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Идеята да се отпечата „Варненска поезия: Антология – ХХI век” е 
възприета и реализирана от група писатели-кореняци, към които се 
присъединяват и такива, които са „пуснали корени на брега” още от 
детството и младежките си години и създават творчеството си тук. 
Авторите на Антология-та са членове на Съюза на българските писате-
ли – Людмила Богословова, Марияна Хруза, Георги Венин, Станислав 
Пенев, членове на Съюза на независимите български писатели – Румя-
на Кирова, Петранка Александрова, както и активно включващите се в 
литературния живот – Ради Радев, Величка Върбанова, Елена Ди-
митрова, Зорка Вълчева, Гергана Славова, Костадин Коручев, Пенка 
Владимирова, Варта Берберян – Гарабедян, Парис Сивриян, Светлана 
Вълчева, Анета Колева, Георги Ковачев. Общо осемнадесет са поетите, 
включени от издателите – Асоциация на варненските писателите и 
Клуб за литература Варна в Антология – ХХI век (през 2018-та година). 
И всички до един са допринесли през последните 40, 50 години и с тру-
да, и с творчеството си за развитието и духовната уникалност на черно-
морския град. А творчеството им е творчество с дъх на море, 
представящо уникалното светоусещане на българина за морето, както и 
универсалното у човека.

Варна е нашият роден град. 
(Или градът, в който живеем.) 
Откакто се помним. (Или 
откакто ни помнят.) Град на 
брега на море, град на 
идващи и заминаващи 
кораби; град, който съ-
бира хората и изпраща 
духовни сигнали.

Варна е нашият сви-
ден град. (Или градът, 
за който помним всичко 
още от детството си.) 
От първите си стъпки. 
(Или първите стъпки към 
всичко.) Град на нашия труд и 
мечти, град на всички наши жи-

тейски прояви; град, вдъхновя-
ващ и извисяващ.

Варна е нашият неповторим 
и космополитен град. (Или гра-
дът, в който никой не се повта-
ря.) И всичко правим с любов. 
(Или любовта ни е към всичко.) 
Град на протегнатата ръка, град 
на добрата дума, град, отворен 
за всеки, който вижда в нас – 
варненци, себе си, град на 
възможностите и на пътя към 
другия.

Варна е нашият творчески 
град. (Или градът на творчески-
те ни пориви.) Откакто сме нау-
чили азбуката. (Или откакто сме 

прописали.) Град на 
литературата, град на 
изящното слово, 
град, създал и създа-
ващ ни като писате-
ли, 
писатели-кореняци 
или писатели, пусна-
ли корени на брега, 
град на високата ху-

дожествена изява на личността.
Варна е нашият морски 

град. (Или черноморската сто-
лица на България.) Много 
векове след Одесос… (Или 
за много векове напред в 
бъдното.) Град на га-
льовните и пенести вълни, 
град на вълнуващата се 
морска шир, град на морс-
ката характерност и на 
универсалната морска 
близост, град на морските 
символи, морската чувс-
твителност и художестве-
но проникновение, град на 
живота – край море, на 
море.

Варна е нашият свят. 
(Или светът на нашето 
всекидневие.) Откакто ни 
има. (Или откакто той има 
нас.) Град на морския 
простор и безбрежност, 
град на далечния морски 
зов и привлекателност; 

град, който дарява светлина, 
слънце, дълбоко морско светоу-
сещане; град на вдъхновението, 
подхранващо и въображение, и 
поетическо внушение, и литера-
турно съзидание. Град-даденост 
и град на отдаването.

Варна е нашата сила. (Или 
силата на нашето творчество.) 
На написаното от варненци. 
(Или на варненци, превърнали в 
сила перото си.) Перото на гла-

СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

С ЛЮБОВ ЗА ВАРНА

ПОЕЗИЯ ЗА МОРЕТО, ЗА ВАРНА
И ЧОВЕКА НА БРЕГА

НОВИ КНИГИ

Международният студентски 
филмов фестивал „Ранно пиле” е 
най-големият български форум 
за студентски късометражни 
филми и вече трина-
десет години помага 
филмите на младите 
творци да достигнат 
до широката зрителс-
ка публика. Основна 
цел на фестивала е да 
даде възможности за 
срещи с изкуството, 
мирогледа и естетика-
та на младите ки-
нотворци, студентите 
да представят проектите и 
филмите си пред своите колеги и 
публика от съмишленици, да 
споделят знанията и творческите 
си вълнения и да отправят свои-
те младежки предизвикателства 
към света и към по-възрастните 

си колеги от кинопрофесио-
налните среди. Освен това 
фестивалът е място за обмяна на 
опит, възможност за допълни-

телно обучение чрез 
майсторски класове и 
уъркшопи, платформа 
за дискусии и срещи с 
творци от всички поко-
ления, но най-вече на 
млади колеги от цял 
свят със сходни интере-
си. Освен това фестива-
лът дава възможност 
младите режисьори да 
разкрият своите исти-

ни, желания, надежди и мечти, 
да расъждават върху нещата 
които ги вълнуват, радват или 
нараняват. Той е и място, къдете 
те обмeнят опит и идеи със сту-
денти, преподаватели и зрители. 

