ

Сред мрак, сред чернота… Човекът

във пещерата се стопява…

И факлата му мига, свети…

И оцелява.

И кожата... в солта му щави

митичната Семирамида

Под сфинксове. И пирамиди…

Той се възправя.

И раните болят от пурпур...

и продължава…

На кръста. Кладите на Бруно.

Кръвта остава.

И в душегубки. Зад кепенци…

Помлян в Лубянки и Гулаг

Над костите на Освиенцим…

Човекът пак…

Човекът пак...

***

Фронтално падаше дъжда.

По керемиди и капчуци.

И бягащата му вода

издаваше шипящи звуци.

                                   

Като разсърдено дете

покачило се на тавана,

което писва… няма… не!

Не мога тука да остана!

И свлича се върху пръстта.

Доволно тупва на земята…

За да се смеси със света,

където припкаха децата.

ПОДРАНИЛИЯ
ЩЪРКЕЛ

Едничък... В храбрата посока.

През този

неразумен сняг!

Гребеш с несподелена скорост

Натам… към родния си праг.

Обиден март сега те мята.

И като птица - нараним.

През болката летиш

обратно

назад към слънчевите дни.

И във спиралa

закръжаваш

съзрял студения си дом.

С умората да се сражаваш

самичък в хладното гнездо.

И да сънуваш само пролет,

вода и цъфнали поля…

Ята от щъркели

във полет…

… Под две премръзнали крила.

***

Затихнал трепет ще съм вече там…

И ти навярно също ще си трепет.

И пак пчели и хора ще жужат

и ще е синя цялата планета.

Но те ще бъдат с други имена.
Ще се повторим може би и ние.
Един ще се събужда в утринта

… с  една жена наричайки я… Миа. 

Ала сега  по тебе се кося.

Завиждам на червения ти гребен, 

че милва нежно твоята коса…

…А аз не знам дали съм ти потребен!

ВРЕМЕ

Не зная как, но всяко време създава 

своя си поет.

То, никога не тиражира един

недоразбран куплет.

 

Измъква го от катакомби с 

вълшебния си камертон

и му подава ноти верни,

и оня неподправен тон.

 

И звънват птици, и камбанки в едно 

високо горно ре.

Ала поета няма време…

поета трябва да умре.

  

Понеже плисват мисли други и върху 

паметния ствол

живота слага ново стреме,

стремление и ореол.

Но в твоя час и сложно време… ти 

трябва да си твойто Ти.

Защото цялата планета

необратимо се върти.

РАЗДЯЛА

Нещо друго ми трябва сега.

Но не мога да кажа.

Нито моята честна вина.

Нито твоето име…

Нито малката свобода… Нито звук, 

нито вопъл е даже.

Нещо друго ми трябва... 

Но какво е, не мога да кажа.

ДЪЖД

Сълзи дъжда. По клоните се сцежда

Блестяща нишка в този хладен март.

Но сребърна е тя, тя е надежда,

че пролетта заема нисък старт.

Тя ще избухне в мокрите бадеми,

по фотевски ще заискри

във вишните… Във бели диадеми.

В пчели и хора… всичко ще взриви.

                           

Сега се спуска с  капките познати.

Неенергично. Кротко. Като плач.

И уж невинно плъзва към земята - 

на зимата… най-финия палач.

ФРАЙБУРГСКА РАПСОДИЯ

Умирахме за красота...

А тя очите ни слепеше.

Когато ни докосна тя…

По Рейн една жена вървеше.

Не беше ничия жена.

След своята изящна сянка...

вървеше плавно по брега

небеснооката германка.

Пристъпващата като рис изглеждаше 

така узряла,
че и последният турист следеше 

роклята и бяла.

Да можех да и кажа аз... Самотна.

Руса… Грациозна

Как я преглъщахме в екстаз…

със погледи амбициозно…

И върху синята вода - където рибите 

играят.

Осанката си плъзна тя - за да не би да

я забравят.

Топеше своята следа… Но тя във

въздуха остана...

И виждахме я от брега... как се 

превръща в речна пяна.

***                    

Големият поет си тръгва...

А пътят му съвсем не свети…

Върви като човек към църква -

един от всичките поети.

Не ни оплисква с злободневки,

и бе със хората на чисто…

И слушахме гласа му древен.

как шушне сред тревите ниско.
Но със какво тогава беше

той по-висок… защо ни липсва

Защо в ушите ни свистеше

тревожната му, проста мисъл.

Но той мълчи. Върви поета…

И струва ми се, че ни стига,

да виждаме как към небето

стихът му,

                     бавно се въздига.

 

 ***

 и Господ ми рече: „Ето, 
 турих думите Си в устата ти.” 

              

Еремия

След всеки стих, след всяка строфа

след всеки  мъничък куплет

не се замайвай от възторзи.

Не си мисли, че си поет!

То, става всъщност без да искаш,

То, слиза, като странен трепет…

А ти нещастнико записваш

онуй, което Той ти шепне…
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ЛЮДМИЛА

БОГОСЛОВОВА

АЗИАТКА

Танцува с дребни, ситни стъпки.
С полюшване в ръцете и бедрата.
Ориз насипва във чувал със кръпки.
Неволно уж полата си запрята.

Танцува с дребни, ситни стъпки...
С наведено над драскотини тяло,
а устните й – майски пъпки,
лицето – от ориз по-бяло.

Танцува с дребни, ситни стъпки.
И залеза целува нейното стъпало.
Нощта не крие белите й зъбки...
Запомних танца – слънчево начало.

ТЕРАКОТЕНИТЕ
ВОЙНИЦИ

„Осмото чудо на света”

Посрещат ме войниците на Ханг…
и униформите им лъскави привличат
очите любопитни и надничам…
в пръстта червена, и във всеки ранг,
в конете покрай тях и в шлема - 
все подредени по военна схема.

Войниците на Ханг успяха 
да съживят династията, краха,
възторга и позорът на дедите,
отровата, поета от бащите;
коприната, конеца и стъклото -
пътека, в камъните към доброто.

Войниците на Ханг ме гледат
с очите на последната победа.
Докосната от слънцето прозира
керамичната им коприна.
Войниците на Ханг успяха 
да бъдат стража и заплаха.

До тайната им бях. Сега разказвам,
но пламъка за себе си запазвам.
Затрупаната фабрика в могила
е истината в себе си укрила,
и книгата разтворена остана -
прочетена и неразбрана

Град Сиан

ПЕЙЗАЖ

Какво празно небе, без облак летящ
и мирише на сено и ориз,
а прегърбен орач в този нощем пейзаж
е загадка в моя ескиз.

И краката му в кал, и ръцете в бразда.
Вместо кон, вместо рало и сърп – 
той самичък оре и няма звезда,
а зърното прибра едногърб.

Слаб, прегърбен орач в този нощен
пейзаж – 

екзотичност за всеки турист.
Автобуса ни спрях. И му дадох кураж.
Той ми даде сено от ориз.

УНУГУНДУРСКА
КРЪВ

Летящият дракон -
така те наричат

Велика Китайска стена.
Пред камъка древен

днес коленича -
дребна балканска сърна.

Вървя аз нагоре към върха непокорен
при часовниковата кула ще спра.
Всеки камък и тухла тихо говори
бързам езика да разбера.

Частица космическа от духа им броди
по калдъръма дъждовен в Бейджин.
Далечните орди Кардам ги проводи…
Ето камък - потомък един…

Унугундурски очи ме гледат отгоре,
луната е купа огряно сено.
В миг и ще пламне хълма до корен
и ще осъмна без кон и око.

От летящия Дракон кръвта им изстина
и се сляха реките с брега.
Трябваше през пустинята Гоби да мина
за да усетя унугундурската си снага.

Град Бейджин (Пекин)

НА ОСТРОВ БАЛИ

Вървят три хубави жени.
Жени от Варна в Бали.
Разплели светлите коси
на самодиви хали.

Омаяни от тях мъже,
на плажа черен в Бали
вървят пред тях, но на ръце,
и със очи ги мамят.

