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Гинка Станчева е първата българска 
звезда стъпила през 1957 г. върху черве-
ния килим на Кан, редом с Бриджид 
Бардо, Лиз Тейлър, Жулиета Мазина и 
Федерико Фелини. През целия си живот 
тя играе предимно положителни роли. 
Режисьорите, с които работи не предпо-
лагат, че харесва отрицателните роли, 
които повече интригуват зрителя, защото 
носят повече конфликтност. Тайно за-
вижда на Георги Черкелов, уникален в 
пресъздаването на отрицателен персо-
наж, който всички запомнят. Споделя 
ми, че много трудно се гради образ на 
позитивната личност, защото винаги 
крие доза баналност и повторяемост. 
„Страхуваш се да не изпаднеш в ди-
дактика и назидателност. Зрителят, като 
че по-малко забелязва героя, който 
излъчва позитивност и задоволство, ма-
кар че може би подсъзнателно иска да 
прилича на него. А целта ми винаги е би-
ла да достигна до съзнанието на публика-
та. Отрицателният герой съдържа повече 
компоненти, за които да се захванеш” – 
тя отмята назад русите си коси и се 
заглежда след отминаващия, без да спре, 
неизвестно защо, автобус. Стоим на 
спирката пред нейното жилище – малък 
блок от началото на 60-те на шумния бу-
левард „Христо и Евлоги Георгиеви”. 
Поглеждам я с тревога и ме обхваща 
безспокойство. Във филма, който 
подготвях за нея, Гинка Станчева пак бе-

ше в положителната роля на носеща 
светла енергия великолепна актриса. Бог 
ми е свидетел колко пъти по време на 
интервютата с нейни колеги и познати 
тайно се надявах да споделят и нещо не 
така положително и ведро за нейната 
същност. Останах си само с очакванията. 
Тя внезапно сменя темата: „Тази пролет, 
ми се случи нещо позабравено: на улица-
та ме настигна един възрастен човек с ду-
мите: „Никога няма да забравя вашата 
медицинска сестра в „Рози за доктор Шо-
мов”. Бях стъписана - та колко време е 
минало от сезона 1966-67-ма година! 
Още повече, че това беше една от първи-
те ми театрални роли. „Рози за доктор 
Шомов” на Драгомир Асенов - много 
емоционална пиеса, в която си партни-
рахме с Виктор Георгиев - главния лекар, 
и Банко Банков - младия лекар, в който 
бе влюбена моята героиня. Жалко, че за-
ради критичния поглед към поставените 
проблеми, свалиха пиесата от репертоа-
ра, при това - при пълна зала! Тогава са-
лонът беше по-голям - 800 места, които 
винаги бяха заети. Никой не казваше 
подценително: „А, бе, българска драма-
тургия!”. Зрителите вярваха на героите и 
съпреживяваха техните съдби. Мла-
дежкият театър беше първенец в цялата 
страна.” В най-ранната си младост на сце-
ната на Благоевградския театър Гинка 
Станчева за пръв път изпитва силите си 
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ДОКАТО СЕ ПРАВИ ФИЛМ...

МОНОЛОГ
НА ДНЕШНИЯ ОДИСЕЙ

На Тина

Днес животът тече ли, тече... Океан! –
обещания, грях и съблазън,
ти тъчеш ли, тъчеш – аз в платно

съм втъкан
и от лоши женихи те пазя...

Още малко остана от филма Живот! –
обещай ми любов до финала,
Телемах, покрай твоята вярност до гроб,
се превърна навярно в мъж малък?

Обещай ми целувка и страст, обещай! –
Златно руно ли?... Вече ми писна –
нека бъда пак хрисим съпруг и баща,
а не жиголо аз на Калипсо.

Припознай ме, любов, подир дългия път! –
аз почуквам с тояжка отвънка –
провери ме по белег на мъжката гръд
и дали мога лък да опъна!

ТВОЯТ РОД
На Драгомир Шопов

Нека Бог благослови народите,
дето думат, пишат и се молят
на езика Кирило-Методиев
и по Божия свещена воля!...

Точно пред очите на Византия
се събужда майчица България –
княз Борис облича царска мантия 
и кръщава в православна вяра.

Траките, славяните и шопите? –
всички стават българи до гроба,
българска и елинска Европа
люлка е на двата древни рода.

ГЕОРГИ ДРАМБОЗОВ

ЧЕТИРИ ПОСВЕЩЕНИЯ
С УСМИВКА

НОВА КНИГА
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Защо “Българска морска енциклопе-
дия”?... Защото всяко поколение след 1878 
г. живее с мечтата за създаването на своя 
“marine” и трупа своите познания за 
българското море, корабостроене и кора-
боплаване. Правят го още руските офице-
ри от Дунавската флотилия през 1883 г., 
когато полагат основите на военноморския 
музей; правят го и издателите на най-попу-
лярното морско издание у нас “Морски 
сговор” (1924 – 1944); събират “морски 
пръски” издателите на сп. “Корабостроене 
и корабоплаване” и “Морски свят”. В 
сътрудничество с издателствата “Су-
достроене” – Ленинград, “Морско изда-
телство” - Гданск, “Хонщорф” - Рощок, и 
“Транспрес” - Берлин - ГДР, книгоиздателс-
тво “Г. Бакалов” работи над съвместна че-
тиритомна морска енциклопедия 
(неосъществена). И вероятно само времето 
за промени не им е достигнало...

“Издателство МС” – Варна, завърши ра‐
ботата  по  проекта  “Българска  морска 
енциклопедия”  (началото  беше  поставено 
2005  г.  с  поредицата  “Морска  енциклопе‐
дия” в сп. “Морски свят”). Целта и тогава, 
и  днес  е  една:  още  знания  за  теорията  и 
конструкцията  на  корабите,  корабно  обо‐
рудване,  за  корабостроенето,  навигация, 
военноморски  термини,  океанография, 
хидрография  и  комуникации  по  море,  ри‐
барство,  пътешествия,  в  проучването  на 
океана  и  географски  открития,  подводна 
дейност, морски учени, развитието на кора‐
бостроенето, науката и практиката на кора‐
бостроенето, корабостроители, навигатори, 
писатели и маринисти, морски традиции и 
легенди, морски спортове и корабомодели‐
зъм,  организации  и  предприятия  от  кора‐

бостроенето и флота...
Енциклопедията съдържа ок. 2550 

енциклопедични статии и над 1650 фо-
тографии, карти, илюстрации. “Българска 
морска енциклопедия” предлага енцикло-
педични познания по навигация и ло-
гистика, океанография, хидрография и 
комуникации по море, научно-изследва-
телски центрове.

В проекта “Българска морска енцикло-
педия” участват морски експерти, истори-
ци, краеведи, журналисти. И приносът им 
е огромен. “Българска морска енциклопеу-

дия” стана нъзможна с изключителната 
подкрепа на: доц. д-р Траян Траянов, кдп 
Стефан Методиев, д-р Мариана Кръстева, 
д-р Атанас Панайотов, Иван Алексиев, доц. 
д-р Добромир Грозев, д-р Тодор Парушев, 
Александър Минчев, проф. д-р Валентин 
Плетньов, Трифон Трифонов, Игор Лаза-
ренко, Теодор Роков и др. 

А енциклопедиите 
имат това качество - 
да се развиват с вре-
мето. И всяко едно по-
коление прибавя нови 
и нови събития към 
досега известните, но-
ви и нови имена в па-
метта на българските 
морета.

Поектът включва изработка на сайт, къ-
дето ще бъдат качени всички енциклопе-
дични статии, което ще разшири 
значително неговото разпространение и 
позициониране (www.morskisviat.com)

“Българска  морска  Енциклопедия”  – 
предпечат  и  печат  се  осъществява  от 
„Издателство  МС“  ООД  и  “Колор  принт” 
ПАК ООД.

Това е една история отпреди половин 
век, история за любов и свобода, която 
едва днес разчитаме в цялата й дълбочи-
на.

Първата част на книгата е драма-
тична хроника на 60-те години на ХХ 
век, разкрита през „романа в писма” на 
хърватската класичка Весна Парун и 

българския актьор Вели Чаушев. 
Интимният сюжет от писмата им от 
1963-1965 - до последното 30 години по-
късно, е поставен в глобалния контекст 
на времето: „измамната свобода” на 1962 
и последвалата през 1963 г. Студена вой-
на с тягостното й отражение върху 
културните процеси и междудържавни-

КАТЯ ЗОГРАФОВА

БЪЛГАРСКАТА 
ОДИСЕЯ НА 

ВЕСНА ПАРУН
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МОРЕ И ХОРА
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Това не я прави по-слаба или 
по-малко драматична, но тя е 
някак си по-ведра в сравнение, 
например, с поезията на Яво-
ров или Иван Динков. При 
Иван Цанев няма тотално тра-
гични стихотворения. Това е 
поет на метафоричните вглъбя-
вания, на дългия път към 
вътрешните пространства на 
сърцето и подсъзнание-
то. Неговата поезия 
прекрачва отвъд прага на 
традиционното мислене, 
отвъд прага на назовима-
та емоция.

За онези, които позна-
ват творческите търсе-
ния на Иван Цанев, няма 
да е изненадваща посока-
та на това пътуване към 
дълбините на човешкия 
„Аз” с цел да се открият 
отговорите на вечните 
въпроси, „които никой 
век не разреши”. Но не 
може да не бъдат изнена-
дани от дълбочината на 
философските прозре-
ния, беля-зани както от 
натрупания опит, така и 
от вече уравновесения 
лирически „Аз”, 
прехвърлил „на попри-
щето жизнено средата”.

С творчеството си 
Иван Цанев доказва, че 
извечните човешки тревоги ня-
мат нито националност, нито 
народност. Толкова ли е важно 
дали Хамлет е датчанин? Това 
доказва великолепното му сти-
хотворение „Почти епитафия” 
не само със своя край:
Световен мозък, напрегни се,
днес на последна дума си осъден.
Неистов петмилиарден писък
тресе противоатомните здания:
„Да бъдем или да не бъдем!”
И цялата земя е Дания.

Особено впечатляващ е 
нравственият императив на те-
зи стихове. Негативните и по-
зитивните поетични вибрации 
съжителстват и живо трептят в 
това стихотворение. Поезията 
на Иван Цанев е течение на 
мисли, чувства, усещания във 
формата на вътрешен монолог, 
който достига до крайната си 
форма, до неимоверно емоцио-
нално извисяване.

В по-късен период Иван Ца-
нев публикува сонети, посвете-
ни на други творци, които 
можем да определим като 
своеобразни мини-портрети на 
съответните литератори. Иван 
Цанев откроява най-същност-
ното и характерното за всеки 
от тях. Смисълът на сонета се 
открива в самото заглавие или 
в мотото към съответния со-
нет. Това са своего рода инди-
ректни разговори, спорове, 
съгласия, несъгласия или 
въпроси към събратя по перо. 
Длъжни сме да отбележим, че 
Иван Цанев е сред най-
изтънчените майстори на со-
нетната форма в българската 
поезия. Неговите сонети са ви-
сока поезия, от където и да ги 
погледнем и оценяваме.

А ето го и поетичният авто-
портрет на самия Иван Цанев в 
стихотворението „Роденият 
поет”:
Ако се бе родил в мравуняк,

би живял
щастливо като в рай

за глухонеми –
кой би посегнал там

заслужения дял
от общата вглъбена тишина

да му отнеме?
Не е той мравка

и за друго е роден,
но сред гъмжилото

от книжници и фарисеи
ще го ограбват

и убиват ден по ден
и ще му пречат нивата

словесна да засее.
Ще сквернословят

зад гърба му в хор
с пиянско грачене среднощ

ще го измъчват
а сутрин доноси

ще чуруликат на ухо
за него словоблудците

от кръчмата.
Той мълком ще преглъща

злобните сълзи,
неотмъстен ще се прибира

вкъщи –
защото заговори ли

на техния език,
ще се погуби,

няма да е вече същият.
Поеме ли греха да грачи

с тях докрай,
подсъдно би живял

до някой черен петък,
когато глухонемите

от мравешкия рай
ще проговорят

и ще му поискат сметка.
Тук е целият Иван Цанев – 

добър и непримирим, нежен и 
суров, милостив и непроща-
ващ. Особено характерни за то-
ва стихотворение са 
овладеният гняв, яростта през 
стиснати зъби. Усещаме както 
„Фурнаджиевския бяс”, така и 
лиричната същност на Иван 
Цанев.

Поезията на Иван Цанев е 
със силна подтекстовост. Те са 
отражение на вътрешния му 
свят във видимия взор на духа 
и сетивните хоризонти на пое-

та. Всеки един от неговите 
образи-отражения е с дълбок 
смисъл и с много по-богато съ-
държание на реалните му 
външни проявления.

Връщам се отново на ми-
сълта, че Иван Цанев в 
известен смисъл реабилитира 
библейско притчовата лирика в 
българската поезия. И то в едно 
време, когато стихотворения с 

подобна тематика са неха-
рактерни, нетипични за 
българската лирика, в 
разрез с официално пропо-
вядвания атеизъм. В 
известен смисъл творби с 
подобни теми и мотиви са 
еретични за периода на 
създаването си. Такива сти-
хотворения са „В памет на 
мъртвия”, „Накрая на све-
та”, „Завръщане от 
безкрая”, „Три гълъба”. В 
лириката на Иван Цанев 
няма екстремни моменти и 
състояния, но са запазени 
глобалните универсални 
идеи, внушения и обобще-
ния, съхранени са в поети-
ческите послания и 

лиричната тъкан, което 
компенсира отсъствието на 
крайни състояния. При тоя 
поет гражданските и 
екзистенциални мотиви и 
проблеми са взаимно преплете-
ни и си влияят. Гражданските 
мотиви и идеи в много отноше-
ния добиват екзистенциален 
израз. Или ако трябва да се 
доизразя образно, в случая бих 
казал, че гражданските и со-
циални проблеми се изразяват 
и получават своеобразна 
екзистенциална форма (без, 
разбира се, това да се приема в 
буквалния смисъл). Ярък при-
мер в това отношение е сти-
хотворението „Три гълъба”, 
което лично аз ценя много ви-
соко. Ето го апокалиптичното 

предупреждение:
Повтори се сякаш библейската 

вехта история,
но нямахме Ноев ковчег,

нито мъдрост и опит,
когато злоустата паст 

изведнъж се разтвори
и плисна стаената злоба,

започна потопът.
Прииждаха мътни вълни

от сплетни и омрази

и все по-зловонно,
растеше световното блато.

Признания тихи,
честитки за весел празник,

подаръци коледни – всичко
е вече залято.

Това е поезия на инте-
лектуалната метафоричност, 
което не предполага лесно 
разбиране и общуване с нея. 
Читателят трябва да има търпе-
нието да се приобщи духовно 
към подобна по-сложна, но и 
по-стойностна лирика, защото 
общуването с нея изисква 
известни интелектуални и емо-
ционални усилия. Много силно 
е усещането за съдбовност, съ-
четано с космичното, за гра-
ничност и безпределност, за 
дълбочина и небе. Изведена до 
библейски интонации, чо-
вешката участ не ражда скепсис 
и нихилизъм, нито безразличие 
към ценностите и начина, по 
който живеем и умираме. 
Космичното, превърнато във 
вътрешни измерения, не води 
до краен релативизъм. Затова в 
края на стихотворението обла-
ците се вдигат, защото човекът 
отново е намерил сили да се 
извиси над злото:
Когато прекрача през къщния

праг и усетя
вкуса на сълзата,

дъха на милувката скромна,
дано да изгукат

и в мене три нежни гласчета
и аз първозданните думи,

щастлив, си припомня.
Без излишни мета-

фори и сложни лите-
ратурни прийоми 
поетът пресъздава 
картината на Космоса 
като симбиоза между 
природата и човека. 
Много пластична и 
фина е тази лирика. 
Когато изкуството 
наистина е голямо, 
както е в случая, то по 
принцип те обсебва. 
Разбира се, ако прите-
жаваш необходимите 
сетива. Поезията на 
Иван Цанев разширя-
ва нашите възприя-
тия, кара ни да 
виждаме нещата в но-
ва светлина, задълбо-
чава нашето познание 
за човешките състоя-
ния. Тя пресъздава си-
туации, с които можем 
да се идентифицира-
ме, обогатява ни с 

НИКОЛА ИВАНОВ

ПОЕТЪТ ИВАН ЦАНЕВ
(75 години от рождението)

образи, които стимулират нови 
мисли, от които можем да се 
учим.