На стр. 2

МЛАДИТЕ В КИНОТО

Носител на награда
та „Пеньо Пенев” за 
2018та стана пое
тът Георги Ангелов, 
удостоен с 
нея от жу
ри с предсе
дател А. 
Шаркова, 
нк отдел 
„Хумани
тарни дей
ности” в 
общинска 
администрация Ди
митровград и члено
ве: поетите Петър 
Анастасов, Никола 
Инджов, Виолета 
Христова, Иванка 
Данева, Живко Русев 
– учител по БЕЛ, Ди
митър Беремски – 
журналист. 

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ

АВТОПОРТРЕТ

Над троскота да блъскам до живот.
Да хвърлям бисерите пред свинете.
Да чакам знак от скрития ни код,
затрупан под пръстта на вековете.
Да вярвам, че България все пак
ще надживее и раи, и юди,
макар че под железен похлупак
държи ни шепа овластено-луди.

Да викам: - Братя, няма дял смъртта
над Отечеството величаво.
На квакащия фон на вечерта
във ехото си да се припознавам.

И най-накрая, някъде на път,
сред хората облъскани и груби,
да рухна, без да чуя как шептят:
– Добре го вижте! Би се и загуби!
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Новата книга на Ни-
ко Стоянов „Мигнове-
ния на откровение” е 
творческо взаимопро-
никване на литературен 
речник и на размисли и 
откровения за жи-
тейския и творческия 
му път през годините, 
изречени в интервютата 
му. И още – изследова-
телски труд, за който в 
краткия си предговор проф. Ру-
мен Стоянов пише: „…той в про-
дължение на половин век 
издирва, оразборява, осмисля не-
познати у нас данни за българс-
ките културни прояви в 
Бесарабия – Русия, Украйна и 
Молдова.” Бих добавила, че кни-
гата представя като съдържание 

кратки творчески 
портрети на де-
сетки писатели и 
просветни деяте-
ли от тези земи, 
които са съхрани-
ли както родния 
си език, така и 
българското си са-
мосъзнание, веко-
ве наред след 
бягството си от 

поробена България. Повечето от 
имената на творците са непознати 
или малко познати за нас, което 
не говори добре за отношението 
ни към далечните ни събратя по 
произход.

Само за тях да беше написал 
Нико Стоянов, е предостатъчно 

БЛАГОВЕСТА КАСАБОВА

ТРУДНИТЕ „ЗАПИСКИ…”
НА НИКО СТОЯНОВ
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рус в града на черноморските 
плажове и на крайбрежните до-
мове за почивка, на рибарските 
лодки и модерните хотели; град 
на горещия летен катарзис, на 
топлата и необичайна зима, на 
покълващата пролетна надежда 
и есенната мъдрост на 
удовлетворението, 
равносметката и очакването. 
Град на духовния и природен 
кръговрат. Но преди всичко – 
град на постоянството.

Варна е нашето море. (Или 
морето на нашия живот.) На 
преживяното от нас, варненци, 
на сътвореното от нас, 
варненци, на направеното от 
нашите ръце, нашия ум, нашия 
талант. Градът на нашия хори-
зонт, градът на нашата обич, 
градът – смисъл на живота и 
съдба ни.

Не като изкуство за 
изкуството, а като изкуство за 
всички.

Не като литература за лите-

ратурата, а като литература за 
хората.

Не като лични амбиции, а 
като реализация на таланта.

Не като начин да ни забеле-
жат (или като осребряване на 
нечии виждания), а като 
представяне на духа на време-
то. 

Литературното време – не-
повторимото Днес, уникално и 
плодоносно: първата, литера-
турната четвърт на XXI век на 
Варна. (Или литературното ни 
време от едно ново начало – 2018 
година.) Фиксирано и неподпра-
вено. Живо, обезсмъртено…

Като Варна – града на наша-
та любов, града на варненци, 
града на България и на Черно 
море, града на Европейския 
съюз и на света.

Един литературен град, 
който се представя тук чрез 
авторите му и чрез поезията им.