Туристи  от далечен град
банани сякаш брали.
Крадат от кръшния им смях
и снимки правят в Бали.

YOU SAY, MADAM,
ALI BABA!

Ти обеща, госпожо, на Али!
Младежът от сергията последна...
И сувенирът, дялан от скали – 
подмина мълчалива и кокетна.

Ти обеща, госпожо, на Али!
Гласът му те преследва...
„Ела, госпожо, рупия хвърли,
че времето безмилостно напредва.”

Ти обеща, госпожо, на Али!
Дете търговец те съветва
и сувенир, издялан от скали
поднася ги с усмивка клетва.

Ти обеща, госпожо, на Али!
Гласът му закачлив те жегна.
Очите му, две слънчеви стрели...
И въздуха във гърлото заседна.

ВИОЛЕТА
СТАНИСЛАВОВА

* * *
Във времето се движа като сомнамбул.
Излизам, връщам се, извършвам нещо важно.
Преследвам някаква съдбовна цел,
изграждам или разрушавам безвъзвратно.
Държа на думата си, изпълнявам своя дълг.
Поддържам съвестта си чиста.
Гневно нося денонощията на гръб –

години – все едно и също...
Какъв е смисълът на ежедневните неща?
В робот ли неусетно се превръщам?
Добре че имам своята душа
към същността ми да ме връща.

* * *
Знам, че самотата на човека е голямо зло.
Знам, че умира тялото, но не и душата.
Знам, че по-добре е да направиш добро,
отколкото да съсипеш някого, да му разбиеш съдбата.
Знам, че никой смъртен не може да си позволи
да се сравнява с Бога, да му обърква нещата.
Но не знам душата разум ли е – или може би,

разумът е душата?

* * *
Когато съм объркана и търся в хаоса реда,
когато се предпазвам от вируса на битието

като от зараза,
когато искам да узная истината, а попадам на лъжа,
когато се укривам от всеобщата омраза,
когато се стремя да защитавам любовта
и от детството си със злините се сражавам,
душата ми нашепва, че не съм сама,
душата ми внушава да не се предавам.

* * *
Обичам да общувам със душата си, когато съм сама.
Обичам да споделям с нея, въпроси да задавам.
И макар да няма моите човешки сетива
тя ме разбира и загрижено ме поучава.
Понякога си мисля, че съм нейното дете.
Понякога я мъмря, сякаш съм й майка.
Дали когато спя и тя заспива с мен?
Дали когато спи и аз заспивам с нея?

* * *
За разпиления свят, моят живот
може би има някакво скрито значение.
Едва ли до края на дните си ще събера
смисъла на онова, което Бог е заложил във мене.
И макар, че успявам понякога
да разчета знаците на съдбата,
това не ме спасява от двойнствеността,
от инстинктите, от мен самата...

* * *
Когато се обърна, за да проследя
сребърната нишка на живота си,
виждам моята съдба
как дълбоко е дълбала във сърцето ми.
И затънала във своя свят, във свойте дни,
в собствените си илюзии, самозаблуди –
мъчителни и въпреки това изпълнени със мигове
прекрасни, удивителни и чудни...
Неусетно някак, кога и как не знам,
душата ми окаменяла от самотност,
от разочарования, от загуби и от тъга,
е станала безчувствена към радостите на живота.

КИРИЛ
АСПАРУХОВ

СЪН

Мамо,
снощи те сънувах.
Беше рано вечерта.
Под лозницата на двора
ти вечеряше сама.

Върху масата тежеше
уморена тишина.
А в очите ти гореше
недоплакана сълза.

Във косите ти сребристи
мракът сплиташе звезди.
А в окапалите листи
пак се криеха следи.

Зад оградата надничах
като пътник без подслон.
И безшумно коленичих –
бях пред бащиния дом.

Ти навярно ме усети.
Трепна.
Бързо стана ти.
И отвори като шепи
позаспалите врати.

Още малко, крачка само
от прегръдка ни дели.
И напира в мене – мамо, 
                                   мамо...

... А будилникът звъни.

СЛАДКОТО
НА МАМА

Последното сладко на мама
будуваше в прашен буркан.
Събраните дюли от лани,
наляти от слънчев харман,

нарязала мама на ситно.
Поставила стрък индреше.
Посипала радост за сладост.
От мъката – колкото щеш.

Прибрала го скришом
в мазето

сред скромната й зимнина
с утеха, че после момчето й
ще има любима храна...

Докосвам буркана последен.
И тръпна, хлапашки щастлив.
На мама, от детството верен,
отпивам. И чувствам се жив!

Виолета Станиславова, 
„Воалите на любовта”, изд. 
„Мултипринт” ЕООД, С., 
2016. Художник Георги Три
фонов, (картина от ко
лекцията на Васко Жеков)

Премиера на стихосбирка-
та "Реквием за мама"

на Кирил Аспарухов 
на 8 ноември от 18:00 ч.

в Галерия "Графит" - Варна
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ВАСЯ
БОРИСОВА

ЗАЩО

Една безмълвна самота
в очите ти отново седна
и ляга в моята ръка
едно ,,довиждане“ последно.

Аз тръгвам бавно във нощта –
ти дълго гледаш подир мене…
Пулсира болката в кръвта
и става още по-студено.

Не плача – няма за какво.
но сълзите пътека дирят…
Едно неистово ,,Защо?“
все отговори не намира.

Защо на този кръстопът
не можем с теб да се прегърнем?
Щом няма общ за двама път,
защо не можем да се върнем?

КРЪСТОПЪТ

На този зимен кръстопът
завършва нашата пътека.
Стоим под ледения дъжд –
пред двама ни червено свети.

Наоколо е пустота –
защо не можем да преминем?
Обръща се дъждът на сняг
и длани и надежди стинат.

На устните ми спира вик
и се превръща в полъх леден –
не можеш да го чуеш ти –  
очите ти през мене гледат.

И пак във тях се трупа сняг,
а аз да го стопя все исках,
но прозвъня за кратко смях
и отзвъня. И всичко стихна.

Сърцата почват да болят,
ранени от любов изстиват.
И само милостив, снегът
кървящите следи покрива.

ЛИПСВАШ МИ

,,Липсваш ми“ – плаче някаква песен
и излишни са повече думи.
Липсваш ми – пролетта става есен,
а душата – натегната струна.

Липсваш ми от мига, в който тръгна
и ми махна с ръка отдалече.
Щом нощта  стъпките ти погълна,

мъртви думи сърцето изрече

Липсваш ми и боли, но не плача –
колко време без тебе измина,
без да може до днес да затлачи 
тази болка неизбродима?

Липсваш ми. Просто тебе те няма.
От нощта тишина към мен плиска.
Помниш ли, че „светът е за двама“
и без теб да заспи сам не иска?

ПРЕМЪЛЧАНА ЛЮБОВ

На пътя ни – безброй любовни знаци.
В очите плуват премълчани думи.
Преструваме се с теб на непознати
и мислим се за мъдри и разумни.

Не се научихме любов да просим –
отдавна сме привикнали да губим.
Душите ни – две нестинарки боси –
по въглени разжарени танцуват.

Въпроси трудни – псета прегладнели –
скимтят и по сърцата нощем драскат,
а устните потрепват побледнели –
под ключ са отговорите опасни.

Уж искаме да бъдем с теб щастливи,
но любовта превръщаме в разпятие...

и разминаваме се мълчаливо –
в нозете ни се свлича тишината.

СБОГУВАНЕ

Целунаха се двете ни души –
ръцете се отдръпнаха смутено.
Излишни – бягат думите, мълчим.
Луната гледа тъжно и студено.

Жестока болка става всеки звук,
а всички сетива – раними струни.
Не можем дълго да останем тук,
а тръгнем ли си, всичко

в нас ще звънне.

Ще се опита утрешният ден
да заглуши на болката рефрена:
,,Довиждане и забрави за мен!
По свой път всеки нека да поеме!“

Ала ще се завърне вечерта
и не с безпаметност за да спасява.
Измамно щедрата ѝ тишина
ще бъде пълна пак със не-забрава.