Както и всяка значителна 
поезия, така и лириката на 
Иван Цанев съхранява 
възможността за различни 
тълкувания в зависимост от 
дарбата и школовката на чита-
теля да възприема поезията.

При тоя поет различните 
уклони на съвременното нова-
торство - асоциативност, симво-
лика, метафорични мостове, 
интелектуален коментар - се мо-
тивират, доказват и утвърждават 
чрез върховната роля на не-
посредствения чувствен израз, 
чрез силата на страстта, чрез 
емоцията, която проговаря за 
човешките истини. Далечен е 
пътят на Иван-Цаневата поезия, 
защото не става за митингово 
скандиране и категорично 
отказва да копира пейзажи.

Поезията на Иван Цанев 
издържа проверката на време-
то. Изпитанията на годините 
показаха, че неговата лирика 
печели все повече и повече по-
читатели и последователи. За 
талантливите си продължите-
ли Иван Цанев написа велико-
лепното си стихотворение 
„Самоучител”, в което казва, че 
истинският творец трябва 
безкористно и докрай да се 
раздава на своите „синове”. А 
наличието на последователи и 
ученици в изкуството е сред 
най-сигурните белези за 
творческа стойност и значи-
мост. В това отношение Иван 
Цанев не може да се оплаче.

Иван Цанев има предпочи-
тание към поезията на Далчев, 
той се чувства от една пое-
тична раса най-вече с него, тях 
ги сближава една и съща лю-
бов към поетичната реалност. 
Но той е достатъчно различим 
от Далчев. Те и двамата никога 
не избират крайностите, сякаш 
не са открито борчески поети, 
но всъщност са абсолютно 
непримирими към действи-
телността. Двамата създават 
богато и трайно творчество. 
Защото водеща при тях е ма-
гията на онова, което витае из 
поетичния въздух на времето 
и което банално наричаме тра-
диция и идеал, или онзи 
светлинен лъч, който във века 
на „измите” и на бясното лута-
не на поетите от абстрактното 
до фигуративното и обратно, 
води тези творци до „третия 
път” и те съхраняват видимо и 
невидимо и създават свой 
свят, отличителен с нена-
кърнимата си пластика и ду-
ховна цялост на лириката им. 
Можем да ги определим като 
„Поети на поетичната 
реалност”. Тяхната лирика със 
своите пластични и духовни 
откровения придобива изме-
рения на европейска поезия. А 
Иван Цанев е сред поетите, 
които се явяват като 
„артистична еманация на пое-
тичната реалност”.

От бр. 3
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КИРИЛ АСПАРУХОВ

„ОТКРОВЕНИЯ”

 Театърът за Лена Левчева е?...
 Колективно изкуство – не е 

за мен, но го обичам много и 
съм му радостна публика.

 А киното?...
 Памет за живота съхране-

на визуално.
 Музиката е?...
 Моята нирвана.
 А танцът?...
 Късно ми е за балет, но за 

следващият Път ще си го измо-
ля.

 Приятелите са ?...
 Единият е по-напред – мо-

жеш ли да се зарадваш истинс-
ки ?- да се въздържаме от 
думите големи.

 Любопитството е?...

ПРОДЪЛЖЕНИЯ С ЛЕНА ЛЕВЧЕВА – ПОЕТЕСА И АКТРИСА
 Хрумката на Бога – да се 

размисляме.
 Младите хора за Лена 

Левчева са?...
 Защо младите? А 

възрастните? Агресията е злове-
ща издънка на природния закон 
на борбата , а днешния ни жи-
вот е подходяща почва.

 Родителите са?...
 Неизбежност – а най-

важният учител!
 Семейството?...
 Честит е, който го има.
 Любовта е?...
 ВИДЕНИЕ
Душата ми се отдели
от голата прегръдка
на телата ни,
усмихна им се мило,
после завидя:
в такава съвършена голота
душа в душа 
едва ли е притихвала.

 А Варна за Лена е?...
 Първите ми десет години, 

мама, татко, кайсиевата къща, 

червеноогнен диск на слънцето 
на хоризонта – извира от море-
то, от варненското море!

България?...
 Не бих я избрала, а я оби-

чам всеотдайно.

Преди броени дни голямата 
българска поетеса издаде нова 
книга – Поезия - избрани  сти-
хове. Тя е дело на издателство 
„Захарий Стоянов”. В нея Лена 
Левчева е събрала най-доброто, 
писано през годините. Включила 
е и нови стихове. Но всички те – 
белязани от нейната мъдрост и 
точност. Всеобхватни и завладя-
ващи. От първата страница ни 
връхлита - „Духът се лута 
изтерзан/из клетката от земни 
измерения/ и утешенията са само/
ощастливените от любовта”. А 
ето и последното излияния в пое-
тичното томче:

     
ЕПИТАФ

Да не би в ковчег
да ме заровите

или в урна пепелта ми странна –
ще ви идвам на гости. Още съ-
щата нощ.
И с нови пантофи – вълшебни, 

невидими –
душата чудесно се вмества в тях.
И спрете сълзите по мен,

и по вашето –
светулки припламваме – това е.
А Словото остава ли –

ще се забавляваме пак.
Пантофи безшумни, вълшебни, 

невидими –
страхотен Майстор ги прави.

Голямата Лена Левчева, коя-
то никога не забравя своята 
родна Варна. Затова и се съгласи 
на тази моя журналистическа 
хрумка.Портрет на Лена

от проф. Георги Иванов

те отношения. Не е пре-
мълчан фактът, че Весна 
Парун е принудена да напусне 
България през 1967 г. Прия-
телствата на голямата хърватка 
с дисидентски настроени писа-
тели като Радой Ралин и Блага 
Димитрова, интересът й към 
поета-самоубиец Пеньо Пенев, 
към „майсторите на страдание-
то” Яворов и Ясенов, свиде-
телстват за нейния 
свободолюбив и опозиционен 
на тоталитаризма дух. Такава е 
Весна и в личния си живот, в 
избора си да живее необвърза-
но и волно. Интимните й писма 
изграждат нейния сложен и 
многоцветен портрет - толкова 
талантливо, колкото и све-
товноизвестното й творчество.

Втората част включва стихо-
ве, есета и пътеписи на Весна 
Парун, посветени на България, 
която тя мисли като своя втора 
родина. Овладяла богатствата 
на езика ни, тя превежда де-
сетки български поети - от 
символистите до съвременни-
ците. Модерната й естетика 
безспорно е повлияла върху но-
ваторски настроените ни 
творци, не случайно тя също е 
превеждана от цял „екип” съ-
мишленици. В книгата ще 
откриете факсимилета от ней-
ните писма, богат снимков ма-
териал, две авторски рисунки, 
подарени на български прияте-
ли.

ВЕСНА ПАРУН

ИЗ „МОРЕ БЕЗ 
СЛЪНЧЕВИ ЗАЛЕЗИ" 

Моята най-голяма и 
щастлива, и нещастна любов - 
морето, и хората, които друга-
руват с него - съхранява от 
детството ми до днес моята 
мечта, ободрява моите позна-
ния, управлява отдалеч моя 
живот и моята съвест. 

Беше през юли, по времето, 
когато целият честен и трудо-
любив народ отива на морския 

бряг да се радва на безделие и 
на мечтите за лято, и да се 
опиянява от неговата месечина. 
Но този път започнах да си 
мисля дали някъде наблизо ня-
ма някое друго море, където 
човек може да се чувства 
удобно като чужденец и не-
възмутим, като съзерцател. 

На разтворената карта пред 
мен сините морски повърх-
ности ми прошепваха своите 
имена... 

Да обичаш морето означава: 
просто да обичаш моретата. 
Всички морета на света. Или: 
приказката за моретата, която 
никога няма да се изпари от 
сърцата ни. 

Но ето че има едно море, 
което мълчи за себе си: сякаш е 
измислено заради моята 
горчилка, та се нарича Черно... 
Има на тази карта и страна с 
чудновато име на затихнали 
жални песни - и тази земя ся-
каш е измислена да оплаче моя-
та любов! 

* * *
Черно море е море без 

сумрак. Постелката от вода и от 
пясък, синята му и златиста 
ветровита черга се просва само 
при изгрев слънце. 

Черно море е море без кипа-
риси. Черно море е море без 
молитви, кораво и безусловно 
като смърт в своето чисто вре-
ме, без острови и без излишни 
мечти за архипелази, с буйно-
зелената флора по ниския бряг, 
със своите листа, които окапват 
наесен и със своите конти-
нентални ветрове - то отхвърля 
от себе си всичко, което са му 
направили хората и иска да си 

остане море на дългата зима 
и сухото лято, със змиите, кои-
то лежат по пясъка и с тюлени-
те, които дремят под черните 
пещери на Калиакра. 

Но това вече не му се удава: 
България през последните го-
дини покори докрай това свое 
море и превърна неговите 
празни пространства в декор от 

цветни паркове, модерни лето-
вища, нанизани по неговия 
бряг от Несебър до Слънчев 
бряг и от Слънчев бряг до 
Златните пясъци. 

Не такова бе намерението 
на това море. На този ленив до-
макин му се щеше да остане та-
къв, какъвто е и да не се оплита 
в новите желания и блянове... 
Но хората слязоха до него, 
разгониха змиите и разпънаха 
на тези шумящи плажове бели 
тераси и стъклени веранди, жа-
лузи и големи слънчеви чадъ-
ри. И сега вълните пристъпват 
осторожно и умислено по ши-
роките плажове, на които си 
почива тръпчивото лято. 

Морето, вятърът и вълните 
са ръка, която люлee сънената 
светлина. Пясъкът е край и на-
чало на кръговрата на водата. 
Постелка, застлана за изгрева 
на слънцето. 

Гледаш в далечината, към 
морската шир. И виждаш само 
рамката на една величествена 
картина - а море никъде не 
виждаш. Вода, вълни и техния 
еднообразен шум. Всичко е тук. 
Само морето никъде го няма. 
Къде ли е морето? 

То има само една уморена 
душа, само пясък. Само безво-
лево, ритмично вълнение на 
пространството. И ти се струва, 
че тук не може да има нито ри-
ба, нито планктон. Че никога не 
е имало риба. Че глъбините 
просто са измислени. 

Това е един съвсем различен 
архитектонски небесен свод и 
простор, ширнал се под него: 
архитектоника на завършената 
самота. 

* * *
Бих искала да прочета 

всички стихове на български 
поети, които те са изпели за 
морето - да чуя какво е казало 
за себе си това черно тракийско 
море: за своята монашеска са-
мота, за предците, които са 
пояли конете на него, за лудото 
братство, което са му предлага-

ли скитниците. Морето на 
Челкаш и старицата Изергил. 
Разкошна съкровищница, в 
която се събират гордите реки 
от равнините на изток и север. 
Това море не трябва да се гледа: 
то е екстаз на водата, която ви-
наги живее, това е пълноценна 
музика, неизвестност. Изправе-
но, то стои пред брега като сте-
на, в която се забиват стрелите 
на слънцето. 

Това море - три пъти по-го-
лямо от Адриатическо, - някога 
така богато с

есетра, сега натъжава риба-
рите. Делфините може би са 
станали мързеливи - казват те, 
- та не искат да си играят с ри-
бата, да я догонват към брега. 
Затова ятата им сега се 
изселват от Черно море, зами-
нават кой знае къде. Те 
изследват подводните течения, 
ослушват морето, мерят го, ка-
рат го да им каже тайната си. 
„Кажи ни, старче, къде е риба-
та?" А Черно море, също като 
Адриатическото, не знае каква 
е тайната му. Моретата мълчат. 

Това море без следобеден 
мистрал, без тайнствения ка-
тарзис в заника на 
крайбрежните горички, без 
мрака на величествената тиши-
на - тази морска шир, черна ка-
то барут на свечеряване и 
детински синя, когато се 
разсъмва, не иска да попива в 
себе си синевата на арабеската 
на небето и въздуха. Не иска да 
си играе със светлината, не ти-
ча подир нея. Сякаш й е все 
едно. Като остарял пътник, 
който си ляга рано и спи неспо-
койно, мърмори

цяла нощ и се търкаля по 
пясъчните възглавници, и бучи 
ли, бучи... 

Шумът на далматинското 
море е сладострастен. Неговата 
ярко дъхава и сдържана голота 
живее от непрестанния химн, 
който пее безутешната душа на 
залеза на деня.

Българското море е море без 
слънчеви залези! Червеният 

слънчев диск всяка вечер 
се търкаля на запад, до 

прага на някое друго море, за 
да го приспи всред бориките с 
вино и мед, и с вопъла на 
южния вятър. 

Цяла нощ в далечината бучи 
пияното море, от самосебе си, 
без вятър, без буря. Вълнува ли 
го нощта, плашат ли го звезди-
те? Може би те са разсърдени 
като дете, което не е успяло да 
види залеза на слънцето в мо-
рето? 

Заради което това море ня-
ма покой, защото в неговите 
златни пясъци на този обърнат 
към изток бряг, слънцето нико-
га не е склопило очи... Плажо-
вете от север, та до юг са като 
голяма разтворена раковина, 
която шуми и изхвърля от уста-
та си влажен жив пясък. 

Тези планини от вода, този 
сив воден прах, тази 
непрестанна мелница мели 
зърното от всички реки и го 
превръща в злато. Пясъкът е 
слънчева пшеница, слънчево 
златно око, слънчева война, 
разпростряла се от юг към се-
вер: гора от пясък и чакъл, 
мрачна пещера, където до 
неотдавна са се криели змии и 
са спели скорпиони. Пръстите 
и ноктите на слънцето са зари-
ти в морския пясък, който се 
прозява. Пясъкът, съвършената 
постеля на лятото - това е 
черното морско злато по пла-
жовете на Варна. Началото и 
краят на кръговрата на водата. 
Море, от което излиза блясъкът 
на зората. Море, което отваря 
очи към слънцето... 

Варна е изпратила гостите 
си и е опустяла. Златният пясък 
по охладнелите плажове сега 
чака ноемврийските бури и 
жестоките зимни порои. 

Но дъждовете и ветровете 
няма да измият неговото злато. 
Пясъкът е жив и непобедим: 
бляскавият дар на морето, кое-
то се вслушва в пробуждането 
на слънцето. Пясъчната синева 
на изтока. 