И ако грешници,  дори насън,
ръцете пак решат да се сбогуват,
избягали от тях далеч навън,
душите праведни ще се целуват.

TOMBE LA NAIGE
/СНЕГЪТ ВАЛИ/

- А сега, за симпатичните дами и 
господа, наши гости от далечна 
България, ще прозвучи един от лю-
бимите френски шансони, превърнал 
се почти в емблема на нашето малко 
градче – Tombe la naige…

Още преди да заглъхнат 
последните думи на солиста на 
оркестъра, из малкото ресторантче се 
разнесе до болка познатата мелодия 
на песента, обиколила света някъде 
през шейсетте години на миналия 
век и влязла завинаги в списъка на 
вечните песни, обичани от стари и 
млади, говорещи и нищо не разбира-
щи от френски език.

- Тате, пеят за нас, разбра ли? Пе-
сента се казва ,,Снегът вали” и е 
поздрав от Антоан специално за теб. 
Искаш ли да ти я превеждам?

- Не, не, благодаря, няма нужда. 
Аз я зная. По-добре да танцуваме. 
Може ли? – Иван стана и непохватно 
се поклони на дъщеря си и когато му 
отговори с ,,Разбира се, тате!“, гарни-
райки отговора си с дяволита 
усмивка, той елегантно подаде ръката 
си и я изведе на дансинга, който бе 
само на няколко крачки от масата им. 
След тях се надигнаха и Антоан с 
другата му дъщеря и ги последваха.

Не многобройните посетители, 
явно разбрали, че поздравените са 
именно те, ги приветстваха с кратко 
ръкопляскане и добронамерено им се 
усмихнаха.

- Това е много стара песен, Миме. 
Бил съм доста по-млад от тебе, кога-
то съм я чул за първи път. Тогава в 
училище всички учехме френски и 
помня, че ,,французойката“ ни пуска-
ше понякога грамофона с любимите 
ѝ шансони и ни ги превеждаше. Ти 
знаеш, че от знанията ми по френски 
не е останало почти нищо, но знам, 
че в тази песен се пее за белия сняг, 
който вали и за сърцето, което се 
облича в траур.

- Tате, ти ме изненадваш всеки 
път! – изчурулика Мима и нежно се 
притисна до баща си.

А Иван се заслуша в думите, които 
се мъчеше да разбере, но бе забравил 
отдавна и само това ,,tombe la naige“, 
което му звучеше не като сняг, а като 
нежност, събуждаше в него стари-

стари чувства и неясни спомени за 
нещо, което е чакал, но никога не се е 
случило.

Колко странно и тъжно нещо е 
животът! Всъщност трябваше да се 
радва, че е тук с децата си, в това 
малко градче в подножието на Алпи-
те, където пристигна да прекара ня-
колко дни с голямата си дъщеря, 
която не беше виждал почти цяла го-
дина и която щеше да се омъжва за 
този Антоан. Доведе със себе си и по-
малката – да се видят с кака ѝ и да ѝ 
подари няколко празнични дни. Мо-
же би щеше да я остави да постои 
малко повече, но още не можеше да 
разбере, как ще се отнесе към плано-
вете му Антоан. Ако трябваше да е 
напълно честен, не му бе особено 
симпатичен, но Иван не знаеше по-
вече за него от това, което му 
разказваше дъщеря му. А тъй като и 
двамата знаеха само своя език, нала-
гаше се да разговарят чрез нея, което 
не беше най-удобният начин да се 
опознаят. Мима живееше във 
Франция вече от няколко години, за-
върши френски университет, а сестра 
ѝ заради нея също се хвана с френс-
кия и сега свободно си общуваха 
тримата ту на български, ту на 
френски, а на него му оставаше да се 
включва от време на време, но вече 
нямаше много какво да си кажат с 
французина. След първите радостни 
прегръдки и кръстосани разпити ве-
че си бяха казали почти всичко с дъ-
щерята и за това им бяха стигнали 
три дни. После те решиха да го разве-
дат из Париж, който той вече беше 
виждал, но в друго време. Градът му 
се видя още по-красив, все още обле-
чен в новогодишните си украси, но 
както и преди той не се чувстваше 
уютно сред милиони непознати, кои-
то се движеха край него, поели по 
своите си посоки, понесли своите 
усмивки и тъги, говорещи на своя си 
език за свои си неща, които му бяха 
далечни и чужди.

Големият непознат град е чудесно 
място, когато искаш в него да се 
разтвориш и усамотиш, да останеш 
незабележим и свободен, но Иван не 
искаше да бъде сам. Сам той си беше 
и у дома, там, в България, в своя пра-
шен и сив град, където хората бяха 
тъжни, намръщени и зли на всички и 
най-много – на себе си. Домакините 

му помислиха, че шумният Париж го 
уморява и решиха да устроят това 
пътуване до малкия алпийски градец, 
където можеха да се порадват и на 
истинската зима – да покарат ски. Но 
зимата тази година се случи необи-
чайно топла и безснежна, та градчето 
ги посрещна мрачно и мъгливо, като 
им предложи само своите кокетни 
малки ресторантчета и кафета, в ня-
кои от които свиреше дискретна му-
зика. Ето така те, четиримата, се 
озоваха в едно от тези места, където 
тази вечер за тях снегът падаше 
,,нежно“, но всъщност сняг нямаше, а 
валяха само тъга и спомени, споме-
ни…

Иван поседя още малко с младите 
и по някое време, като видя, че почти 
нямаше какво да си каже с тях, а те се 
забавляваха чудесно и без него, то 
реши да ги остави и да се прибере в 
близкия хотел.

- Тате, да те изпратим. – предложи 
веднага Мима, която размени поглед 
с Антоан.

- Обиждаш ме, дъще! Ще се опра-
вя и сам. Вие останете, може да идете 
и на дискотека. Аз ще се разходя и ще 
се прибера. Ще ви се обадя от хотела, 
за да сте спокойни.

И той излезе от ресторанта. Отвън 
го лъхна хладен и свеж, но не студен 
въздух. Не беше нормално за януарс-
ка вечер. Тръгна бавно по тротоара, 
като се мъчеше да не мис-ли за нищо, 
но в ушите му все така продължава-
ше да вали снегът, а около него беше 
призрачно тихо и спокойно. Само 

стотиците искрящи реклами светеха, 
сякаш това не беше малко забутано 
градче близо до границата, а голям, 
весел и жизнерадостен панаир, който 
го мамеше със светлините си и с 
топлината зад стъклата на суетните 
къщички и хотелчета. Представи си 
хората зад тия прозорци, които 
изглеждаха толкова топли и пълни с 
живот и му се прииска да е част от 
тази топлина и този живот. Но 
изведнъж осъзна, че всъщност той 
сред всичко това е съвсем сам. И че 
няма в този град, в тази огромна 
страна нито един прозорец, който да 
е негов, нито една врата, зад която да 
го чака неговият дом.

Нямаше къде да отиде. Този свят – 
светъл, лъскав, смеещ се, пеещ – не 
беше негов. Представи си своя 
апартамент – далечен, тъмен, пуст и 
тих. И му се видя толкова беден и 
неугледен, че му стана още по-тъжно. 
Защото в него нямаше никой, който 
да го очаква. А така му се прииска да 
усети нечие присъствие, че извади 
телефона и реши да се обади на свои-
те, нищо че още не се беше прибрал. 

Когато екранчето светна и се поя-
ви списъкът с имена от указателя, 
той машинално започна да го чете. 
Списъкът беше дълъг и той се за-
мисли за това, че много от имената в 
него вече нищо не му говореха – бе-
ше забравил кога и защо ги е записал. 
Други му бяха до болка познати, за-
щото работата му налагаше да общу-
ва с тях или защото бяха от кръга на 
по-близки или по-далечни роднини. 
Имената се превъртаха едно след 
друго и изведнъж той осъзна, че сред 
тях няма нито едно, на което в този 
час да се обади, за да чуе роден и бли-
зък глас. Когато беше минал вече 
средата, внезапно му светна: Румено-
то! Ето на кого можеше да се обади 
винаги, когато беше самотен. Онова 
,,Руменo“, както го наричаше той още 
от времето, когато беше крехко, 
нежно девойче, което все бягаше с 
погледа си от неговия, а случеше ли 
се да го догони, поруменяваше и 
въздишаше скришом. Иван не гледа-
ше сериозно на него тогава, после 
всеки хвана по своя си път и той 
почти го беше забравил. Но след го-
дини, когато се срещнаха случайно 
(или не), видя, че предишното крехко 
девойче се бе превърнало в стройна и 
привлекателна жена, която знаеше 

цената си и гледаше многозначително 
и закачливо. Когато заговориха се-
риозно обаче, той разбра – тя все още 
беше влюбена в него и все така 
избягваше погледа му, защото искаше 
да скрие това. Даде му телефона си, 
той – своя и от време на време се чу-
ваха, понякога тя му пращаше за-
качливи sms-и по повод на някой 
празник, той го правеше по-рядко.

Да се обади ли или да прати 
съобщение? Поколеба се малко и на-
писа кратко и почти безлично 
съобщение като върху пощенска 
картичка, което тутакси излетя в не-
видимото пространство. Само след 
секунди се върна съобщение, 
потвърждаващо, че неговото е полу-
чено. В същата минута. И видя часа. 
,,Боже, добре, че не позвъних.“ – по-
мисли той. Беше забравил за часовата 
разлика. Сега в България беше почти 
полунощ. Тя навярно вече спеше и 
едва ли ще прочете съобщението. 
,,Нищо, утре ще го прочете и ще ѝ 
стане приятно“ – опита се той сам да 
се успокои, но това не го направи по-
малко сам. Усмихна се и затвори те-
лефона. В същия миг той трепна в 
ръката му. Или пък така му се стори. 
Не, екранът светеше! Пристигнало бе 
ново съобщение. От Руменото! Беше 
също толкова кратко и лаконично. 
,,Желая щастливо прекарване! И 
завръщане!!!“

Прочете го два, три пъти. И му 
стана някак леко и топло. В този миг 
той разбра колко много означават за 
него тези две изречения и трите уди-
вителни след тях. Това не бяха просто 
думи. Това беше краят на оная неви-
дима тънка нишка, свързваща го с 
родината, с дома, която той беше 
престанал да усеща. Там някъде ня-
кой го очакваше. Тази вечер и винаги. 
Него.

От влагата ли, от взирането ли – 
очите му се замъглиха. Той вдигна 
ръка и прокара длан през лицето си. 
После я протегна напред и видя как 
една внезапно появила се снежинка 
кацна върху нея. Огледа се наоколо и 
видя, че в тъмното край него се 
прокрадваха още – отначало плахо, 
като че ли случайно, но бързо се уве-
личаваха.

,,Tombe la naige!“ – като заклина-
ние повтори Иван. - ,,Първият сняг 
тази зима.“ – и той бавно закрачи 
към хотела.
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съхващият стремеж към позна-
ние, хармония и кpacoтa.” 

*
„Пpи изработката на всяка 

роля Стефан Циганчев търси но-
вото, за да обогати образа, да 
достигне сьвършенството, като се 
старае и c най-малкия щрих да 
подпомогне цялостното 
изграждане. Почти педантичната 
подготовка на ролята му дава 
пocлe свобода на певец и актьор, 
завладяващ публиката. Той 
създава контакт, без който бихме 
били равнодушни, независимо от 
красотата на гласа: един демони-
чен Филип, един Мефистофел - 
зьл дух и двигател на действието, 
един Борис Годунов, разтърсван 
от вътрешни терзания - тези 
сложни характери разчитат на 
музикалната култура на Стефан 
Циганчев, на вътреш-
ното изграждане на 
ролята, на нейното 
високо художествено 
интерпретиране... Да 
nрисъствуваш на сце-
ната и да я владееш, 
да прекрачиш рампа-
та и да станеш прия-
тел и събеседник на 
зрителя, да го отне-
сеш в друг свят на 
случки и сьбития, на 
пеене и музика, да го 
тласнеш към разми-
сьл, дори към самоо-
ценка - ето великите 
повели на изкуството, 
от което се нуждаят 
всички.”

* 
„Познавам отблизо 

Стефан Циганчев. Той 
е талантлив оперен пе-
вец, надарен със 
скромност, обичлив с 
хората, всеотдаен на изкуството. 
Топлина, сърдечност, кротост в 
очите, cилa в гласа, общуване с 
хората... - ето това са няколко 
щрихи от пopтрета на човека и 
певеца - Стефан Циганчев.”

* 
„Спектаклите с народния 

apтиcт Стефан Циганчев са 
празнични, те носят истинска ху-
дожествена наслада... 

Константин Пасков „Компакс” 
- двуседмично издание на 
„Изкуство и литература” ДСП - 
Варна, 13-26 октомври 1975 г. 

*   *   *
Циганчев много бързо се изя-

вява като солист на Варненската 
опера. Първата му роля като со-
лист е Комисарят от „Мадам Бъ-
терфлай” на Пучини, последвана 
от Силвано в операта „Бал с 
маски” на Верди с диригент Емил 
Главанаков. След премиерата на 
„Бал с маски” главният диригент 
на операта Константин Илиев, 
поздравявайки го, му казва: 
„Младежо, щом така добре изпя 
няколко страници от клавира, до-
каза, че оттук насетне можеш да 
изпееш и цял клавир. Браво!” С 
всяка нова партия Циганчев все 
повече се утвърждава на сцената. 
В творческата си дейност се ста-
рае като интерпретатор дълбоко 
и всестранно да разкрива съ-
държанието на героя, който пре-
създава. Той всякога се отказваше 

от външното, ефектното 
и безсъдържателното 
пеене, като обръщаше 
внимание главно в създаването 
на драматично изразителни ге-
рои: сурова простота, яснота и 
героичен патос. Ето това бешe ха-
рактерното за хубавите му и за-
помнящи се роли на сцената. На 
премиерата на първата му изявя-
ваща се роля в операта „Бал с 
маски” през март 1956 г. при-
съства и съпругата му Павлина 
Циганчева, с която само преди 
месец са сключили брак. А след 
успешното му представяне 
изпращат Циганчев да продължи 
обучението си в оперната студия 
на Българската държавна 
консерватория при проф. Христо 
Бръмбаров и подготовката му за 
Младежкия фестивал във Виена - 
1959 г., където се класира и полу-

чава ІІ награда и лоуреатско зва-
ние.

Следват ролите на Анджелоти 
в операта „Тоска” на Пучини, Ца-
рят на Египет и на Рамфис в „Аи-
да” на Верди…

*   *   *
Отзиви: 

* 
„Друг беше Циганчев - уверен, 

спокоен, с изработена роля и ви-
сок боен дух. Той съумя да цент-
рира вниманието на слушателите 
и зрителите още с първата cи 
поява и гo запази до самия край. 
В неговото изпълнение съвсем 
очевидно пролича детайлът и за-
дълбочената музикантска, режи-
сьорска и актьорска работа над 
певческата партия, а u на ця-
лостния характер на образа на 
Филип ІІ от „Дон Карлос” на 
Верди...”

Розалия Бикс - музиковед, в. 
„Култура” в интервю за спектакъ-
ла.

* 
„Културен бележник”: „Ци-

ганчев е постигнал много в обра-
за на Филип ІІ. У него е изграден 
внушително властелинът и тира-
нът, без певецът да търси преси-
лени или натуралистични краски. 
Въздействието на образа на-
раства още повече от това, че Ци-
ганчев е успял да разкрие 
убедително не само монарха, но и 
човека. Басът на Циганчев прите-

жава ценни качества: широк 
обем, изразителност и 
спонтанност пpи всички динами-
ки, голяма певческа издръжли-
вост.”