(В-к „Свободна
Далмация", Сплит)
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Само няколко 
стиха, които зву-
чат като стихове-
сентенции от 
творбите на руския поет Олег 
Севрюков в книгата му „За все-
ки миг на живота, благодари на 
твореца”, са достатъчни, 
да почувстваме заряда 
на неговата искрена и 
близка до сърцето пое-
зия. Например: „Има са-
мо  един вълшебен свят 
- там, в душата, вечно 
разлистен” („Острови”). 
Поетът доказва, че е 
открил магията на 
вътрешния заряд, на ду-
ховността, която човек 
може да носи в себе си. Той це-
ни красивото и естетически 
уловимото, непосредствено до-
ловимото още от неподправе-
ността на детското възприятие 

за природата: „ухае на лайка”, 
„узрелите ягоди тежат”, „боро-
вете с иглички-ресници” („Хла-
пето”). Изтънчени дори, но 

човешки сетивни 
и близки на всеки 
са творбите му, 
изпълнени с 
прозрение и фило-
софска евристика. 
Той осъзнава, че 
всеки ден остава в 
историята и кога-
то отмине само от 
нас зависи как сме 
го изживели и 

какво ние ще оставим след себе 
си: „Утре остров на паметта ще 
е, какъвто ще е и бъдещия 
остров.” („Острови”). Разкрива 

ни, че образът, отразен в огледа-
лото е вече различен, че себеу-
сещането за нас самите се 
променя, пречупено през 
призмата на погледите на 
околните. Дълбоко философски 
и същевременно, емоционално 
докосващи са стиховете на Олег 
Севрюков - като едно вълшебно 
пространство, в което се 
концентрират различни емоции 
и човек може да открие своите - 
поне аз успях да открия моя 
свят и моите вълнения в негова-
та поезия. Тези стихове са като 
честотни усещания, като 
едновременно търсене на отми-
налото, на неподправеното и 
красивото, възприемани като 
такива от най-ранна възраст 

детство и на собственото място 
във Вселената, сред „плаващите 
облаци преминаващи през 
много столетия” - между 
доброто и злото като откриване 
на божественото начало в чове-
ка. За мен това са не просто 
стихове, а споделени худо-
жествени размисли от жи-
тейския и творческия път на 
автора, пропити с мъдростта на 
времето и изстрадани с годи-
ните. Самият призив: „За всеки 
житейски миг на живота, бла-
годари на твореца и не се измо-
рявай да отправяш в душата си 
молитва”, разкрива облик с 
християнски характер като 
силно хуманистичен облик тво-
реца, в който е градивното, по-

ложителното, 
творческото начало. 
Поетът не крещи в 
своите и чрез своите 

стихове, не говори високо или 
високопарно, а шепне, но него-
вият шепот достига не само до 
нас, той е отправен до всички 
идни поколения, защото 
разкрива вечните човешки 
търсения и въжделения. Него-
вото място в поезията е беляза-
но и наситено с многообразие 
от романтични образи, носени в 
съзнанието му още от детските 
години. „Брезите и елхите, 
безнадеждно прекрасни” е стих 
със специфичен изблик, с 
възглас, в който се долавя 
(както и от цялата поезия на 
Олег Севрюков струи) шепота 
на гората, ароматът на дъхави 
билки, усета за красивото, сила-
та на природата.

ДОЦ. Д-Р ГЕРГАНА СЛАВОВА

КРАТКО СЛОВО ЗА ПОЕЗИЯТА НА ОЛЕГ СЕВРЮКОВ

В Литературен салон Варна (5-
ти от началото на творческия се-
зон, започнал за членовете на 
Сдружение Литературно Общест-
во - Варна (СЛОВ) на 6 септемв-
ри 2016-та) бе представена сти-
хосбирката на известния руски 
поет Олег Севрюков „За всеки 
миг от живота, благодари на тво-
реца”. 65 стихотворения от този 
автор (в превод и съставителс-
тво на книжното тяло от Ста-
нислав Пенев) създават ясна 
представа за високото инте-
лектуално ниво и универсалните 
стойности в съвременната руска 
поезия, както и за духовния жи-
вот и творчески климат с общо-
човешки характер днес. Темите 
за природата, висотата на взаи-
моотношенията между хората, 
детството и вихрите на живота, 
сътворението и нравствените 
ценности, както и за любовта и 
разминаването са в основата на 
творческия прочит на нашето 
ежедневие от Олег Севрюков. 

В Клуб на стопанския деятел 
(където дебютира преди 5 годи-
ни и обикновено се провежда 
Литературен салон Варна) почи-
тателите на поезията посрещна-
ха своите гости - Олег Севрюков 
и Олга Кузина и с интерес изслу-
шаха биографичните справки за 
тях. Запознаха се с вълненията 
на поета, свързани с литература-
та, за когото „до ден днешен ми е 
неразбираемо защо по време на 
цялото мое училищно обучение 
изпитвах трайна и упорита 
неприязън към художествената 
литература, особено към тази, 
която беше задължителна по 
програма… Изключение правех 
за приключенските и научно-по-
пулярни книги - тях четях с 
увлечение, дори - с настърве-
ние… Детската енциклопедия, 
например, прочетох до 4-ти клас 
- цялата, всичките 10 тома.” Не 
само това откровение, но и 
разказаното от Олег Севрюков за 
страстта му към природата и пъ-
тешествията, вследствие на кои-
то у него се затвърждава 
убеждението да се насочи към 
геологията, предизвикаха голямо 
любопитство. А след обяснение-
то за увлечението му по химията, 

нямащо нищо общо с литера-
турната нагласа и което се е пре-
върнало за него в професия, 
образно представено от поета, че 
разбира всичко това като стре-
меж за сливане на природата и 
човека, настъпи оживление. И 
допълни представата за него ка-
то за самобитен литературен та-
лант и оригинален автор, още 
повече че днешният поет се 
оказва постоянен участник от 
ученическите си години в 
олимпиади по химия на всички 
нива и дори... изобретател на ра-
кетно гориво „в резултат на кое-
то получих силно изгаряне на 
ръцете, но ми про-
вървя като на куче…”. 

Олег Севрюков за-
вършва Геоложкия фа-
култет на МУ „М. В. 
Ломоносов” с 
направление геохимия 
и се насочва към 
научна работа, работи 
в Институт по експе-
риментална минерало-
гия, занимава се с 
отглеждане на криста-
ли, в момента е доцент 
в MIFI - Москва.

Творческият му път 
започва и като поет, и 
като белетрист - дори 
разказите му се ха-
ресват повече на „лите-
ратурната 
администрация” и на 
някои известни писа-
тели. В писателската си работа 
Олег Севрюков никога не се е 
стремял да публикува непре-
менно своите творби и да стане 
известен. Както сам казва: „На-
сочил съм се да работя повече 
върху поетичното внушение и 
вътрешния свят на човека.”

С усмивка поетът си спомня 
периода, който определя така: 
„Живеех с устно творчество - че-
тях стихотворенията си на прия-
тели, на познати и непознати на 
различни събирания… Над 
„своята нещастна съдба”, че не 
печатам не съм проливал сълзи 
и приемах живота такъв, ка-
къвто е: весел и тъжен, забързан 
и спокоен - разнообразен…” 
Днес Олег Севрюков е член на 

Съюза на писателите, както и за-
местник председател на Акаде-
мия на руската литература.

В Литературен салон Варна бе 
представена и Олга Кузина - 
съпруга на Олег Севрюков, инте-
лигент, музиковед по професия. 
Тя отбеляза, че подкрепяйки и 
вълнувайки се от творчеството 
на Олег Севрюков почти е стана-
ла поетеса и ако не са били ней-
ните музикални пристрастия, 
които в основата си са и родови 
(неин дядо е известният в света 
композитор Арам Хачатурян), 
навярно е щяла да пропише.

Двамата творци получиха му-

зикален диск с песни в изпълне-
ние на народната певица от Варна 
Кичка Христова по текстове на 
Георги Ковачев, който с китара в 
ръце ги поздрави с песен за море-
то и любовта. Последва рецитал 
на стихове на Олег Севрюков от 
млади варненски творци от 
различни училища, някои от кои-
то от школата на творчески клуб 
„Касталия” с ръководител Магда-
лена Маркова. Вълнение пре-
дизвикаха стихотворенията: 
„Облаци - 1”, „Последната крачка”, 
„Нашият роман”, „Сълзите на 
щастието”, „Пред огледалото”, 
„Хлапето”, „Утринни струни”, 
„Нови бесове”.

На въпрос на един от младите 
участници в Литературен салон 

Варна дали поетът Олег Севрю-
ков има любима творба, той 
отвърна замисляйки се и с 
усмивка: „Странно е, наистина, 
но това, което аз харесвам от 
моите стихотворения, понякога 
не допада на читателите… На-
вярно трябва още да вървим 
един към друг, за да се срещнем 
напълно - но и това е въпрос на 
вкус. Но има типични неща, кои-
то са опорните точки, точките на 
близост - природата, рода, прия-
телите. Там, сред тях човек жи-
вее, с тях е неразривно свързан и 
прекарва земното си време… Та-
ка че шансът остава…”

В изложение за творчеството 
на руския поет доц. Гергана Сла-
вова изрази впечатлението си за 
една специфична лирика, в която 
се открояват ценности, най-
важната от които е копнежът за 
близост между хората. „Апелът 
на поета е да се търси топлината, 
човекът да бъде духовно 
въздигнат.” - подчерта тя. „В 
основата на човешките взаи-
моотношения да бъде позити-
визмът, а творчеството да е вид 
експресивен реализъм, какъвто в 
случая Олег Севрюков създава.”

Стремежът към градивност в 
лириката на Олег Севрюков 
подчертаха и други изказващи 
се, а поетът сподели наблюде-
нията си, че и арменците - 

представители на читалище 
„Свети Саркис- 2007” (които съ-
що бяха поканени на премиерата 
от ръководството на Сдружение 
Литературно Общество - Варна) 
са сред духовните съзидатели и 
духовно изявените народи.

Подобно на Олег Севрюков 
страстта към пътешествия се 
оказва присъща и за Олга Кузи-
на, което тя определи донякъде 
като приоритет на арменските й 
корени - обърна внимание на 
факта, че през 2015-та заедно с 
Олег Севрюков са обходили цяла 
Армения, посетили и Нагорни 

Карабах и имат много 
добри впечатления. 
Във връзка с тази тема 
Олег Севрюков про-
чете две стихотворе-
ния: „Матенадаран” и 
„Ереван”, написани 
тогава. 

Секретарят на чи-
талище „Свети 
Саркис - 2007”, Варна, 
инж. Силва Бейлерян 
поздрави гостите, 
поднесе им цветя и 
сувенири за спомен от 
морската столица на 
България, а от своя 
страна Олег Севрюков 
й връчи книга с богат 
снимков материал, 
посветена на Арам Ха-
чатурян и диск с него-
ви изпълнения. На 

поета и преводач Станислав Пе-
нев бе връчена членска карта за 
Академия на руската литература, 
където той е приет в края на м. 
октомври 2016-та.

Литературен Салон Варна за-
върши с песните на народната 
певица Мария Иванова и поета-
певец Костадин Коручев, които 
представиха музикалното на-
родно богатство на варненския и 
родопския край.

Всички присъстващи получи-
ха екземпляр с автограф от сти-
хосбирката на Олег Севрюков 
„За всеки миг на живота, благо-
дари на твореца”.

Литературен салон Варна - 
04.11.2016 г., Клуб на Стопанския 
деятел ул. „Драгоман” № 25.

СЪВМЕСТНА ПУБЛИКАЦИЯ НА ВЕСТНИК „ПАРЕКОРДЗАГАНИ ЦАЙН” И ВЕСТНИК „ЛИТЕРАТУРА И ОБЩЕСТВО”

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГА НА РУСКИЯ ПОЕТ ОЛЕГ СЕВРЮКОВ И СРЕЩА С ВНУЧКАТА НА 
ИЗВЕСТНИЯ АРМЕНСКИ КОМПОЗИТОР АРАМ ХАЧАТУРЯН - ОЛГА КУЗИНА, ВЪВ ВАРНА

ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН ВАРНА
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Родена е под  
артистичния знак 
на Везните -  през 
1931 г. в дунавското 
пристанищно 
градче Оряхово и е от чешки 
произход. През 1953 г. завършва 
с отличие Държавната музи-
кална академия  в София, в кла-
са на чешката възпитаничка 
Людмила Прокопова и веднага е 

приета за редовна артистка в 
Русенската опера, където пее до 
1961 г. 

Дебютира в  ролята на Неда 
от „Палячо” на Леонкавало, 
поставена от режисьора Христо 
Попов и опитният и надарен за 
опера диригент Любен Пинтев. 
По това време вече утвърдена  
прима в театъра е младата ли-
ричка Пенка Маринова, но тру-
пата се нуждае и от хубав 
драматичен сопранов глас, за-
щото репертоарът непрекъснато 
се разширява и обогатява с нови 
класически и съвременни загла-
вия. Русенските меломани прие-
мат дебютантката изключително 
сърдечно – първото й излизане 
на сцена почти съвпада с това 
на младия и изключително та-
лантлив лиричен тенор Николай 
Здравков, представил се много 
успешно в „Тоска”. Скоро двама-
та ще пеят заедно в тази опера и 

нас през 1959 г. в София проф. 
Константин Карапетров: 
„Измежду солистите-певци на 
първо място трябва да бъде по-
сочена Мария Бохачек, чиито 
ценни гласови данни, изявява-
щи се при почти безпогрешна 
гласова постановка, блеснаха в 
ролята на Мини от „Момичето 
от Запад” на Пучини с цялото си 
богатство.  Абсолютната во-
кална сигурност, включително и 
пределните височини, голямата 
музикалност и прочувствено 
изпълнение позволиха на Боха-
чек да създаде верен и убедите-
лен образ на Мини”.

През следващата година Ма-
рия Бохачек е изпратена от Ми-
нистерството на културата на 
едногодишна специализация в 
Италия при  прочутия вокален 
педагог Луиджи Ричи, при кого-
то е учил и великият Борис 
Христов. По това време тя 
свързва  живота си с младия и 
много даровит тенор от Варна 
Тодор  Костов. Двамата усъ-
вършенстват вокалното си 
майсторство при проф. Ричи и 
се завръщат в родината. Мария 
Бохачек напуска Русе и  замина-
ва за Варна. Повече от две десе-
тилетия съпружеската двойка 
Бохачек-Костов са абсолютните 
господари на сцената в край-
морския град. Мария повтаря 
част от русенските си роли и 
прибавя към повече от двайсе-
тина нови главно от класи-
ческия репертоар: Верди, 
Белини, Пучини, Джордано, Би-
зе, Чайковски, Бородин, Рихард 
Щраус, Панчо Владигеров. Тя е 
първата българска Норма през 
1972.ра, първата Ариадна от 
„Ариадна от Наксос” на Рихард 
Щраус (1975) - и за двете си 
превъплъщения бе изключи-
телно високо оценена от крити-
ката и публиката. Силни са 
изявите й в: „Княз Игор”, „Ма-
нон Леско”, „Андре Шение”, 
„Аида”, „Дама Пика”, „Цар Ка-

ОПЕРА, КИНО

лоян”, „Бал с маски”, „Отело”, 
„Бохеми”, „Набуко”, „Силата на 
съдбата”.  Голям беше броят на 
спектаклите й в тези опери. По 
40- 50 и дори по 100 представле-
ния за всяка от тези свръхт-
рудни сопранови роли. Само в 
„Трубадур” тя  излезе повече от 
160 пъти! И винаги  безупречна 
в певческо, музикално и сце-
нично отношение. Една истинс-
ка белкантова певица, за която 
не съществуваха тайни в пеене-
то, със солидна школа, без ни-
какви проблеми, способна да 
изрази с богатия си и рядко кра-
сив сопран и най-деликатните 
душевни състояния на своите 
героини.  Способна дори само с 
помощта на гласа си да 
прехвърли още в първите мину-
ти след появата си на сцената 
мост към публиката, да я 
грабне, трогне, развълнува. 