Константин Петров - музика-
лен критик, „Културен бележник”

*
„Качествата на певец еднакво 

силен на концертната и оперната 
сцена показа Стефан Циганчев. 
Циганчев пестеливо изразходва 
своите певчески данни, разкри-
вайки една смислена и широка 
изразна амплитуда. Той се оказа 
един много примамлив изпълни-
тел на тази знаменита ария на 
крал Филип ІІ, защото явно тьрси 
съдържанието във вокалната 
фраза и жизнената психологи-
ческа правда. Гласът на Циганчев 
тепьрва ще набира cила, блясък и 
певческа изява!”

Венелин Кръстев - музиковед 
и член на Международно жури на 
конкурс (1961 г.):

*   *   *
Влади Анастасов - диригент и 

художествен ръководител на 
Варненската народна oпepa, 29 
януари 1983 г., 19 часа - Клуб на 
културните дейци, Варна:

Уважаеми rocти, скьпи прия-
тели на музикалното изкуство, 

Радостен съм да представя 
творческия портрет на известния 
оперен певец и артист Стефан 
Циганчев, познат на музикалните 
среди не само у нас, но и в 
чужбина. 

Циганчев започва своя път в 
певческото изкуство от родния си 
Свиленград, където получава 
основното си образование. Още 
като ученик участва в гимна-
зиалния хор, а по-късно става со-
лист на градския хор. 

Нямаше град, село или па-
ланка, в което да отсъства мла-
дежки хор, танцова или 
театрална трупа с десетки инди-
видуални прояви на певци, инс-
трументалисти и рецитатори. 
Това е период на бурния ентусиа-
зъм и силно проявения 
творчески огън на човека. В тези 
години именно започва своя път 
и Стефан Циганчев. След за-
вършване на гимназията той 
постъпва като певец в Худо-
жествения ансамбъл на трудова 
повинност - София, 1949-1951 г. 
Тук за първи път започва да учи 
пеене при вокалната педагожка н. 
а. Катя Спиридонова. След 
военната служба през 1951 г. Ци-
ганчев бива приет в хора на ВНО. 
Бързо изтичат два сезона и през 
есента на 1953 г. той се явява на 
конкурс за артист-солисти, който 
спечелва единодушно. Започва 
трудният път на артиста по 
стълбицата на професионалното 
изкуство. Отначало, съвсем 
естествено, на Циганчев му пове-
ряват малки оперни роли като: 
Сапарафучиле от операта „Риго-
лето” на Верди, Анджелоти от 
операта „Тоска” на Пучини, 
Рамфис от операта „Аида” на 
Верди, Дядо Никола от операта 
„Гергана” и др., в които той по-
казва един ярък певчески автори-
тет, стабилност и артистичност. 
Това дава възможност на худо-
жественото ръководство на BHО 

да помисли за по-
бързото поощряване на 
певеца в големите 

оперни заглавия с басови партии 
от световната оперна класи-
ка.3ареждат се творчески сезони, 
пълни с ентусиазъм за младия 
творец от извършеното на сцена-
та. Резултатите от пресъздаване-
то на образите на Филип ІІ oт 
оп.,,Дон Карлос” на Верди, Ме-
фистофел от„Фауст” на Гуно, 
Кончак от „Княз Игор” на Боро-
дин, Мелничаря от„Русалка” на 

Даргомижски е налице. Циганчев 
не само че покрива гласово тези 
партии, но от спектакъл на 
спектакъл се стреми към едно 
усъвършенстване в стиловите 
особености на съответните обра-
зи.В това отношение извънредно 
много са му помогнали подго-
товката за конкурсите през 1959 г. 
във Виена (на VІІ световен 
фестивал на младежта), където 
той получава втора награда и зва-
ние „Лауреат”, а също така и спе-
циализацията му през 1960 г. в 
студията за оперни певци в Со-
фия, оглавявана от известния то-
гава оперен артист и педагог 
Христо Бръмбаров. Не по-мало-
важно в този начален етап от 
дейността на Циганчев е явява-
нето му на Първия конкурс за 
млади оперни певци в София 
1961 г., където той бива награден 
с Лауреатско звание и трета 
награда с бронзов медал. Както се 
вижда в един кратък три годишен 
период, Циганчев преминава 
през огромни професионални ба-
риери - няколко главни партии 
във ВНО, два конкурса и една 
специализация. Всъщност 
именно в този период се 
изгражда голямото начало на пе-
веца и артиста Стефан Циганчев. 
Върху растежа на този прекрасен 
наш певец през този период са 
работили отличните специалисти 
в лицето на главния диригент на 
ВНО по това време з. а. Йоско 
Йосифов и н. а. Христо Бръмба-
ров, з. а. Асен Димитров и редица 
други диригенти и пианисти, ко-
репетитори - участници в 
изграждането му като оперен пе-
вец. 

Нататък пътят за голямото 
изкуство пред артиста е открит. 
Появяват се нови творчески зада-
чи: Гомец де Силва от операта 
„Ернани” на Верди, Дон Паскуале 
от едноименната опера на Дони-
цети, Захария от опера-
та„Вълшебната флейта” от 
Моцарт, Падро Гуардиамо от„Си-

лата на съдбата” на Верди, княз 
Гремин от операта „Дама пика” на 
Чайковски, полковник Боляров 
от„Юлска нощ” от проф. Па-
рашкев Хаджиев, Дон Базилио от 
„Севилският бръснар” на Росини, 
Осмин от „Отвличане от сарая” 
на Моцарт, Куцар от„Албена” от 
Парашкев Хаджиев и други. Едно 
бих казал ново творческо коро-
нясване за певеца в този среден 
период от творческия му път, къ-
дето фактически става абсо-
лютното му установяване на 
сцените в България и чужбина, е 
изпращането му на специализа-
ция в Москва - Болшой театър, 
през 1966/67 г. Под ръководство-
то на знаменитите режисьори на 
този най-голям оперен институт 
там - н.а. Покровски и н.а. Тума-
нов и на диригента н. а. Генадий 
Рождественски той усъвършенс-
тва музикално-сценично ролите 
на Филип ІІ, Кончак, Мелничаря, 
Дон Базилио, Княз Гремин и Ва-
ряшкия гост. Благодарение на 
упоритостта на артиста, неговата 
силна воля и любов към оперно-
то изкуство, ръководството на 
Болшой театър му поверява и 
гастроли в спектаклите на всички 
гореизброени заглавия, които са 
в репертоара. Това е видно от ре-
цензиите и критиките, които са 
излезли по това време…

След тази блестяща специали-
зация Циганчев започва да 
гастролира в много театри на 
страните от Източна Европа, 
както и от Западна Европа - Ита-
лия, ГФР, Англия; Азия - Япония, 
Китай, Монголия и др.

Една отлична страница от не-
говата концертна дейност, която е 
не по-малко важна, е турнето му 
през 1962 г. в Япония. В рамките 
на един месец той изнася 20 са-
мостоятелни концерта при голям 
успех и препълнени зали. В тази 
насока пиетата на певеца от 
концертната изява не е отпаднала 
и до този момент. Малцина са 
българските певци, които 
участват така интензивно като 
концертни певци в кантати, ора-
ториални и други произведения 
от класиката и съвремието. Ци-
ганчев е един от тях, който 
поддържа контакт с всички 
симфонични оркестри в нашата 
страна и концертира в много гра-
дове в страната ни и чужбина. 
Артистът има отличното ка-
чество да общува със слушатели-
те си, независимо в какви условия 
пее: казарма, училище, в заводи 
или на концертни подиуми. Той 
пее с цялото си сърце известни 
популярни български, чужде-
странни - руски и италиански ху-
дожествени песни, поднесени ви-
наги с вкус и мярка в залата, в 
която пее. Една истинска народна 
дейност, едно истинско уважение 
към слушателите. Малцина певци 
могат да се похвалят с такава по-
пулярност всред народа, каквато 
има нашият Циганчев. И дейст-
вително, какво по-хубаво от това 
да поднасяш своето изкуство не 
само в залата на центъра, в който 
работиш, а и на много и най-
различни сцени в градовете и се-
лата на нашата страна до пред-
ставителните зали у нас и чужби-
на. Това прави нашия Циганчев, 
желан гост на всички слушатели. 