С повечето от коронните си  
партии , и особено с „Тоска”, 
„Аида”,  „Отело”, „Трубадур”, 
„Селска чест” тя гостува с голям 
успех на редица сцени в Европа, 
обикновено със съпруга си То-
дор Костов, който също се 
утвърждава като вокалист от 
голям мащаб. И двамата имат 
възможност да  работят на по-
голяма сцена, но остават верни 

тя ще остане за дълго в ре-
пертоара им у нас и по све-
товните сцени. Следващата 
голяма партия на Мария Боха-
чек е на Сантуца от „Селска 
чест” на Маскани. В нея рядко 

красивият й, тембрист спинтов , 
с определено драматични отте-
нъци, сопран звучи пълноценно 
и пределно изразително във 
всеки пасаж от неголямата, но 
достатъчно трудна партия. 
Темпераменната й игра тук се 
обуславя, както пише компози-
торът Димитър Сагаев:”... от 
едно много силно вътрешно 
чувство – сила, страст, омраза, 
страдание !”

За осемте  години в Русе мла-
дата Мария Бохачек подготвя и 
изнася 10 големи централни ро-
ли, в които почти няма съ-
пернички – освен споменатите 
вече, още: Аида, Джоконда, Лео-
нора („Трубадур”), Мария („Ма-
зепа”), Татяна, Мини 
(„Момичето от Златния Запад”). 
Ето какво пише за последната от 
тях – по повод участието й в 
Прегледа на оперните театри у 

на Варна – за добро или 
за зло. Всъщност, такава 
е съдбата, както 
подчертах по-горе, на 
няколко поколения на-

дарени наши певци от про-
винцията. Днес, техни млади 
колеги с много по-скромни ка-
чества не искат да работят дори 
в Националната опера, а камо 
ли в Русе, Варна и Пловдив и 
учили-недоучили, почти без 
опит на сцената бързат да спече-
лят пари и слава на Запад, но се 
случва, че немалко от тях са 
принудени да работят там като 
хористи...

Мария Бохачек беше явление 
от европейски мащаб, с висока 
стойност за българското оперно 
изкуство в силните му десетиле-
тия от втората половина на ми-
налия век, когато в България 
имаше истински професионален 
ансамблов оперен театър. И  мо-
же да се съжалява, че 
„Балкантон”  не удостои Мария 
Бохачек със самостоятелна ре-
цитална плоча, че  красивият й 

сопран почти не звучи по На-
ционалното ни радио, за което 
почти няма други певици освен 
Гена Димитрова и Кабаиванска, 
че за тази изключителна 
белкантова певица, дала  живо-
та и таланта си за оперна Бълга-
рия, почти не се пише и говори. 
Но ние, българите, сме така 
устроени, да славим само онези 
от нас, които са в  чужбина...

ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ

МАРИЯ  БОХАЧЕК  - ПЕВИЦА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ МАЩАБ
(85 години от рождението на недостижимата оперна прима)

Мария Бохачек (Лиза) и Тодор Костов (Герман) в „Дама Пика”
от Чайковски на варненска сцена - 1973 г.

Мария Бохачек  като  Норма, заедно  с Тодор Костов като Полионе и 
Мари Крикорян като Адалджиза в първата българска постановка на 

операта „Норма” от Белини на сцената във Варна – 1972 г.

на актриса с класическата роля 
на Жулиета. Партнира и ней-
ният съпруг Пейчо Пейчев. Го-
дината е 1957-ма. Постановката 
на „Ромео и Жулиета” в Бла-
гоевград преповтаря концепту-
ално спектакъла на столичния 
Народен театър, тъй като режи-
сьорката Надежда Сейкова, коя-
то прави спектакъл,а е 
асистентка на проф. Стефан 
Сърчаджиев, в чийто клас Гинка 
Станчева е завършила актьорс-
ко майсторство. Пиесата има 
огромен успех. С нея пътуват из 
цяла България. Тогава още няма 
хотели и хората ги посрещат по 
домовете си. В една къща в Гоце 
Делчев, за да достигнат леглата 
си, прескачат „разстлани” по по-
да ябълки, които ухаят цяла 
нощ! Сега тази романтика, е 
чужда на съвременника, за ко-
гото удобствата са приоритет. 
За новаторската постановка на 
Вили Цанков на „Ромео и Жу-
лиета” на сцената на Младежкия 
театър през 70-те години в Со-

фия се говори 
и днес. Гинка 
Станчева отно-
во играе Жулиета с Анани Ява-
шев – Ромео. Критикуват 
режисьора за дързостта му в 
края на постановката да изпра-
ви на сцената две „златни каби-
ни” с главните изпълнители, 
един вид - живи паметници на 
класическите шекспирови ге-
рои. Такъв новаторски поглед в 
бъдещето, прозиращ безсмър-
тието на проблема и своеобра-
зен химн на Вечната любов, стъ-
писва тогавашната критика. Тя 
се оказа неподготвена за тях. А 
публиката с часове и с дни чака 
за билети! Това е времето през 
което Гинка Станчева почти не 
излиза от театъра. 16 години в 
дома на актрисата живее една 
арменка, която заедно с нейната 
майка помага за детето и дома-
кинството. Нейни партньори в 
Младежкия театър са Володя 
Смирнов, Димитър Буйнозов, 
Коста Цонев. Младежкият теа-

тър има и детски отдел, в който 
Гинка Станчева играе принцеси 
и кралици. Спектакълът „Кота-
ракът в чизми” се играе в тече-
ние на два сезона 74, 75 години 
и десет години по-късно – през 
84-85-та. И двете постановки са 
триумф. След спектаклите 
актьорите не се преобличат, а 
излизат пред служебния вход, 
където ги очакват родители и 
деца. Случва се дори някои деца 
да настояват „поне една нощ 
Принцесата да дойде да преспи 
в техния дом”. Те наистина жи-
веят с пиесите. Друга много 
силна постановка е „Смешни 
страшки и страшни смешки за 
герои с опашки” на Недялко 
Йорданов. В едно от действията 
се играе мач, цялата зала апло-
дира и вика като на стадион 
„Подай на този, подай на онзи”. 
Децата стават от местата си, го-
тови да скочат на сцената. И 
през ум не им минава да искат 

да ядат пу-
канки по вре-
ме на 

спектакъла. Тогава ученичките 
си купуват нейните снимки от 
бутките. Казват:  „Дайте ми 
една Гинка Станчева и един 
Апостол Карамитев за 8 сто-
тинки“. Много популярна 
филмова двойка бяха. И хората 
ги обичаха. Разравяйки преса-
та и ровейки се в интернет ня-
къде прочетох, че „нейната 
младост съвпадна с младостта 
на българското кино, а ху-
бостта й с неговите най-силни 
и хубави години”. Гинка 
Станчева е първата българска 
звезда стъпила през 1957 г. 
върху червения килим на Кан, 
редом с Бриджид Бардо, Лиз 
Тейлър, Жулиета Мазина и Фе-
дерико Фелини. Тя е красави-
цата до Апостол Карамитев и 
Георги Калоянчев в „Любимец 
13” и „Специалист по всичко”, 
любимата на хайдутина в 
„Ивайло”, жената, уморена и 
помъдряла от товара на годи-

ните в „Нощем с белите коне” 
до актьори като Николай Бинев 
и Иван Иванов. Мисля си, че и в 
моя филм Гинка Станчева отно-
во ще играе поредна положи-
телна роля. Явно така я е орисал 
Бог. И единственото, което 
трябва да направя, за да стане 
филмът истински и личен е да 
се облегна на емоцията. Нека 
актрисата сама да разказва за 
живота си, а не чрез безличен 
дикторски „глас зад кадър”, кой-
то само ще констатира фактите 
от живота й. На спирката пред 
дома на актрисата пристига по-
редният автобус и прекъсва по-
тока на мислите ми. Актрисата 
се усмихва, махва за довиждане 
и аз се качвам.  Основното 
предназначение на доку-
менталното кино е да оставя 
следи в бъдещето. Каква ще е 
поредната следа за любимата на 
няколко поколения актриса 
Гинка Станчева? Отговорът 
предстои и това ме прави 
неспокойна.

ВАЛЕНТИНА ФИДАНОВА-КОЛАРОВА                             

ДОКАТО СЕ ПРАВИ ФИЛМ...
От стр. 1
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КОСТАДИН
КОРУЧЕВ
 

ВЪЛНИ

Летят напред, към залеза се гонят
и стигат чакащия вечен бряг.
Безбройни капки –

в хаос див се ронят
по пътя син в безреден, къдрав бяг.

Кресливи чайки, морски лъх поели –
на прилив и на отлив са дъха:
от пръските солени, сила взели,
танцуват по вълните – на върха.

Брегът ги спира с шум –
притихнал плясък -

и с пяна в пътя земен, посребрен.
Пенливи ленти по намокрен пясък
окъпват в блясък залеза червен…

Те, залеза в последен стон не виждат – 
целуват само пясъка с уста.
И в нови набези, безчет прииждат:
безбройни, на морето за честта.

ЯСНА НОЩ

Нощта бе ясна, светла, бяхме двама –
душите с лунна светлина огря.
Опиваше полето с дъх на слама,
щуреца влюбен цяла нощ щуря …

Нощта бе ясна след деня… Ех, лято…
Луната хълма мина в своя път.
Разпръскваше с косите бледо злато.
Звездите сякаш спряха - в нас блестят.

Протегнахме ръце за близост нежна.
По глътка вино пихме за кураж.
Вселената будуваше, безбрежна…
Луната слях с любовния пейзаж…

Загледани по камъка огромен
умората любов и жар смени.
Луната ни остави нощен спомен,
сърцата ни с лъчите си плени.

Започнах вече май и да гадая,
склонил глава на гола, топла гръд.
В прегръдките и с лунната омая,
луната мина хълма втори път.

НА ГАЛАТА

В морето здрачът укроти вълните,
вечерния пейзаж покри с опал.
Неоновата жар плени очите,
покри морето и брега заспал.

Небето се стопи в пътека лунна –
окъпана, златиста светлина.
По нея чайка стрелна се безумна,
там търсейки любов и топлина.

Аз, гледах танца див на чудесата,
оставящ чар от шеметен зиг-заг.
И трепета на влюбеност в крилата
как се загубва в светлина и мрак.

Безпътен, облако, защо изплува
и в сянка лунната пътека скри?
Ще спреш ли танца нежен да лудува?...
Ще кажеш ли на бриза нощен: спри?...

ЖИВОТ

Тревите съхнат – стават бързо торни
и хранят нови братя и сестри.
След детството наивно е безспорно:
животът мил над нас ще отлети.

По пепелта – как можеш да познаеш,
доколко буен огън е горял:
за младост днес е късно да ридаеш,
а радост е, че просто си живял.

За любовта си можеш да преминеш
висока и опасна планина – 
пред любовта си можеш да застинеш,
погледнал пълнолунна висина…

Махни с ръка, когато остарееш,
добре и лошо, ако си живял – 
че можеш ли света да проумееш,
какъв ли хаос го е завъртял?

РИБАРИТЕ

Морето взема всяка лодка в длани
с вълните лекокрили я крепи.
Не казва идват: щорм и урагани…
Притихва, после гръмва и кипи.

Вълните с глас потаен се шегуват
безсилни са разсипани на бряг.
Рибарите пред буря не умуват 
на кея слизат – от морето в бяг.

Но щом е ред на хвърлените мрежи
и чайките крадливи закрещят,
се раждат и рибарските копнежи -
веслата с нетърпение плющят…

Рибари - на морето верни хора.
Познават бури, морския им дом… 
Мечтите им са вечна част от спора
за едър улов и за чашка ром.

МОРСКАТА ЧЕРТА

Блести морето – синьо огледало.
На хоризонта – морската черта.
Брега, скали и пясък са начало,
чертата морска – пътя към света…

Фарватери, моряци я пресичат.
Чертата неподвижна все стои.
Вълните, корабите ги насичат,
тя, корабните курсове брои.

От изгрев в ден и в нощ неизменима
минаващите кораби следи. 
И видима за тях, недостижима
морето от небето тя дели.

Край в огледалото е хоризонта.
След него следва водния безкрай.
Прииждат там на облаците фронта
и хода на вълни в самотен рай…

Менят, те, огледалото различно,
начупват го при буря - да бучи.
Но… в тихи дни е романтично,
примамливо за хорските очи…

Моряците чертата не достигат.
Тя винаги пред тях върви.
Будуват капитаните, не мигват –
друг кораб може да се появи!

От плаване когато се завръщаш
тя, води те да стигнеш до брега.
Моряците довежда в дом и къща.
Зад тях остава… хоризонт: черта.

Пръсти впил в тоз пристан свой
последен,

твоят род умира и възкръсва –
в мир и бран, в погром или победа,
шоп развява знаменцето лъвско.

Нека други срам да се засрамят,
нека други пред Шенген да тропат!... 
С меч, с азбуки, с вярата си само
шопът, братко, основал Европа.

ОТНОВО ЗА ДЕДИТЕ НИ

На Ивайло Балабанов

Откривам все по-трудно бледи
разклонения

от стъпките на нашите деди! –
не можем с тези кончета Стихотворения
да прокопитим седем века отпреди.

А те наистина „завардиха Европа”! –
от див и петвековен ятаган –
с френгия сабя, с черешовото си топче,
с нозете си, вкопани в древния 
Балкан...

Сега Париж отвори нова черна книга! –
ридае Есмералда в Нотр Дам
и над главите ни Ислям фалшив издига
потънал в кърви, позабравен ятаган.

Принцесата Европа пак е жертва клета! –
в началото бе Зевс, след него Марс...
Ще трябва да завардим двама с теб,

Поете,
Париж и Лондон, С А Щ... Но кой ще

варди нас?

МОНОЛОГ
НА РЕДАКТОРА

На Иван Есенски

Когато тези графомани ме намразят,
над мен ще се смили навярно Господ Бог
и точно Той перото паче ще опази
от чужда черна завист и от фалшив

възторг.

Когато тези графомани ме очернят,
ще клюмне цветето на чувствата тогаз
и музата, до гроба ужким благоверна,
за гривата ще хване пак някой чужд пегас.

Когатo тези графомани ме събудят

да слушам „постмодерния” им стих,
тогава даже Господ Бог ще се учуди
как християнски ще им кажа: 

Аз простих...

Мой Господи, защо до днес
не ме попита?

Едно желание ми изпълни поне –
над моя тъжен стих добър човек

да хлипа,
добър човек – поет...

Но графоманът – не!

СИНЪТ НА ПОЕТА

Момчето ми било в съревнование
с момчето на кварталната ни мутра?
То влага всичко – ум, талант, старание,
за да е първо – вчера, днес и утре.

Поне веднъж не се оплака, милото,
че нямало пари. Не ми поиска
ни за „Яйцето”, нито за „Червилото”,
не се дрогира и не пие уиски.

През лятото продава на баща си книгите –
тук точно, пред баща и син Славейкови,
печели уж, стотинките му стигат,
за да ме черпи със кафе на пейката...

Да седнем пак на пейката, момчето ми! –
аз зная, че съм смешен със бастунчето.
Синът на оня минал с Беемвето? –
животът май е пак „свирепо куче”.

Нали не се срамуваш, сине мой, от мене? –
прочетох аз обидата в зениците:
какво от туй, че пиша в ежедневник,
че си дете на „пеещата птица”...

Какво от туй ли?... Ти си мой...
И на Ерато...