СТЕФАН ЦИГАНЧЕВОт стр. 1

В следващия брой

КУЛТУРА, СЪБИТИЯ, ЛИЧНОСТИ
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С развитието си като морски 
курорт, Варна се превръща и в 
оживен културен център. Към 
средата на 20-те години на XX 
век в града се формира един 
творчески кръг около Дома на 
изкуството, свързващ артистич-
ното ядро от Владимир и Коста 
Трендафилови, Георги Громов, 
Идеал Петров, режисьора Исак 
Даниел, литератора Васил 
Ставрев, публициста Борис Са-
къзов и Добрин Василев, ху-
дожниците Георги Велчев, 
Христо Каварналиев, Иван Ра-
динов, Марин Жеков, склуптора 
Кирил Шиваров и други. Всички 
те са обединени от интереса си 
към литературата, теа-
тралното изкуство, му-
зиката, изобразителното 
изкуство, поезията и от 
желанието да намерят 
пътища за изказ на 
своите идеи и мисли за 
един по-възвишен свят. 
Към този кръг се при-
съединява и създаде-
ният в началото на 20-те 
години „Български 
морски сговор” с крилатия си 
лозунг „Българи, елате на море-
то, опознайте го, обикнете го и 
останете там”. Морският сговор 
помага на българските творци 
да вперят поглед в морските 
дълбини, да се вслушат в рева 
на вълните, да уловят галещия 
плисък на тихото море, да спо-
делят шепота на своето сърце от 
допира с вълните.

Голяма роля в изпълнението 
на задачите на Морски сговор 
оказва основаната през 1922 г. 
варненска масонска ложа 
„Черноморски приятели”. Нейни 
учредители са 13 масони из сре-
дата на бизнеса, банковото дело 
и главно висши офицери от 
Военноморския флот, масоните 
кап. І ранг Сава Иванов – ре-
дактор на списание „Морски 
сговор”, кап.  І ранг Георги Сла-
вянов – главен секретар на 

ПЕТЪР СТОЯНОВ

С „ЧЕРНОМОРСКИ ПЕСНИ” ЕЛИСАВЕТА 
БАГРЯНА СПЕЧЕЛИ ПЪРВИЯ

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА МОРСКА 
ПОЕЗИЯ ПРЕЗ 1928 ГОДИНА

„Морски сговор”.
В стремежа си да популяри-

зират морето и творчеството, 
посветено на него, Морски сго-
вор организира през 1928 г. 
конкурс, посветен на морската 
поезия. В конкурса участват 
както известни наши поети като 
Елисавета Багряна, Николай Ра-
китин, така и начеващи млади 
поети.

Конкурсът печели Елисавета 
Багряна с „Черноморски песни”. 
В стиховете тя прониква в ду-
шевността на човека, свързан с 
морето – морякът, рибарят, ула-
вя ритъма и тона на морето и го 
превръща в художествен образ, 

с цялото му величие и 
разнообразие.

Морето пленява и 
другия наш голям поет 
Николай Ракитин. Ма-
кар, че живее в Плевен, 
той прекарва летните 
дни край Варна. От 
своето лозе край Галата 
съзерцава морето, него-
вото величие и мощ, 
неговата безбрежност, 

стихийност и вечност. За човек 
от равнината това са силни усе-
щания, особено за неговата пое-
тична душевност. През 1924 г. се 
ражда първата му стихосбирка 
„Морско лято”. Участва в 
конкурса за морска поезия през 
1928 г.със стихосбирката си 
„Черноморско лято” и е един от 
първите български поети, 
посветили стихове на морето. 

Конкурсът за морска поезия 
дава тласък за развитието й. 
През 1932 г. морякът Никола 
Вапцаров си отива от Варна с 
диплом за машинен техник, но 
остава край морето „С онзи див 
копнеж по Филипините и едри-
те звезди на Фамагуста”. През 
1932 г.във Висшето търговско 
училище във Варна като препо-
давател по френски език 
постъпва нежният поет Нико-
лай Лилиев:

„На стъклени и ледени нощи,
тъкани от луна и самота
сред плисъка отмерен на 

вълните”. 
Две години престоява Н.Ли-

лиев във Варна, но в града го ча-
ка „На гларуси изгубеният 
пясък” и той се връща към бре-
га със стихосбирката си „Край 
морето”. Николай Лилиев дава 
друг тон на морската ни поезия 
- на безмълвното море, на спя-
щите крайбрежия, „на тишината 
в мига на затихналата буря”, на 
метафоричната представа за мо-
рето като вечно движение наго-
ре по гребена на вълната или в 
тишината след „деветата вълна.

През 1933 г. директор на Де-
вическата гимназия във Варна е 
писателят Димитър Осинин. 
Той е един от познавачите на 
фолклора и автор на 
„Празнични песни”, „Заплакала 
е гората”, „Думата на българи-
на”, на пътеписи и сборници с 
народни песни. Срещата му с 
морето край Варна не остава без 
следи – двете стихосбирки 
„Морски ветрила” и „Тихи 
пристанища” са плод на негово-
то усещане за морето и човека 
на брега.

В конкурса за морска поезия 
през 1928 г. участват и млади 
поети, ученици по това време в 
Мъжката гимназия във Варна – 
Емил Георгиев със стихотворе-
нието „По море” и Васил Па-
вурджиев с „Родно море” и 
„Рибарска песен”. Основното в 
стиховете им е любовта към мо-
рето, но и респектът от неговата 
необузданост, стихия и величие.

Така морето се превръща не 
само в надежда за стопанството 
след сполетялата ни катастрофа, 
но и в една интересна загадка за 
поетите. В него те търсят и 
откриват метафоричното пре-
въплъщение на своя творчески 
полет, изпълнен и с романтика, 
и с истински живот за човека 
край брега.

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА СП. “МОРСКИ СГОВОР”

На стр. 12

ФЕСТИВАЛ ЗА ПОЕЗИЯ И ЗА БЕЛЕТРИСТИКА
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕЗИЦИ - ВАРНА 2017

ОРГАНИЗАТОРИ: 
СДРУЖЕНИЕ „ЛИТЕРАТУРНО ОБЩЕСТВО” - ВАРНА,
АКАДЕМИЯ „ЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА” - ВАРНА, 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” - ВАРНА.
С УЧАСТИЕТО НА ПИСАТЕЛИ ОТ: 

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ, 
СЪЮЗ НА НЕЗАВИСИМИТЕ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛИ, 

СЪЮЗ НА ПИСАТЕЛИТЕ-ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ „Д. ДИМОВ”, 
ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ СРЪБСКО-БЪЛГАРСКО

ПРИЯТЕЛСТВО 
Фестивалът е за писатели от страни членки на ЕС, кандидатства-

щите за членство в ЕС страни, както и за потенциални страни 
кандидатки. 

ФЕСТИВАЛ ЗА ПОЕЗИЯ И ЗА БЕЛЕТРИСТИКА
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕЗИЦИ - ВАРНА 2017 e с приоритет към 

младите писатели (младежи до 35 години) и младежката тематика, 
както и към всички, желаещи да участват в него, независимо от 

възрастта.
ОСНОВНА ЦЕЛ: Учредяване на годишна награда „Европейско 

Перо” за непубликувани до момента, както и за публикувани, но 
знакови за автора творби и издаване на първия европейски 

сборник (литературен алманах) на писатели, пишещи на офи-
циалните 24 езика в ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, както и писатели, 
които са от страни кандидатки - Турция и Македония и от по-

тенциални страни кандидатки от Западните Балкани - Албания, 
Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Косово (съгласно резо-

люция № 1244 на Съвета за сигурност на ООН). (Допускат се за 
участие и писатели от останалите европейски страни, ползващи 

някоя от трите официални азбуки в ЕС.)
Официални азбуки в ЕС: латиница (от началото на ЕС през 1957 г.), 

гръцка азбука (от приемането на Гърция в ЕС през 1981 г.),
кирилица (от приемането на България в ЕС през 2007 г.).