И може би ще се гордееш утре...
И късно е да ставам, синко, баровец,
и депутат, и даже тъпа мутра.

Виж, аз съм горд със тебе! –
блъскаш сам-самичък,
пред никого не падаш на колене...
Помни, че твърде много те обичах,
щом почнеш някой ден и ти с ...
„Баща ми в мене”.

КАК ЗАЧЕВА ОХЛЮВЪТ

Ловя си рибка, мисля философски,
благодаря на Бога за това.
У мен – теологически въпроси, 
зад мене диша младата трева.
Обичам я, планинската речица,
ще клъвне там я мрянка, я уклей…
Роси роса… В зелената тревица
два охлюва се срещнаха: Здравей!
Той, охлювът, зачевал от росата,
а пък доказан е хермафродит…
Прости ме, Боже, но към Теб отнасям
въпроса, който дълго ме гнети…
А как зачева Девата пресвята,
как татко Йосиф припознал в Исус
Син Божи? – Той да тръгне по земята, 
да знаем притчите му наизуст.
О, теологийо, уикипедийо! –
дай отговор на вечния въпрос:
Не е ли време, (към небето гледам) –
Бог да зачене новия Христос?

ЧЕТИРИ ПОСВЕЩЕНИЯ С УСМИВКА
От стр. 1
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КИРИЛ
АСПАРУХОВ

*   *   *

СПЕСТЕНИ ДУМИ, ЖЕСТОВЕ И ДНИ
виновни в двора коленичат.
От всеки ъгъл тишина сълзи
и само спомени надничат.

Защо сме толкова добри деца,
докато спим под бащината стряха?
Събудим ли езически сърца,
превръщаме се в родова заплаха.

И трупайки чернилка във кръвта,
сезонно появяваме се в къщи – 
жестоки в краткостта на радостта
и щедри с обещания за връщане.

Сега лекува мама старостта.
А татко в черната изчезна.
За първи път се връщам у дома
и няма кой да ме посрещне...

МОЛБА

Как и в какво повярва?
Колко неща поиска?
Стигна почти превала.
Гасне сълза – огнище.

Как ти потръгна, мале?
Как полетя над всичко?
Кой обич в теб запали?
Гаснеш сега самичка...

Жилото в теб повяхна.
Колко луни изпусна?
Мъката с хъс те яхна.
Дългата нощ се спусна...

Само сърце ти, мале,
тупка, не се предава.
Още с любов ме галиш.
И така – да продължава!

*   *   *

ОТ ТВОЙТА КРЪВ
И МЛЯКО СЪМ ПРОПЛАКАЛ.

В ръцете ти като в гнездо съм чакал

ПАВЕЛ ПАВЛОВ

ВСЕЧОВЕШКИ РЕКВИЕМ ПО ВСИЧКИ МАЙКИ
Едва ли има по света друг на-

род, който да излива мъката по 
своите близки, покосени от 
смъртта в стихове. Докато 
преброждате улиците, се огледай-
те и ще се уверите по разлепените 
по огради и стълбове некролози. 
Болшинството са малодарно съ-
чинени, но затрогващи по своята 
искреност.По-одарените впрягат 
своята скръб в граматическите 
правила. Но само родените поети 
написват реквием, в който лична-
та мъка става достояние на вси 
скърбящи. Такъв е „РЕКВИЕМ 
ЗА МАМА” на Кирил Аспарухов. 
В него въпросите са повече от не-
получените отговори. Защото до-
ри поетите, като всички живи, не 
знаят… адреса на другия край на 

времето, където обитават духове-
те на умрелите.

Подзиме, щом есенните ветро-
ве съблекат премяната на дърве-
сата и те сведат почернели от 
срам клони, когато отлетелите на 
юг птици са изоставили осироте-
лите си гнезда, човекът проумява, 
че така е и с къщите, щом техните 
стопани се преселят в неведомото 
отвъдно, откъдето връщане няма. 
Отишлите си от отсамната юдол 
ще се завръщат само в спомените 
на своята челяд преживе. И в 
техните сънища. А поетите ще 
превърнат мъката в реквием. И 
завръщайки се към майчината 

стряха, нозете му ще откриват 
под окапалата от лозницата шума 
следи „с почерк на зима и нощи с 
ад заменими”. Оболената му душа 
ще наднича зад оградата „като 
пътник без подслон”, защото вече 
няма кой „да отвори като шепи 
позаспалите врати”. И ще му се 
привижда, „че спестени думи, 
жестове и дни виновни в двора 
коленичат”, а „от всеки ъгъл ти-
шина сълзи и само спомени 
надничат”, че не е успял да излечи 
нелечимата старост със закъсне-
лите си вопли.

Поетът открива в предсмърт-
ните дни на майка си нейни 

вопли и надежди в стихотворен 
ритъм, писани на свещ, писани в 
очакване, преливащи от болка, 
тръпка и надежда, които се 
вписват великолепно в този 
реквием.

Майката на поета е храм. И 
икона, зографисана със „съдби, 
събития, лица”. Така реквиемът 
на поета за неговата майчица се 
превръща във всечовешки 
реквием по всички майки, оста-
вили дирите си отсам отвъднотго, 
защото „безкрайно нищо, нищо 
няма. Начало само и… финал. А 
между тях - следата твоя, ако 
достойно си живял.”

топлинка. И поглед. И надежда.
В очите ти смутено се оглежда
отминалото мое детство... Младостта...
И побелелите в косите ти цветя...

Сега аз нищо, нищо  друго нямам,
освен прелялата умора, мамо,
която зад косите ти наднича...
А още жадно, босоного тичам
към твоето очакващо ме рамо...

Колко малко е да те обичам, МАМО!

БЕЛОТА

Пак ръцете ти целувам –
от умора бели,
Мале.

Пак косите ти целувам –
от раздели бели,
Мале.

Пак очите ти целувам –
от надежди бели,
Мале.

Пак при теб ще се завръщам –
като обич бела,
Мале.

*   *   *

ОТ ПОКОЙНАТА СИ БАБА ЗНАМ:
там, където се намирам,
срещна ли от мене по-голям,
със усмивка да го спирам.

После мъдро ме научи тя
на вълшебната парола
“Добър ден!” И не една врата
съм отварял доброволно.

Пак от нея се научих аз
във очите да се взирам
с точни думи и със верен глас.
Това ме правеше по-силен.

А какво, о, Боже, доживях!
Без усмивки всекидневно
да се разминавам с хора аз.
А това ме прави гневен.

С празни погледи и зли очи
моят поздрав да се дави.
Сред тюфлеци, буци, мъртъвци
“Добър ден!” се изпарява.

“Търси погледи! Добри сърца!

С хората не се разделяй!”
Мойта баба туй ми завеща.
Мама го превърна във повеля.

ВИК

Как годините отлитат
и в косите ти заплитат
на тревогите цветята, мамо.

Разстояния сърдечни
нелогично, нечовечно
ни разделят непрестанно.

През писма и телефони
като голи, черни клони
пролетно се взираме.

Как ужасно е, когато
никой няма зад вратата
и в очакване заспиваме.

Обещания и думи
в разпилените ни друми
непрекъснато се спъват.

И в смокинената къща
само спомени ме връщат
и болезнено потъват.

Вик заключен търси песен
в побелялата ти есен.
И очакваме ден – чудо.

Само думи... Празни стаи...
Кучета, които лаят...
И сърцата ни от обич луди...

*   *   *

УСЕЩАШ КРАЯ, МАЛЕ?
Сякаш всичко си отива в твоя свят.
А някаква смутена птичка
те връща шеметно назад –

към първите ти дни и нощи,
белязани от страх и плам,
последвани от чувства мощни
и без паролата “Сезам”.

Защото си била на прага
последна рожба, изтърсак.
От бедност как да се избяга?
Дамгосана си с този знак.

Преливаща от спомен в спомен,
изгаряща от самота,
засели в своя свят огромен

съдби, събития, лица.

Богата на усмивка, щедра
на думи топли и добри,
излъчваща южняшка ведрост –
и в старостта си пак искриш.

Знам всичко с времето изтича.
Променя се с годините. 
Но пак в душата ти едно момиче
ти дава непокорен знак.

И искаш още да те има.
А аз – не искам да те дам
на хладната, последна зима.
От тебе приказката знам

за белоснежното кокиче,
което чакало снега
и преродено в момиче,
понесло свежа красота...

А ти я носиш в думи, в мисли,
в постъпки, в праведни дела.
Очите ти – житейски чисти
излъчват свята добрина.

Безкрайно нищо, нищо няма. 
Начало само. И...финал.
И между тях - следата твоя.
И дали достойно си живял.

Затуй аз искам да те има.
И няма, няма да те дам
на хладната, последна зима.
Да свети, 
                Мале, 
                           още твоя храм!

ПОСЛЕСЛОВ

РЕКВИЕМ ЗА МАМА - трогателна 
поема в прекрасни стихове от син 
към майка и чистосърдечни, скри-
тично писани, с мисъл за сина.

Изповедно, носталгично поради 
невъзможността да са все заедно - 
разстояния, време, грижи…

А сладкото на мама - о, то не е за 
помен! Знаела е тя, знаело е майчино-
то сърце, че изтича времето й, ще на-
пълни повече бурканчета, ще го 
подреди в мазето за него, та да има 
Кирил и когато нея няма да я има…

Достолепна красавица, очи жизне-
норадостни, усмивка обещаваща, го-
ляма майчина любов!

ЛЕНА ЛЕВЧЕВА
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ПЕНКА ВЛАДИМИРОВА

ДУШАТА НА МАМА
Е ЖИВА

Все още не вярвам, че мама я няма.
живея със чувство, че тя е край мен,
когато потъвам в тревога голяма
от тръпката радост денят е лишен.

Когато сънувам и пътища стръмни
и хлъзвам се, падам обсебва ме страх
и търся пак мама сред нощи безсънни - 
какво е без мама със сълзи узнах.

Все още не вярвам, че мама я няма -
душата ми среща душата й пак.
Докосва ме, милва с обич голяма,
божествена свети и дава ми знак.

И вяра ми вдъхва. Уверена тръгвам.
Облечена с обич. Духът ми лети.
И цялата светя, и в чудото вярвам.
душата на мама е жива и бди.

БЪЛГАРИНЪТ

Той е като семе чудотворно
и на камък твърд да го посееш
ще израсне, като дърво плодно
ще се листи и ще зеленее.

Знае как за сламка да се хване –
ще преплува, няма да се дави.
Щом поиска леко да му стане
и от клонка кавал ще направи.

Жива милост има той в сърцето -
и сълза стаена във очите.
Господ му помага от небето
да открива пътя към мечтите.

И рода си славен не забравя,
подвигът на Левски го зарежда
и душата празна не остава
пълна е със обич и надежда.

ОЧИТЕ НА ДУШАТА

А видимо те бяха тъй различни.
Тя бе красива в пролетен цъфтеж
мъжът до нея сух, с очи безлични,
косата рядка с цвят на синкав скреж.

И гледаха ги хората с почуда
и питаха се: как ли го избра?
Очи ли няма? Или пък е луда?
Но истината никой не узна.

А тя с душа в невидимото вникна
и лумна изгрев. Слънце я огря,
и трепна, и душата ѝ откликна.
С очите на душата го избра.

ХОСПИСЪТ

Погледнато отвънка е красиво -
солидна сграда двор озеленен.
Поддържан непрестанно и грижливо
и с люлякови храсти обграден.

Градината ухае пъстроцветна.

Какво ли няма: рози, цъфнал дрян,
срамливи лилии, цветя кокетни,
върба зелена с виещ се бръшлян.

И сенници за отдих с пейки бели,
и кръгли масите - за сок, кафе,
с покривки фини като от дантели,
и всички те в различни цветове

Душата ми трептеше удивена
от тази чудна, пищна красота,
за хосписа аз тръгнах наскърбена
споделяйки нерадостна съдба.

Тук имах среща - в хосписа - на бара,
просторен и от слънце осветен.
Роднината ми пребледняла, стара
ме срещна тъжна, с поглед умилен.

Но разговорът тръгна твърде трудно,
в ушите ми кънтеше самота,
прискърбен е денят - минавал трудно
без близките - в сърцето празнота.

Разказваше за свойта малка стая -
и с огнени, и бели мушката:
във спомените - всяко кътче знае
къде стоят любимите неща.

И продължава - в къщи леко дишах,
кипеше смислен, радостен живот
и в тоз живот напълно аз се вписвах,
а тук се чувствам чужда като гост.

Аз тръгнах си разстроена, смутена,
не виждах ни градина, ни цветя -
оставих я с душа усамотена
без близките, без своите деца.

ГЪЛТАМ ХАПЧЕ

Спокойна съм. Защо да се страхувам
за всяка болка имам хапче – лек 
и гълтам хапче, за да съществувам – 
откритие на двадесет и първи век.

Ако стомах жестоко ви присвие 
и болката съня ви наруши, 
тревогата в сърцето ви се впие, 
не може никой да ви утеши, 
не се бавете! Хапчета купете!

На помощ ще ви дойде интернет 
и болката със хапче облекчете, 
и от екрана дават ви съвет:
за хапчета, хранителни добавки 
и витамини, колкото си щеш.
Купи веднага! Може със заявки, 
възможност имаш да си избереш.

В кутийката е сложена листовка 
и с едри букви пише: прочети!
Това не е ли всъщност подготовка, 
че хапчето помага и вреди!

Стара ловна хижа. Това представля-
вала къщата, преди Боян Бенин да се на-
меси. Той я бе харесал, беше я закупил от 
ловното стопанство и я беше превърнал 
в приказка. Има такива хора – мераклии. 
Иначе мястото бе великолепно. Старата 
ловна хижа беше строена така, че да 
наблюдава с прозорците си 
хубавия, дълъг завой на 
голямата река. Сутрин ре-
ката светлееше и хвърляше 
отблясъци по каменните 
стени на къщата, а вечер 
сенките на прибиращите 
се за нощуване птици се 
стрелкаха над зелената во-
да, преплитаха се, догонва-
ха се и изглеждаха толкова 
леки и въздушни над огле-
далната повърхност, че 
приличаха на малки 
нощни музики. 

Или на лека нощ, деца.
По тези места българският бряг е по-

висок, при наводнения и в ранна пролет 
от къщата можеше да се наблюдава как 
реката нахлува отсреща, в държавата Ру-
мъния и образува блата. По течението 
преминаваха товарни шлепове и бели ту-
ристически кораби, и пътниците с удо-
волствие снимаха къщата, която отдалеч 
приличаше на крепост. Беше огромна, 
насечена от различни нива и тераси, а 
масивните мраморни колони отпред 
създаваха усещането за церемониалност, 
за празнично шествие и запалени факли. 
Събуждаха трепетното очакване всеки 
миг от входа да се изсипе правителствена 
делегация, надлежно опакована във фра-
кове и папийонки. 

Делегация така и не се изсипваше, но 
Боян Бенин не можеше и не можеше да се 
отърве от показната тържественост, 
въпреки че опитваше всякакви прийоми. 
В началото се дразнеше, после свикна с 
нея така, както се свиква с херпес. В края 
на краищата достойнствата на къщата 
бяха повече от недостатъците.