Езикови групи и езици в ЕС: германски езици (датски, немски, 
шведски, нидерландски и английски; романски езици (френски,

италиански, португалски, румънски и испански); славянски езици 
(български, чешки, полски, хърватски, словашки и словенски); 

балтийски езици (латвийски и литовски); келтски езици (ирландски и 
гръцки език); езици от извън индоевропейското езиково семейство 

(от угро-финската група: естонски, финландски, унгарски); 
малтийски език (семитски език) с официален статус в ЕС.

В раздела за БЕЛЕТРИСТИКА влизат освен художествена, също и 
документална и пътеписна проза, дневници, епистоларна литература, 
драматургия, литературоведски изследвания, литературна критика.

Творбите се изпращат онлайн на e-mail: 
europeanlanguagesfestival@gmail.com или litobshtestvo@abv.bg 

или по пощата на адрес:  9000 Варна, ул. „Георги Раковски” 53 А,
ет. 2, ап. 4 за Фестивал - Варна 2017 (за предпочитане е на e-mail)

Такса за участие във ФЕСТИВАЛ ЗА ПОЕЗИЯ И ЗА БЕ-
ЛЕТРИСТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕЗИЦИ - ВАРНА 2017 с га-

рантирано отпечатване: 
52 лева (или 26 евро) за раздел ПОЕЗИЯ и

78 лева (или 39 евро) за раздел БЕЛЕТРИСТИКА на
IBAN: BG51 CECB 9790 10A5 2603 00    и    BIG: CECBBGSF

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
ЗА ПОЕЗИЯ - едно или повече стихотворения (най-много до 2 

страници на участник);
ЗА БЕЛЕТРИСТИКА - кратки белетристични форми или откъс от 

по-обемна творба (най-много до 3 страници на участник).
ВНИМАНИЕ! ДОПУСКА СЕ УЧАСТИЕТО НА ЕДИН АВТОР И В 

ДВАТА РАЗДЕЛА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ 
ИНДИВИДУАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗДЕЛ.

ВНИМАНИЕ! За конкретизация при наличие на други, приемливи 
за организаторите желания на авторите, свързани с обема на отпе-

чатания текст, уточнения се извършват в писмен вид на e-mail: 
 europeanlanguagesfestival@gmail.com или litobshtestvo@abv.bg

Участието във ФЕСТИВАЛ ЗА ПОЕЗИЯ И ЗА БЕЛЕТРИСТИКА
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕЗИЦИ - ВАРНА 2017 е на принципа 

УЧАСТИЕ - ИЗЯВА, като няма да се публикуват творби с ниски ху-
дожествени достойнства, безнравствено, обиждащо съдържание 

или творби с езика на омразата.
Творби се приемат до 31.03.2017 г.

Тържественото връчване на наградите ще се състои на 11.05.2017 г.
Първа част на сборника излиза от печат до края на месец юли 2017 г.

Побързайте! 
Предстои Ви включване в уникално литературно издание, което ве-
че има запазено място във всички национални библиотеки на стра-

ните членки на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

През 1927 сп. 
„Морски сговор” с ре-
дактор кап. І ранг Са-
ва Иванов (на 
дружество „Българс-
ки морски сговор”) 
обявява конкурс „за 
написване цикъл от 
няколко стихотворе-
ния - песни, които да 
имат за съдържание 
морето, стремежа и 
любовта към него, 
живота на моряците и 
сроден сюжет. Песни-
те трябва да бъдат куплетирани 
и да имат строго ритмична 
форма. Желателно е едната от 
тях да има формата на марш или 
химн...”

През м. април 1928 журито на 
литературния конкурс с предсе-

Елисавета Багряна (вляво) и фолклористката Елена 
Огнянова на морския бряг, 1930 г. (Снимката е прите-

жание на НИМ – София)
дател проф. д-р Янаки Арнаудов 
оценява достойнствата на 
представените творби от 46 
автори: „Премията 5000 лв. от 
нашия конкурс за написване на 
цикъл от морски песни е опреде-
лена единодушно от журито на: 
г-жа Елисавета Белчева-Багря-

на“. Аргументите: „Най-
издържан е цикълът с мо-
то „Чайка III”, състоящ се 
от песните „Морето”, 
„Моряшка песен” и „Ри-
барска песен”, тъй като в 
него се чувства най-силно 
могъществото на морето, 
пленило душата на поета. 
В песните има възторг и 
бунт, умиление и жажда, 

резигнация и примирение с оно-
ва, което човекът на морето 
има”.

Година преди това авторката 
издава първата си стихосбирка 
„Вечната и святата” (18.12.1927), 
която съдържа и цикъл от сти-
хове, посветени на морето. През 
м. януари 1928 г. културната 
общественост във Варна органи-
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1 НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА АВТОРИТЕ НА АЛМАНАХ „ЛИТЕРАТУРЕН БРИЗ”  
АВТОРИ НА ВЕСТНИК „ЛИТЕРАТУРА И ОБЩЕСТВО”, КНИГА ПЪРВА И НА 

ВСИЧКИ, КОИТО ВЕЧЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В КНИГА ВТОРА, ТРЕТА, ЧЕТВЪРТА..., 
КАКТО И НА ВСИЧКИ НАШИ ЧИТАТЕЛИ, ДУХОВНИ

СЕСТРИ И БРАТЯ

ЛЮДМИЛА БОГОСЛОВОВА, БОЯН АНГЕЛОВ, ДИМИТЪР
КЪНЕВ, АНЖЕЛА ДИМЧЕВА, ЕЛКА НЯГОЛОВА, МАРГАРИТА 

ПЕТКОВА, ТАНЬО КЛИСУРОВ, ВАСИЛ ЛЯПЧЕВ, ПЛАМЕН ЕНЕВ, 
ИВАН НАНЕВ, ХРИСТО ЧЕРНЯЕВ, ПЪРВАН СТЕФАНОВ,

ВАЛЕНТИН ЧЕРНЕВ, ДИМИТРИНА РАВАЛИЕВА, ПЕНКА ВЛАДИ-

МИРОВА, ВАРТА БЕРБЕРЯН – ГАРАБЕДЯН, МЪГЪРДИЧ ХАЧИКЯН, 

ГЕРГАНА СЛАВОВА, КОСТАДИН КОРУЧЕВ, ЕЛЕНА ДИМИТРОВА, 

ПАРИС СИВРИЯН, ГЕОРГИ КОВАЧЕВ, ДИМА ДИМИТРОВА, АНЕТА 

КОЛЕВА, ВЕЛИЧКА ВЪРБАНОВА, ПЕТРА ГАБАЛОВА, ЗОРКА 

ВЪЛЧЕВА, ВЕЛИКО БОЕВ, ЛЕВОН ОВАНЕЗОВ, АНТОНИН ГОРЧЕВ, 

ЕЛИЦА ВИДЕНОВА, СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ, ЕЛЕНА ДИВАРОВА, 

ЙОРДАН АТАНАСОВ, ПЛАМЕН ПАНЧЕВ, ТАКУХИ МИНАСЯН, 

САРКИЗ ГОСТАНЯН, ЗАКАР ГОСТАНЯН, ЕМА ГЕОРГИЕВА, ДАНКА 

СТОЯНОВА, ВОЙМИР АСЕНОВ, ГЕОРГИ ВЕНИН, МАРИЯНА ХРУ-

ЗА, НАДЯ ПОПОВА, ДИМИТЪР ХРИСТОВ,ЖЕНЯ ЖИВКОВА-СТАЙ-

КОВА, РОЗАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА, ИВАН ЕСЕНСКИ, ПОЛЯ 