Бившата ловна хижа разполагаше със 
собствен водоизточник, локално парно и 
тъмносин басейн, а високите, тъмнозеле-
ни кипариси около нея приличаха на ко-
пия. През деня прозорците дебнеха 
реката и не пропускаха и най-малкото 
движение по нея, а нощем реката на свой 
ред се взираше в светлините на къщата, и 
не бяха един и двама лоцманите, които я 
използваха за надежден, абсолютно сигу-
рен ориентир. Неизлечимата предвзетост 
на голямата къща се дължеше на това, че 
някога бе строена за ловна резиденция 

на Тодор Живков, комунистическата гла-
ва на държавата България. (Главата оби-
чала да ходи на лов за патици, харесвала 
удобствата на такъв тип резиденции, а 
най-обичала да разправя на другарски 
вечеринки колко е голям ловец). 

Боян Бенин не беше ловец. 
Беше мъж на около 

четиридесет, добре 
сложен и без излишни 
килограми. Поддържа-
ше се с плуване през 
лятото и дълги 
разходки в студените 
зимни дни. Обичаше 
риболова и работата 
си, която му носеше 
прилични доходи и му 
позволяваше да се гри-
жи за голямата къща. 
Беше скулптор с име, 
негови неща се прода-

ваха добре в Германия и Русия, понякога 
му възлагаха големи обществени по-
ръчки и той майстореше композиции по 
задание, но не ставаше по-щастлив от то-
ва. Парите не бяха най-важното нещо на 
този свят, но бяха необходимост, без коя-
то не може. Парите му позволяваха сво-
бодата да твори каквото си пожелае и той 
изпитваше неясно страхопочитание към 
тях. Никога нямаше да притежава толко-
ва, че да е абсолютно независим, затова 
продължаваше да работи. Това бе еди-
ният двигател, другият – удоволствието 
от самата работа. 

Беше се женил два пъти, и двата пъти 
несполучливо. Жените бяха странни съ-
щества, те живееха в свой собствен свят 
и нямаше сила на света, която да ги разу-
беди, веднъж взели решение. Луда рабо-
та, неясна, неподвластна на ума. Нещо 
като парите, без които не може, но пък – 
колко неприятности, свързани с тях.

Боян Бенин опитваше да не се влюбва 
повече, да не се задържа дълго с една же-
на. Разчиташе на краткотрайни връзки, 
жените харесваха къщата, пламъците в 
камината, но винаги идваше момент, в 
който се отдалечаваха с неумолимото 
постоянство на отплаващи кораби. Про-
дължаваше да обича децата си, плащаше 
редовно издръжката, за коледните 
празници им правеше скъпи подаръци, 
които му доставяха непознато удоволс-
твие. Имаше две дъщери от двата си бра-
ка и понякога нощем, загледан в 
пламъците на камината, си казваше, че 
трябва да създаде поне едно момче. 
После се усмихваше и си наливаше вино.

Не беше задължително.
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СРЕЩА

Беше края на февруари 1868 
година. Зими дълги и тежки, не 
една или две, а цели десет годи-
ни. Мек, мокър сняг, дълбок до 
пояс, заприщваше пътища и пъ-
теки през Батовската гора от 
Дишподак (Осеново) до 
Дервент (Изворско), от Варна 
до Хаджиолу Пазарджик (гр. 
Добрич). Край брега на 
замръзналата река стърчеше са-
мотно и тъжно зимната къшла 
на Радул. Само тук сред бе-
лоснежното мъртвило на 
жалния вълчи вой, животът 
плахо проблейваше с гласчето 
на първите млечни агнета.

 Десетина арнаути, чобани и 
гавази на чорбаджията спяха 
натъркаляни на хасъра (ро-
гозката), край оджака, захлюпе-
ни през глава с рунтави 
ямурлуци. Вонята на лой, барут 
и вкиснало, сладко похъркваше 
в здравия харамийски сън, бро-
дещ далече, далече, там нейде из 
албанските усои.

Само Юмер, баща на бабаи-
тите не спеше. Цяла нощ обика-
ляше кошарите с курдисана 
пушка. Ямурлукът му пукаше от 
студ, аха да се строши, но коже-
ното агнешко сетре, облечено 
на голо го вардеше здраво от 
лютия мраз. 

Три едри, охранени песа, на-
половина с вълча кръв вървяха 
в стъпките му. Опипа резетата 
на саите едно по едно, бутна 
вратнята на последната, преви 
се на две и влезна. Вълкодавите 
се шмугнаха през краката му 
първи.

Остра топла миризма на 
прясна овча тор нахлу във вко-
чененото му лице и сладко загъ-
деличка душата му. Зачатка с 
огнивото и газеничето плахо 
освети саята. Овцете, скупчени 
една в друга, наплашени от 
вълчия вой, прави. Чобанина 
огледа тавана и опипа мертеци-
те с ръка:

 - Няма да протече тази зи-
ма. Корав покрива, нов. Яко 
оплетен целия; върба и леска, 
здрави и жилави, целите омаза-
ни с глина и слама. Пък кереми-
дите – злато. Евалла на Радул 
чорбаджи, сумалък пара даде на 
онез керамидари, цигани, ама 
ги пекоха пред очите ни, на она-
зи поляна.

Калта звънна на чилик.
Прекрачи прага и свирна на 

кучетата, но те се бяха сврели 
сред овцете и отдавна спяха. 
Албананеца се засмя, залости 
вратнята отвън и продължи да 
обикаля имота…

Вълците виеха на стотина 
крачки в гората, но коравия 
мъж продължаваше да си мисли 
само за парата: „Хубаво плаща 
чорбаджията, на тях, на нас, на 
всички. Плаща и хич не се 
бърка в нашите си работи. Де да 
знаеше, колко махали сме 
бастисали, що овца, що коне 
сме замъкнали. Няма българс-
ко, няма турско, ако е лабаво, 
дръж!”

Вълците млъкнаха. Разведе-
ли се. Юмер се прозя и усети 

жесток глад: „Пак месо, пак лой, 
пак туй солено сирене. Байгън! 
Сега кефала е излязъл на брега 
до топлия извор. Хвърляш 
салтамарката и вадиш. Боллук. 
Едри, охранени и мазни, амен, 
амен, като агънца, сугарчета.”

Влезе в одаята и подпря 
пушката до вратата. Сбута це-
пениците в огъня и подритна 
един от спящите с ледения си 
цървул:

- Дигай са Юсув, стига си 
мачкал кадъната...

Чобанина се надигна кисел и 
крив. Събудиха го с ритник, 
баш когато таман да се качи на 
булката си. Зачули се с гунята, 
повлече шишането подире си с 
черни псувни и прекрачи 
топлия праг. Студът се хвърли 
отгоре му, като бесен вълк и за-
ръфа голото му лице.

Юмер опъна премръзналите 
си крака срещу буйния огън и 
тоз час заспа.

Слънцето се изкачи цели две 
копрали над баира, когато Ра-
дул влезе в собата. Юнак беше 
чорбаджията, хубавец. 

Главата му опираше в мерте-
ците на тавана. Канара плещи, 
яки като гръб на охранен дънак 
(биче). Ръце, крака, кръст: 
всичко пукаше, пращеше от си-
ла. Но в тази страшна снага, 
преливаща от грозна пехли-
ванска мощ, господ игриво, като 
на шега беше забол красива, 
къдрава, руса глава с две сини, 
бистри, благи очи. Една единс-
твена бръчка през челото, печат 
от тежък душевен дерт, дълбок, 
като рана от ятаган, усойно за-
сенчваше тази майска мъжка 
хубост. 

- Ставай Юмер. Впрягай 
шейната и да ходим на езерото 
за риба.

Юмер пъргаво скочи на кра-
ка:

.- Вай, вай чорбаджи, съну-
вах го този кьоркефал. Такъв 
един едър и мазен.

- Хаерлия да е! Товарете та-
къмите, както си знаете. И само 
да се върнем без риба...

 - Всички ще ги сваря на пи-
лаф, чорбаджи:- обади се Азиз 
готвача.

 Чобаните бяха ачкакани, не-
наситни, на риба. През глава 
хукнаха да впрягат и товарят.

 Вдигнаха гюрултия до небе-
то. Радул дълго се чуди на 
детския им акъл;

„Чишити бяха тези арнаути. 
Не можеш ги накара да напра-
вят нещо бадева. Каквото 
трябва, правят го и толкоз. 

Нищо не ги спира, нищо не 
ги плаши. Пък хитри са дяволи-
те, потайни.

Всичко карат по техен 
тертип. Не дай боже да им 
пуснеш кръв. Ще те гонят до 
гроб, цялото турско ще ти се 
види тясно. Кръв за кръв, туй 
им е баш закона, на тях. Чеши-

ти, ама и тарикати, веднъж ти 
дават Беса (клетва) и на думата 
си мрат, друг път чиляк затри-
ват за един скъсан цървул.

Арнаутска краста... иди, че 
ги разбери.”

Додето умуваше албанците 
натовариха шейната и се нака-
чулиха отгоре. Радул седна 
последен и шибна конете. Два 
часа правиха пъртина през Ба-
товата да излязат на пътя за 
Дервент и Варна. Нататък стана 
лесно. Вятъра беше забрисал 
полето и само тънка ледена ко-
ра хрускаше под конските копи-
та. Стигнаха езерото по 
икендия. 

Слънцето се беше простуди-
ло този месец и сега се усмихва-
ше някак хилаво и болнаво. 
Партината се виеше, като бяла 
змия към града. И други бяха 
идвали за риба.

Всички наскачаха от шейна-
та. Разпрегнаха конете, завиха 
ги с чулове и хукнаха да прове-
ряват леда. Други бързо разто-
вариха такъмите; две дървени 
магарета, няколко мертека и два 
дълги пръта с куки накрая. Това 
бяха албански такъми, ама 
точни. Защото паднеш ли в ле-
дената вода, си отиваш от този 
свят или оставаш гевшек (хи-
лав) завинаги, ставаш само да 
палиш огъня в къшлата и ре-
диш хляба на софрата. Такъв 
един сакътлък, мъжът на жена 
обръща.

Тъкмо разпалената дружина 
помъкна такъмите към брега, 
тънката паяжина от пара, 
позлатена от зиморничевото 
слънце, звънна с невидими 
звънчета и от нея изплува шей-
на с три коня. Руска тройка. 
Албанците зяпнаха, като 
изоглавени. Такъв впряг не бяха 
виждали никога. 

Шейната летеше по тънкия 
лед, като в приказка. Зави към 
тях изведнъж и препусна към 
пъртината на ниския бряг. Чак 
сега Радул видя калпака на чо-
века, който държеше юздите: 

- Татари! Луди ли сте бе джа-
нъм. Кой гони на лед кушия. 
Дур, дур, стой, аман...!

Дур, ама цамбур! На метри 
от брега леда под копитата 

стана на сол. Шейната зъби 
нос във водата и се преобърна. 
Добре,че беше плитко до пояс. 
Конете цвилеха и се мятаха, но 
яките хамути ги теглеха към за-
седналата на дъното шейна. Над 
водата скочиха няколко големи 
изплашени кефала.

После всичко стана като на 
сън. Закачиха татарите с пръти-
те и ги извлякоха на брега, един 
по един. Прерязаха хамутите и 
конете изкочиха сами.

- Събличай до голо! - кресна 
Радул и сам разхвърли по едрия. 
Грабна една торба за риба и го 
зажули до кръв.

Червени, като прясно одра-

ни агнета ги увиха през глава с 
ямурлуците си. Със зор натова-
риха двата полуживи денка в 
шейната.

- Чорбаджи искаш ли да жи-
веят, карай на къшлата кушия. 
Няма ли огън до час, отиват си. 
Развъртяха камшиците и 
стигнаха до чифлика като нико-
га до сега. Неканените гости, 
внесени на ръце бяха ни живи, 
ни умрели.

Натъркаляха ги голи до огъ-
ня и ги замачкаха юнашки с мас 
и газ. Десетина арнаути, 
плувнали в пот, се сменяха 
непрекъснато. Подир мечешкия 
масаж Юмер ги налепи с венду-
зи - като таралежи. После ги 
отлепяше като пиявици. На 
мястото им оставаше кръгло 
мораво петно.

- Юмер ага, що ги мъчиш с 
тези джамове холан? - запита 
Азиз готвача. 

- Трай там, като не отбираш. 
Дядо ми беше имам на селото. 
Чекракчия. Врач. Тоз студ, тоз 
лед само вендузата го оправя! 
Увиха ги в овчи кожи, затрупаха 
ги с ямурлуците, хвърлиха и ня-
кой козяк най-отгоре, башка. 
Татарите замязаха на пашкули, 
но захъркаха сладко, сладко. 
Потта бликаше от тях, като кай-
нак (извор).

- Давайте ризи и гащи. До 
утре изпотят ли се по пет пъти 
ще е хаир хабер, иначе, как се 
копа тази замръзнала земя.

Радул и Юмер не мигнаха та-
зи нощ; държаха буен огъня. 
Десет ката ризи и гащи отидоха 
зян. Последния кат, неговият за 
празник, Радул извади от ракла-
та. В обора пък, трима чобани 
разтриха конете със сено. Зави-
ха ги с най-дебелите чулове и 
закачиха пълни торби със зоб 
на шиите им. Хайванчетата 
живнаха.

Късно сабайлен, едрият та-
тарин първи изрови глава изпод 
ямурлука:

- Ташекюр (благодаря) 
ефенди. Велик е аллах. Той ви 
прати. Ташекюр.

- Леш, леш сила нямаш за 
нищо още...- каза Радул.

Татаринът понечи да отгово-
ри, но дрямката го налегна, гла-
вата му клюмна и заспа на часа. 
Чорбаджията изпрати трима 
арнаути да докарат шейната от 
езерото. Закърпиха изрязаните 
хамути и натъкмиха всичко за 
път.

На третия ден татарите се 
вдигнаха на крака. Измиха се с 
гореща вода и облякаха техните 
си дрехи. Чак сега Радул видя, 
че този друговерец беше висок, 
колкото него самия.

- Акранин ми е галиба - по-
мисли си той, но усмихнатото, 
кръгло, като пълна луна лице, 
не даваше да му преброиш го-
дините.

- От днеска брат ми бъди Ра-

дул чорбаджи! Бръкна дълбоко 
в силяхлъка, извади тежка ке-
сия жълтици и му я подаде. 
Българинът усмихнато отблъсна 
ръката му:

- Прибери си парите алар 
(Благороден мъж). Нали сам ре-
че, че си ми брат. От брата си 
пари не вземам.

Татаринът го прегърна, 
стисна ръката му и го потупа по 
гърба:

- Ела ми на лов за биюк ка-
раджата (елени) в Герлово. Обе-
щай ми!

- Ще, ще ама елените се бият 
наесен. Първо ти ми ела на курт 
(Вълк) таз зима. Чу ли ги, как 
виеха нощеска?

- Много обичам вълчи лов.
- Ще ми дойдеш на чеверме, 

ама вълчи студ да има и дълбок 
сняг. На таз авджи хавасъ (най-
подходящо време за лов), идват 
карпатските вълци, едни такива 
едри, по-бели и зли.

- Дума давам! Ще дойда.
- Кога алар?
- Чакай хабер.
Впрегнатата шейна с два ко-

ня, чакаше отвън. Албанците 
объркаха хамутите на руската 
тройка и вързаха третия кон 
отзад. Оживелите мъже се ка-
чиха, шибнаха конете и разма-
хаха калпаци за сбогом:

- Със здраве, Радул ефенди...
- На хаир да е… - извика по-

дире им чорбаджията.
Дълго гледаха след шейната. 

Кучетата я гониха чак до Ча-
талташ.

- Що за хора са тези, баши? - 
обади се първи Юмер. Малко 
говорят, пък таквиз детски су-
рати, все се кланят, все благода-
рят, амен, амен гъзът ще ти да 
бацнат (целунат), а пък очите 
им едни, святкат, святкат...

- Ката гола сабя Юмер.
- Анджак (същото). Онзи по-

едрият много ми мяза на паша. 
Видя ли му силяха?

- Пушкала, като пушкала. 
Нашите по-лоши ли са?

- Не са чорбаджи, ма на 
твоите пищови главите пи-
ринчени, пък неговият сребро и 
злато.

- Остъй пищова Юмер, ти за 
Герлово ми кажи.

- Минах веднъж преди годи-
ни. Уж гледаш балкани, гори 
отвсякъде, пък вътре скрито 
равно поле. Река го кърши на 
две, вода бол, ливадите буини 
до пояс. И стада, стада: овце ли 
не щеш, коне ли не щеш, говеда. 
Каквото ти душа сака сичкото 
боллук (по много). Народът - 
разен, пъстър.

- Не са ли само татари?
-Татари, българи, турци, ка-

зълбаши. И сичкия тоя калаба-
лак (много народ), караштисан 
(смесен, разбъркан) на мирен 
живот. На калабълъка отгоре 
Гюрей хан седнал. Сараите му 
само да видиш, на три ката. Ум 
да ти зайде.

- Ще ги видя - каза Радул. - 
Ще ида.

- Ти иди, ама не ходи сам, 
Чорбаджи. То си е за страх.

Пустото Герлово, хубаво, ама 
страшно!

РАДИ РАДЕВ

ГРАДИНИТЕ НА РАЯ 
Роман
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КУЛТУРА, СЪБИТИЯ, ЛИЧНОСТИ

СТЕФАН ЦИГАНЧЕВ

Много са заслугите на Сте-
фан Циганчев в областта на 
българската национална опера 
и интерпретацията на худо-
жествени песни. Той е участвал 
в 16 оперни заглавия от 
български автори, поставени на 
Варненската оперна сцена. В ре-
пертоара му, който непрестанно 
се обогатява, има немалък брой 
български кантатни и ораторни 
произведения, на които той е 
бил солист, а също така много 
художествени песни от всички 
поколения български компози-
тори. Така че оперният певец 
Циганчев има пълно покритие с 
понятието национален оперен 
певец, което за нашата 
музикална култура 
представлява истинска 
ценност. Малцина са 
певците в световната 
музикална практика, 
които имат прозвището 
„национален оперен пе-
вец”. 

Из интервюто „Сте-
фан Циганчев: „40 го-
дини пях и още ми се 
пее”

- С кои големи све-
товни звезди на oп-
epaтa сте пели заедно?

- В това отношение 
имах добър шанс. Пял 
съм заедно с Елена Ни-
колай в „Трубадур” по 
време на гостуването й 
във Варна, пял съм с го-
лемия румънски бари-
тон Николае Херлеа, с Елена 
Черней, с Давид Оханисян, с 
нашите световноизвестни тено-
ри Тодор Мазаров, Димитър 
Узунов, Никола Николов. А 
гостуването ми в Софийската 
опера ме срещна с много от го-
лемите наши диригенти: Асен 
Найденов, Константин Илиев, 
за когото вече споменах. А тук, 
във Варна, имах колеги и парт-
ньори от няколко поколения, с 
които ме свързват много добри 
чувства и спомени: Тодор 
Костов, Мария Бохачек, Лиляна 
Анастасова, Йорданка Тенчева, 
Михаил Зидаров, Ранко Дюлге-
ров, Йордан Чифудов, Теодоси 
Костов, Мари Крикорян, Ганка 
Димова, Никола Господинов, 
диригентите: Йоско Йосифов, 
Борис Чирпански, Стефан Ли-
нев, Христо Игнатов, Недялко 
Недялков, Борислав Иванов, 
Иван Филев, режисьора Кузман 
Попов и много други.

- Кои са качествата, създа-
ващи големия артист?

- Първо, певецът трябва да 
има хубав глас, второ, трябва да 
е музикален и разбира се, да 
може да пее...

- А как ce пocтигa можене-
то?

- С труд, с много труд. По-
някога непосилен и изтощите-
лен, за което зрителите не 
подозират. Мързелив ли си, ни-
що не става, колкото и надарен 
да си. Познавам много мои ко-
леги с богати гласови данни, 
които се провалиха от немарли-
вост и от липса на воля за рабо-
та. Е, и късмет малко трябва, 

без късмет не става...
- Какво още не знае публи-

ката за вас - певците?
- Едва ли някой допуска 

колко много са лишенията и 
ограниченията, които изисква 
от нас певческото изкуство. И 
пълно себеотдаване, с което 
трябва да му служим... Не 
трябва да пушиш, не трябва да 
пиеш алкохол и студени на-
питки, режим на хранене, ре-
жим на сън… И това е всеки 
ден, цял живот… Преди спекта-
къл не спиш от притеснение и 
напрежение. И колкото ставаш 
по-известен, толкова отго-
ворността и взискателността 
към самия себе си стават по-го-

леми и режимът по-суров.
- Има ли нещо от миналото, 

за което да съжалявате?
- В кариерата си като певец 

- не. Мисля, че постигнах много 
от нещата, към които се стре-
мях. Само едно нещо понякога 
ме яде отвътре за един про-
пуснат случай. Навремето бях 
получил покана за постоянен 
ангажимент в Германия. 
Поисках да замина, но от Ми-
нистерството на културата не 
ми разрешиха. И така желание-
то ми да работя на чужди сцени 
остана неосъществено.

- Изкушавал ли ви е някога 
Мефистофел, за да кажете като 
Фауст: „О, миг, поспри! Ти си 
тъй прекрасен!”?

- Годините минаха и аз 
преживях много такива мигове. 
Сега искам да го накарам да 
върне времето с 10 години 
назад, за да се върна и аз на 
сцената.

- Какво място заема 
музиката в живота Ви сега?

- Не се разделям с нея. И 
сега тя е моя спътница. Ходя в 
операта на спектакли и 
репетиции - понякога пея в 
някои роли, когато няма 
изпълнители. Пея в църковния 
хор, където засищам 
потребностите си от музика, 
изпълнявам някои сола. А 
когато и това не достига, просто 
си пея, така - за себе си. И за 
учудване на околните, че може 
да се намери човек със сърце за 
песен.

Из интервю
с Димитър Върбанов

Добри Христов и неговите 
съвременници

Творчеството на Добри 
Христов е много богато и 
разностранно - хорови и солови 
песни, теоретични трудове, 
публицистика, църковна музика, 
училищни и войнишки маршове. 
Всички негови произведения но-
сят белег на класичност и имат 
„всемирна цена”. Да обърнем 
внимание на църковната му му-
зика. В неделя и на празник в хра-
мовете на православната ни 
църква звучат хоровите песнопе-
ния от „Златоустова” или от 
„Общодостъпна” литургия на 
Добри Христов („Велика екте-
ния”, „Херувимска песен”, „Тебе 
поем”, „Хвалите имя Господне”, 
„Во царствии Твоем”).

Добри Христов е възпитаник 
на възраждащия се обществен, 
културен и музикален живот във 
Варна – той е връхна проява в 
дейността на едно 
поколение музи-
канти, работило в 
този град в края на 
деветнайсти век. За 
начало на мно-
гогласното хорово 
пеене във Варна се 
счита сформира-
ният от руски офи-
цери и чиновници 
хор, ръководен от 
свещеника Фили-
мон. От 1882 г. съ-
щият хор се ръководи от Крум 
Малев. Според Андрей Андреев 

любими песни на хора са били 
творби от Бортнянски, Давидов, 
Варламов, Чайковски. От 1899 г. 
ръководител на Катедралния хор 
е Стоян Бешков, който не се задо-
волява само със затворените и 
ограничени църковни 
прояви, а активно 
организира публични 
концерти, чествания, 
тържества. През 
варненския Катедра-
лен хор преминават 
почти всички музи-
кални дейци от онова 
време: Йордан Тодо-
ров, Добри Христов, 
Александър Краев, 
Савка Дражева, Коста 
Тодоров, Коста Киров, Петър 
Райчев.

Крум Малев (1862–1934) е 
учител, хоров диригент, музика-
лен деятел. Според Йордан Кара-
нов „на този енергичен човек се 
приписва заслугата и за основа-

ването на първия хор (църковен) 
в единствената тогава българска 
църква „Архангел Михаил”. Крум 
Малев е един от първите събира-
чи на народни песни, 
които систематизира 
и подрежда.

Един от музи-
кантите във Варна е 
и учителят по руски 
език и пеене Стоян 
Бешков, който през 
1889 г. е учител в 
мъжката гимназия 
във Варна, където съ-
щата година създава 
първия български 
ученически хор. По–
късно поема и ръко-
водството на Ка-
тедралния хор. През 
1889 г. основният 
учител Сава Греков (ученик на 
Добри Войников) основава хор, 
който пее в черквата „Св. 

Архангел Михаил“. 
Александър Кръстев 

(1879 - 1945) е роден във 
Видин. От 1907 г. е учител 
по музика в Девическата 
гимназия във Варна. През 
периода 1907 – 1915 г. ръ-
ководи хора на Машинно-
то (Морското) училище, а 
през различни години 
предава музика в 
Търговското, Рибарското, 
Стопанското училище във 
Варна. С идването си във 

Варна поема ръководството на 
хора при музикално дружество 

„Гусла“ и Катедралния хор.
Композираната през 1915 г. 

негова песен ”О, добруджански 
край” по текст по Любомир Бо-

бевски при всяко 
изпълнение предизвиква 
неописуем възторг у 
публиката. След осво-
бождението на Южна 
Добруджа от румънска 
окупация през 1917 г. 
Катедралният хор и 
флотският оркестър от 
Варна са поканени в 
Добрич. При посреща-
нето хорът в съпровод 
на оркестъра изпълня-

ват очакваната с трепет песен “О, 
добруджански край”. Всички при-
състващи плачат от умиление 
при това първо изпълнение на 
добруджанския химн в Добрич. 
(Ахил Карамузов “Хоровото пее-
не в гр. Добрич до 1918 г.; сп. 

“Българска музика”, бр. 4/1989, с. 
44)

Хоровият деятел и педагог 
Добри Христов – певец и дири-

гент – започва своя 
път като участник в 
ученически, светски 
и църковни съста-
ви. В продължение 
на 50 години той 
свързва своята 
съдба с тази на най–
демократичното 
обществено–музи-
кално явление в 
България. Във 
Варна, в София той 
ръководи учи-
лищни, граждански, 
църковни хорове, 
създава музикални 
дружества. Обучава 

и създава десетки млади хорови 
диригенти. Създаването на Съю-
за на народните хорове в Бълга-
рия през 1926 г. увенчава с успех 
дългогодишната мечта на един 
музикант–демократ за създаване-
то на всенародна музикална орга-
низация. Композиторът Добри 
Христов започва своите първи 
опити през 1891 г.: две мазурки, 
композиция за цигулка и пиано, 
„Хор на поразбойниците“ към 
пиесата на Шилер „Разбойници“, 
две църковни композиции. Пее-
нето в църковния хор, познава-
нето на репертоара му, 
партитурите, които си е при-
гаждал – всичко това дава 
представа и за начина, по който 

са създавани и църковните напе-
ви. В архива на Юрдан Тодоров е 
запазена „Литургия на Св. Иван 
Златоуст“ с допълнителни песно-
пения за смесен хор, музика от 
Добри Христов – собствено изда-
ние, София 1925 г. Върху корица-
та има автограф: „На приятеля си 
от младини Юрдан Тодоров“ Со-
фия, 1.06.1925 г. Д. Христов.

Изследовател и теоретик на 
българската народна музика 
Добри Христов поставя началото 
на своята дейност тук, в родния 
си град. Добри Христов е бил ръ-
ководител на хора при Ка-
тедралния храм от 1897– 1907 г. 
През 1907 г. композиторът на-
пуска Варна и се установява в Со-
фия.

          
* Милко Димитров. „Църк-

вата и църковното хорово пеене 
във Варна“ - Издателство МС

КОМПОЗИТОРИ И ДИРИГЕНТИ, СВЪРЗАНИ 
С ЦЪРКОВНАТА МУЗИКА ВЪВ ВАРНА*

Добри Христов

Църковен хор при Българско музикално дружество „Гусла“ –
диригент Добри Христов 1904 г.

Крум Малев

Александър Кръстев,
Шарж Кирил Буюклийски
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Точно в годината, когато се 
ражда Арам Берберян-Датèв, за-
почва своето съществуване 
международният музикален 
фестивал „Варненско лято” под 
името „Летни музикални 
тържества” (от 23 юли до 1 август 
1926 година), които с малки пре-
късвания продължават и до днес. 
Тези празници правят варненс-
кия музикален живот уникален, 
защото през лятото Варна се 
изпълва със знаменити личности 
от цяла България и от цял свят. 
Невъзможно е да се изброят 
всички, затова ще спомена само 
някои от тях: Добри Христов, 
Панчо Владигеров, Арам Хачату-
рян, Алексис Вайсенберг, Нико-
лай Гяуров, Райна Кабаиванска, 
Леонид Коган, Арно Бабаджанян, 
Давид Ойстрах, Мирела Френи, 
Андре Клюитанс и много други 
знаменитости.

Като се има предвид, че Арам 
прекарва детството си сред тази 
културна, с акцент върху музика-
та среда, до самия Летен театър и 
до старината „Римски терми“ ”– 
на ул. „Сан Стефано” №3, до 
мястото, където гарнизонният 
духов оркестър и флотският ду-
хов оркестър изнасят своите по-
пулярни концерти, става ясно 
откъде е дошъл този интерес към 
музиката още от най-ранна 
възраст у бъдещия композитор, 
пианист и диригент. Той се 
възхищава и учи от много хора – 
личности по това време. Аз ще се 
спра на първите:

- Добри Христов - компози-
тор, варненец, класик на българс-
кото национално песенно 
творчество,

- Александър Кръстев - 
композитор, варненец,

- Христо Манолов - компози-
тор, хормайстор, основател на 
варненския мъжки хор „Морски 
звуци“,

Панчо Владигеров - компози-
тор, един от най-видните 
представители на българската на-
ционална музикалнотворческа 
школа. Пръв завоювал междуна-
родно признание и високи награ-
ди и отличия - престиж за 
българската музикална култура,

- Петър Райчев - тенор,
- Натан Амирханянц - пиа-

нист, педагог,
- Найден Найденов - пианист, 

педагог,
- Асен Найденов – оперен ди-

ригент, Влади Симеонов, Васил 
Стефанов, Константин Илиев, 
Добрин Петков и др. диригенти.

Не е маловажно за бъдещите 
увлечения на Арам и това, че по-
голямата част са възпитаници на 
германската музикална култура и 
носители на класическите 
германски творчески традиции. 
За оформянето на Арам Берберян-
Датèв играе решителна роля и не-
говото семейно обкръжение.

Духът във фамилията и по 
майчина, и по бащина линия е 
свободолюбив. Близките на Арам 
се стремят към духовна хармо-
ния, в която борбата за свобода, 
поезията и музиката заемат 
достойно място.

 *   *   *
За това, което му се случва 

през последните 11 години - от 
1989 до 2000 година, говорят 
международните признания, 
удостоявания, отличия и награди 
и професионални титли, както и 
голямата поддръжка на неговите 
ЕДИНСТВЕНИ И НАЙ-БЛИЗКИ 
ГЕРМАНСКИ ПРИЯТЕЛИ (по-
вече от родственици) Силвия 
Шайл, поетеса и инженер Гюнтер 
Матцик, които са решаващата 
опора и стимул в по-нататъшното 
му съществувание и творчество. 
Няма да пропусна и ролята на не-
говата съпруга Ивана, която през 

последните 30 години от живота 
им е до него в добри и лоши дни 
и с грижовността си подкрепя 
Арам в творческата му работа. Да 
не забравя да подчертая, че Арам 
има поддръжката в Германия на 
много свои колеги от висшестоя-
щите гилдии.