ХРИСТОВА ЧАВДАР ТЕПЕШАНОВ, КИРИЛ АСПАРУХОВ, СТЕФАН ДИМИТРОВ, БОЙКО ВАЧЕВ, 

АГОП МЕЛКОНЯН, РУМЯНА КИРОВА, ВАСЯ БОРИСОВА, ТОМАС ТРАНСТРЬОМЕР, ЕВГЕНИЙ СТЕ-

ПАНОВ, НАТАЛИЯ ЛИХТЕНФЕЛД, ВИОЛЕТА СТАНИСЛАВОВА, ОЛЕГ СЕВРЮКОВ, ЧИЧО ДАЧО 

(ЗДРАВКО ИВАНОВ), КАЛИН КАЛИНОВ, ХРИСТО ГАНЕВ, ВЕСЕЛИН АСЕНОВ, ВАЛЕНТИН ДИ-

МИТРОВ, ВЕНЦИСЛАВ БОЙЧЕВ, МИХАИЛ ГРИГОРОВ, ПЕТЪР СТОЯНОВ, ЕЛЕНА НИКОЛОВА, ЗЛА-

ТИМИР КОЛАРОВ, СТЕФАН САРАНДЕВ, ГЕОРГИ ЧИЧАРОВ, НЕДЮ МОНЕВ, КОСТАДИН ПАМПОВ, 

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ, НЕДЯЛКО ИЛИЕВ, МАРИН КАДИЕВ, ДАНКА СТОЯНОВА, НИКОЛА ИВАНОВ, 

НИКОЛАЙ ТАБАКОВ, КИЧКА ХРИСТОВА, МАРИЯ ВАЧЕВА, МАРИЯ ИВАНОВА, МАСИС ХАДЖОЛЯН.

Абонамент

До 15-ти декември на 2016 г., във всяка пощенска станция,
можете да се абонирате за вестник "Словото днес":

за 1 месец - 4 лв.      за 4 месеца - 16 лв.    за 1 година - 40 лв.
за 3 месеца - 12 лв.   за 6 месеца - 24 лв.    Каталожен № 115

ЛИТЕРАТУРА, ТВОРЧЕСТВО, 
ВИЖДАНИЯ…

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА СП. “МОРСКИ СГОВОР”
От стр. 11

На 12 ноември 2016 г. (събота) от 18:00 ч. във Фестивален
и конгресен център  Варна, зала № 1

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДКРЕПАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА 
АЛМАНАХ "ЛИТЕРАТУРЕН БРИЗ" НА ВСКУ  ВАРНА

зира литературна вечер с 
участието на поетесата. От 
Варна и морето води съдбовната 
й среща със сръбския поет и 
журналист Раде Драйнац, който 
я провокира да напише цикъла 
„Зовът на морето”. „В хубава 
Варна” изнася сказки по покана 
на Варненското културно-
просветно читалищно дру-
жество; всяко лято прекарва по-

чивката си на морския бряг. Вре-
мето, когато Златни пясъци са 
били пусто, обрасло с магарешки 
тръни морско крайбрежие и тук-
там из лозята е имало малки къ-
щички едно лято прекарали 
почти 3 месеца с Дора Габе. Кап. 
Георги Славянов често ги вземал 
със себе си на плавания с пара-
хода до Истанбул и Кюстенджа.

Тогава започва да пише сти-
ховете „Звезда на моряка.” 

(1931).
През 1982 г. варненското Кни-

гоиздателство „Г. Бакалов” изда-
ва поетичната книга на Багряна 
„Избрани стихотворения” в но-
вата си библиотека „Слово и 
звук” (стихотворения, подбрани 
лично от поетесата, нейна фо-
тография, факсимиле на едно 
стихотворение, автограф, малка 
грамофонна плоча с авторски 
рецитал.

ПОМОЩ
От половин година нашият колега и приятел, талантливият поет 

Андрей Андреев боледува тежко, вследствие на което се наложи и 
ампутация на единия му крак. Във връзка с постоянните медицински 
манипулации и особено предстоящото протезиране, са необходими 
средства, с каквито той не разполага. С апел за помощ публикуваме 

специално откритата банкова сметка за дарения на Андрей Андреев:

Банка ДСК ЕАД IBAN BG97STSA93000023848607 BIC STSABGSF

„От българското народно 
творчество се излъчва не само 
поезия, мъдрост, изящна сло-
весност и изразност, но също ху-
мор и дълбока философия на 
(умо)творенията. Гатанките не 
правят изключение - те са просто 
най-сбития им израз. Народното 
творчество е живо само ако се 
съхранява, разпространява и 
възпроизвежда ежедневно. Из-
хождайки от „новия поетически 
вид” - „поетичната гатанка”, аргу-
ментиран и въведен от Румен 
Стоянов (в книгата му „Злак”, 
2012, стр. 107-113; представен за 
втори път и в книгата му „Зрак”, 
2015), формулирам друг подобен 
вид - „сатирична” и „афо-
ристична” гатанка. Ролята на отго-
вора и вида на гатанката могат 
коренно да се различават, така са-
мият отговор е още по-голяма за-
гадка и даже контрапункт на 
предшестващия го израз. Целта е 
мобилизация на все-
възможни литературни, гра-
матични и лингвистични 
изразни средства, похвати и 
форми за постигане както на 
сатиричен ефект, остра кри-
тика и черен хумор, така и 
на философска и прагма-
тична дълбочина на умотво-
ренията. Друга много важна 
роля на сатиричните и афо-
ристични гатанки е стимулиране-
то към творчество през целия 
живот - от първите думи и букви 
до постепенното осмисляне и 
изкристализиране на житейския 
опит, възприемането и претворя-
ването на околния свят и предава-
нето на другите, съчетано с 
активна гражданска позиция, 
дълбок хуманизъм и хармония с 
природата.”

*И най-лошият живот в мир е 
по-добър от катастрофална побе-
да. Глобална завера; *За един грях 
има прошка, за друг има наказа-
ние, за трети - родово проклятие. 
Съвременна индулгенция; *Наро-
ден учител-ветеран - от хората 

възвеличан, за „почетен гражда-
нин” невенчан. Съвременен буди-
тел; *Дума дупка не винаги прави - 
лошо е щом дупките са „черни”. 
Философия на деня; *В сърцата ни 
макар и зрънце, науката е слънце - 
ведно с учението Родината ни кре-
пи. Верую българско; *Защо да са-
дят - после ще трябва да берат. 
Мързеливи габровци; *За да не 
падне от два стола, седи на повече. 
Всестранно развит; *Последният в 
кушията на прехода е първенец - 
другите да пият студена вода. Фи-
нално пренареждане; *Много ди-
ни приграбил, та навсякъде се 
провалил. Лумпен-лидер; *Води се 
за носа и на всеки е слуга. Неук 
избирател; *Покрай тероризма 
избуя ай-сиктиризма. Устат непу-
кизъм; *За праха вманиачена, а с 
душа развратена. Пишман къ-
щовница; *Защитник е - муха не 
убива, а в гърба на човека нож за-
бива. Лумпен-еколог.

Мария  Вачева  е 
учител – ветеран, за
вършила  Софийския 
университет  „Св. 
Климент  Охридски”, 
специалност  химия, 
випуск  1955  г. 
Участвала е на 3 На
ционални  педагоги

чески  четения  и  3  пъти  е 
награждавана  с  „Отличник”  на 
три различни министерства. В те
чение  на  25  години  е  секретар  на 
Дружеството на учителите по хи
мия  на  НТС.  Основател  на 
СП’2004.  Мениджър  на  ВИС 
„Морски  вълни”  и  културни  съби
тия.  Сътрудник  на  клубове  „По 
първи  петли”  и  „Законите  на 
Мърфи”  на  програма  „Хоризонт” 
на БНР  радио Варна, Шумен, Со
фия,  Благоевград,  Стара  Загора, 
Пловдив. Публикува разкази в реди
ца  национални  литературни 
вестници  и  сборници  на  варненски 
писатели.  Редактор  е  на  няколко 
книги. Член на Сдружение Литера
турно  Общество    Варна  (СЛОВ) 
от 2013 г.

КУЛТУРА, СЪБИТИЯ, ЛИЧНОСТИ