Мисля, че тези факти са пре-
достатъчно доказателство за ци-
тираните негови думи в началото: 
„СЕГА СЪМ ЩАСТЛИВ!“ Ясно е 
защо.

Не само защото е ПРИЗНАТ и 
ОТЛИЧÈН от такива междуна-
родни високостоящи институ-
ции, (като ABI-USA, IBC/NBC – 
Англия и културни центрове в 
Германия, както и радио и теле-
визии – за съжаление всички те 
извън пределите на нашата стра-
на), а защото справедливостта е 
възтържествувала и той е полу-
чил удовлетворение от своя 55 
годишен – документиран 
творчески труд, крайния резултат 
от своята отдаденост и вярност 
към това велико изкуство – музи-
ката и към своята страна и Варна. 
Морската столица му се отблаго-
дари с обявяването му за Почетен 
гражданин на Варна на 15 август 
2002 г.

ВАРТА БЕРБЕРЯН -
ГАРАБЕДЯН

*   *   *
Той беше професионалист в 

пълния смисъл на думата. Не 
търпеше никакви компромиси в 
работата си, беше перфекцио-
нист. Всяка нередност или проява 
на некадърност, посредственост и 
невежество, го изваждаше от 
релси. Следваха гневни недоволс-
тва, директни обвинения и не-
рядко обидни квалификации, 
които често предизвикваха отри-
цателно отношение към неговата 

личност. Нерядко, вследствие на 
някоя подобна случка, всичко 
което беше постигнал и дал от се-
бе си – усилия и труд, компетент-
ност, време, нерви – потъваше в 
забвение на мига и той се 
превръщаше в лошия, не-
въздържания, конфликтния 
Арам Берберян. Веднага на пре-
ден план изплуваха неговите не-
достатъци, проблемите 

в личния му живот и т.н., а 
приносът му към културата на 
нашия град или към авторитета 
на институцията, за която е рабо-
тил, сякаш не съществуваше. 
Многократно, заради такива 
конфликти, особено с по-
висшестоящи административни 
„фактори”, се налагаше да сменя 
работното си място или да остава 
продължително време без 
постоянна работа. Много добре 
си спомням, че имаше конфликт с 
отделни „фактори” 

и в арменската общност. 
Въпреки че хвърляше неимове-
рен труд и професионализъм за 
жълти стотинки, често оставаше 
недооценен и разочарован. Не-
рядко ставаше обект на клюки, 
понякога и не без основание, но 
такава е съдбата на талантливите 
и публични личности. За радост, 
обаче имаше и хора, които го це-
няха и уважаваха, имаше и не-
малко добри и верни приятели, 
които останаха такива докрай. 
Мнозина от тях той споменаваше 
с голяма обич и уважение до края 
на живота си.

*   *   *
Случвало се е през годините 

да имам и своите разочарования, 
но по отношение на музиката ба-
ща ми беше за мен пример за 
всеотдаен творец. Винаги съм се 
възхищавала на неизчерпаемата 
му дарба на всестранен музикант 
– композитор, аранжор, дири-
гент, пианист, тонрежисьор, ръ-
ководител, педагог. Нямаше 
област в музиката, в която като 
пипне, да не се справи блестящо – 
с еднаква вещина и успех.

Възхищавах се на нестихва-
щата му енергия и на таланта му 
да работи с младите хора. Той ви-
наги беше обкръжен с младост, от 
която черпеше сили и вдъхнове-
ние. И тук се проявяваше негова-
та дарба на съвършен педагог, 
умеещ да печели сърцата и да 
внушава дълбок респект едновре-
менно.

И още нещо – нотите, които 
пишеше, бяха образец по красно-
пис, също като почерка му. 
Обикновено повечето компози-
тори пишат небрежно и трудно 
четливи ноти. Но неговите бяха 
бисерни мъниста – красиви и 
четливи – като печатни. 

Педантичната му прецизност 
и безкомпромисност в работата 
се отразяваше в тях. Това беше 
моят баща – Арам Берберян – 
Датèв – безупречен в работата си 
и многостранно надарен  музи-
кант, непримирим към 
посредствеността и нехайството. 

Такива личности като него 
никога не могат да принадлежат 
на себе си, на семейството си или 
на отделни хора. Те принадлежат 
на обществото и на света!

КНИГА ЗА АРАМ БЕРБЕРЯН-ДАТÈВ

Това заглавие е стих от нова-
та стихосбирка на Станислав 
Пенев „Декемврийски стихотво-
рения (или Стихотворения за 
поотраснали момчета)” – 
открит вик към малодушието и 
към човешката ни мудност, вик 
и тревога за личната ни отго-
ворност към днешния ден и 
драматичното ни съвремие.

Цялата стихосбирка е дина-
мична картина и психограма на 
днешния български свят, пока-
зан откъм неговата 
вътрешна, интимна страна и 
пречупен през естетическо-
то съзнание на един поет с 
остра социална чувстви-
телност и изтънчена поети-
ческа рефлексия.

Всяко стихотворение е 
дълбока, съкровена изповед 
и поставя проблеми и 
въпроси, на които всеки 
трябва да намери своя отго-
вор. Тематичната насоченост 
на отделната творба е не са-
мо внушена още в заглавие-
то, но самото то е двойно 
подчертано и с това авторът 
иска вниманието да бъде насо-
чено към същността на казано-
то, към истинската, закодира-
ната тема за размисъл и 
съпреживяване. Така се разши-
рява внушението и звученето на 
стихотворението, ето примери: 
„Това е човекът (или Търсим ли 
го още)”, „Чувствителност (или 
Накъде без чувства?)”, „(Само) 
Вглеждане (или Възможна са-
мооценка)”, „След години или 
Все още не е късно)”, „Атмосфе-
ра (или Непреодолимостта на 
законите)”, „Разточителство 
(или Противостоене на не-
възможното)”, „Кораб… за 
скрап (или Какво ще стане 
утре?)” и т.н.

Поетическите превъплъще-
ния на Станислав Пенев са в 
широк диапазон: спонтанно 
бликналите лирически състоя-
ния са негови дълбоки прежи-
вявания и се материализират в 
мелодични четиристишия. Това 
е завладяваща интелектуално-
асоциативна поезия, в която 
изразяването и изобразяването 
са изявени на една респектира-
ща естетическа висота. Тук 
всичко е видимо, в него се про-
никва, осезаемо е – цвят и звук; 
тук умствената рефлективност и 
емоционалността са в единение. 
От една страна долавяме дълбо-
ка мисъл, а от друга страна – 
сгъстено лирическо чувство; тук 
има синтез на минало, настояще 
и бъдеще и тези времеви 
пластове непрекъснато прели-
ват един в друг т.е. лирическият 
герой непрекъснато разговаря с 
времето в неговото триединство 
(както и със своето време). Пое-
тът търси спасителен бряг за 
трагиката на съвременния човек 
– на съвременния българин в 
самия българин и това се пости-

га чрез самонаблюдение, чрез 
аналитично самовглеждане и 
както казва самият той, макар и 
„След години (или Все още не е 
късно)” и чрез „противостоене 
на невъзможното”. Така в диалог 
със себе си Станислав Пенев 
учи всеки от нас да търси 
вътрешния си глас и скрития 
смисъл на нещата и ни връща 
към автентичния живот, към 
истинските духовни ценности. 
А те са съхранени в нашата 

история, тя е най-значимата ни 
опора – „историята пише свое 
време, // но с наше разписание 
върви”, тя: „поука носи – жизне-
на и земна, // дава шанс напред 
да продължим”.

Във всички стихотворения е 
изявен открит оптимистичен 
патос и дълбока изстрадана ми-
съл. Много стихове звучат афо-
ристично с философски блясък: 
„Криле не никнат върху гръб 
превит”, „Неживите неща ни 
надживяват още”, „споменът 
остава вечен – свети мощи”. 
Поетът съзнава, че е уязвим и е 
много трудно да битуваш сред 
толкова човешка негативност, 
но той е категоричен: „Аз не 
замлъквам лесно” – това е дра-
матично заклинание за нравс-
твена ангажираност, която 
трябва да следва всеки, за да не 
станем „кораб… за скрап” – то-
ва е поетическото послание на 
автора.

Тази поезия е социално-
актуална и разчупва тривиални-
те естетически възприятия, и 
дава нов духовен поглед, а 
разнородната тематика и 
привличащата тоналност ни 
приобщават към авторовите 
внушения. И нещо, рядко сре-
щано – тук непосредственият 
езиков изказ преминава 
еднозначността на думата и тя 
придобива нова естетическа 
значимост. И каква фина и 
достъпна метафоричност и 
раздвижена асоциативност 
създават неповторима и ориги-
нална поетическа образност от 
драматичното ни всекидневие.

Тези декемврийски стихове 
на Станислав Пенев могат да 
бъдат пълноценен ориентир в 
делника ни и доставят естети-
ческа наслада с нравствените 
послания и сърдечната заду-
шевност на своя създател.

МАРИН КАДИЕВ

„КРИЛЕ НЕ НИКНАТ 
ВЪРХУ ГРЪБ ПРЕВИТ”

КУЛТУРА, КНИГИ, МНЕНИЯ
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ХУМОР, СЪБИТИЯ, ЛИЧНОСТИ

ОБЩИНА АСЕНОВГРА Д

ОБЯВЯВА
ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС

ЗА ХУМОР И САТИРА 
„ГОЛЯМАТА КЪЩА НА МЪДРИТЕ ХОРА –

АСЕНОВГРАД 2017 г.”
Тема: „О, САНКТА СИМПЛИЦИТАС”

(О, СВЕЩЕНА ПРОСТОТА)

Конкурсът е анонимен. Всеки участник следва да изпрати
до три неподписани творби на хартиен носител в голям плик,

в който да постави в малък плик своите координати. Творците 
могат да участват с кратки форми: басни, стихотворения,

фейлетони, миниатюри, епиграми и афоризми до една
машинописна страница. Участниците в конкурса да изпращат

на адрес своите творби на четлив български език.
Паралелно с художествените творби Община Асеновград
обявява и конкурс за карикатури. Карикатурите следва

да бъдат изпращани на формат А4 (21 x 29.7mm) - до 3 броя.
За творби:

Първа награда – 500.00 лв.
Втора награда  - 300.00 лв.
Трета награда  - 100.00 лв.

За карикатури:
Първа награда – 500.00 лв.
Втора награда  - 300.00 лв.
Трета награда  - 100.00 лв.

Крайният срок за изпращане на творбите
е 11 април 2017 г., в стая 510Б в общината.

Адрес: Асеновград 4230, Община Асеновград,
площад „Академик Николай Хайтов” № 9

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на тържествена цере-
мония в Градска библиотека „Паисий Хилендарски”на 22.05.2017 

г. От 17.30 ч. Повече информация на тел: 0894413533
Конкурсът се провежда с медийното партньорство на в. ЛИО

МАРГАРИТА ШИШКОВА, 
ВАРНА

ПРОГНОЗА

Май и климатът го хвана кли-
макса.

ЕГО

Паунът тъй се възгордя, че чак 
опашката му разцъфтя.

ПОЕТ БЕЗ КЪСМЕТ

Пак орисницата го ориса да му 
отхвърлят ръкописа.

*
Еврика! Намери Детелина, но с 
четири деца.

*
Живот ли бе да го опишеш! 
Едни го живеят, други го мири-
шат.

*
Има два вида камъни. Едните си 
стоят по ъглите на историята. С 
другите се замерват историците.

*
Най-сетне Славеят кандиса да 
пее на Мандарина. Все пак хоно-
рарът беше златен.

*
Винаги влизаше първи през 
задната врата.

*
От дългото свирене по тънката 
му струна, контрабасът вече ня-
маше глас.

*
Преди Илия градеше на кръсто-
пътя малка килия. Сега Илия 
гради в центъра на града килия 
от двеста квадрата.

*
Авторът се смя. Режисьорът се 
смя. Актьорите се смяха. А 
публиката умря - от скука.

КАЛИН КАЛИНОВ

СИНОПТИЧНО
Все по-трудно се вижда 
в тази гъста мъгла: 
кой на кого завижда, 
кой е с празна глава.

МАЙЧИН СЪВЕТ
Сине майчин, ако си послушен
като верен дворцов шут,
хем ще си по-слушан, 
хем по-чут!

ПОЛОЖИТЕЛЕН ГЕРОЙ
Това се казва 
положителен герой: 
хем грешките ни показва, 
хем издържа - на бой!

АПОСТРОФ
ПО ГЕО МИЛЕВ
„Септември ще бъде май…” 
А десети ноември - познай?

ПО ДОБРИ ЧИНТУЛОВ
-„Къде си вярна ти, любов 
народна…”
Къде се скри? 
-Любя се международно… 
За пари!

ЧОВЕШКАТА НИ
ПРИРОДА
Странна е човешката ни

природа. 
Да ви призная -

умирам от смях! 
Уж всички го правят

„В името на народа”, 
а си го прибират у тях…

УПРЕК КЪМ ДИОГЕН
Виждам, че задачата ти

не е лека, 
но реших да те упрекна 
преднамерено: 
-Мъдрецо, аз преди теб

намерих човека, 
но портмонето ми не беше

намерено.

МОНОЛОГ
НА ВЛАСТНИЯ ВУЙЧО
-Вуйчовото, ако слушаш мене, 
морето винаги ще ти е до

колене. 
Но ако някой ден нивото му 
ти стигне до главата,
не унивай - веднага

ще източиме водата!...

НАУЧЕН ПОДВИГ
Извършихме научен подвиг, 
както се казва - 
научихме и маймуната 
да се изказва!

ДОЧУТО
От години дочувам

мелодраматичти арии, 
че преживявам в две 
различни Българии. 
Едната България взела - дала… 
Другата взела, че я обрала.

ХОМОГРАДАЦИЯ
Аз си мисля, че мисля. 
Ти си мислиш, че мислиш. 
Той си мисли, че мисли. 
Всъщност човекът си мисли: 
„Защо аз - друг да му мисли!”

СПОДЕЛЕНО
Двулично ни е населението, 

братко. 
Още ли не си го разбрал? 
Първо те одумват сладко, 
после те заливат… с кал!

ЖИТЕЙСКО
Подлостта на ближния

презирам.
Нахалството не го

асимилирам, 
но вече стопроцентово 

разбрах - 
да си глупав, не е грях.

ЕВРООПТИМИСТИЧНО
До вчера населението оцеляло
 преживяваше някак

криво - ляво. 
Днес еврооптимистите ни 

обещават гръмогласно: 
„От утре ще живеете…

криво-дясно!”

На 28.12.2016 г. (сряда) от 11.00 часа в Литературен
салон Варна (Клуб на Стопанския деятел,

ул. „Драгоман” № 25) ще бъде представена книгата
„Глобалната културна политика на ЮНЕСКО” - автор

проф. Росица 
Йорданова от ВСУ 
„Черноризец Хра-
бър”, член на ELIA 

(Европейска лига на 
институтите по 

изкуствата)
и WAER (Световна 

асоциация за 
изследване на обра-

зованието). 
Автори на в. „Лите-
ратура и Общество” 

и членове
на Сдружение Лите-
ратурно Общество - 

Варна ще имат 
възможност да прочетат свои нови творби в последния за ка-

лендарната 2016-та Творчески литературен клуб.