7 януари 2018 г.
Клуб за литература – Варнa

Асоциация на варненските писатели

С ЛЮБОВ ЗА ВАРНА
От стр. 1

Бих го определила като състеза-
ние на добрите с най-добрите, 
защото селекциите за допускане-
то на филми на този фестивал се 
провеждат от специалистите при 
високо вдигна летва за 
творчеството и изкуството. 

Видяното през годините на 
този студентски фестивал ме 
провокира да се замисля за 
разликата между младите и ста-
рите в кинотворческите среди, за 
ентусиазма на едните и 
мъдростта на другите, за енергия-
та на младостта и опита на 
възрастта. 

За разлика от по-възрастните 
си колеги младите творци в кино-
то са по-информирани, по-асо-
циативни, по–бързо и адекватно 
действащи. Това което им липсва 
е опит, липсва им творческа и 
житейска биография, която в слу-
чая се изразява с преживените и 
най-вече с осъзнатите неща, 
неизменно съпътстващи живота. 
И тъй като изкуството претворя-
ва действителността с хилядите й 
проблеми и конфликти, липсата 
на ясно осъзнато и творчески 
претворено отношение към 
случващото се сега и тук, в конк-
ретния момент, базирано на 
лично или споделено преживява-
не, създава дистанция между 
сътвореното и реалния живот. 
Това от една страна. От друга – 
липсата на специфични профе-
сионални умения, които са част 
от „занаята“, т.е. в киното, както 
изобщо и в изкуството, трябва да 
има какво да кажеш и да знаеш 
как да го направиш. Оттук 
произтича и едно от затрудне-
нията ни като преподаватели - 
можем да научим студенти как да 
го кажат (в случая покажат с ези-
ка на киното), но не можем да им 
внушим какво да кажат – това за-
виси от тях самите, колко са 
надградили над получените в 
Академията знания, какви есте-
тически възгледи са изградили, 
какви са моралните внушения и 
философски им прозрения, 
претворени в техните творби. А 
всеки техен филм всъщност е 
огледало на тях самите, на техния 

интелект, знания, етика и морал. 
Завършилите кинообразова-

нието си млади колеги във 
филмите си често дават превес и 
експериментират с визията и 
действието (екшъна), а подценя-
ват смисъла на творбата си, нео-
съзнавайки, че всъщност идеята, 
посланията и ясната, творчески 
претворена мисъл е най-главно-
то в изкуството на киното и най-
важното - какво точно искат да 
кажат на зрителя с филмите си. 
Така идеята за много от младите 
филмови творци остава на втори 
план, при други се губи и до края 
на филма не става ясно защо е 
всичко това, което става на екра-
на. Това е и една от основните 
разлики между начинаещият ре-
жисьор и зрелия творец. 

Тук не става дума за изкустве-
но разделяне на киното на млади-
те от киното на старите творци, а 
за наложена от живота ситуация, 
продиктувана от натрупания жи-
тейски и професионален опит. 
Доказателство за това са големият 
брой младежки късометражни 
игрални филми и оскъдното ко-
личество добри младежки доку-
ментални филми. Едно от 
обясненията, според мен, е че, 
при създаването на документален 
филм на първо място се изисква 
мощна идея, солидна житейска 
позиция, отстояване на 
творчески и житейски принципи 
и едва след това следват остана-
лите кино-компоненти, като ви-
зия, звук, музика, монтаж, които 
да превърнат документалния 
филм в стойностна памет на на-
цията. 

За разлика от документално-
то кино, в игралния филм се 
експериментира лесно и ефектно 
с всички компоненти на аудио-
визуалния продукт – актьорска 
игра, операторско майсторство, 
музика, монтаж. В следствие на 
това много често посредствената 
идея, претворена в недостатъчно 
правдив разказ без послание, 
(която всъщност би трябвало да 
бъде най-силният и основен 
компонет в тъкънта на филма), 
потъва и се губи в потока на 
доброто аудиовизуално предста-

вяне. Ефектът на приятно разка-
зана видеоприказка е на лице, 
без обаче да оставя следа в па-
метта, да развълнува сетивата и 
да провокира мисълта. А това е 
нужно защото една от целите на 
изкуството и на киното в 
частност е да усъвършенства мо-
рала. 

Основната цел на преподава-
телите в кинофакултета на 
НАТФИЗ при новата програма, 
която стартирахме преди две го-
дини, е не да даваме знания, а не-
що много по-съществено и 
важно – да дадем на студентите 
ключа към познанието, да ги нау-
чим как да работят с придобити-
те знания, как да ги допълват, 
надграждат и претворяват. 

За разлика от преди години, 
сега знанията се предобиват 
лесно и бързо. Те са плод на ли-
чен труд – колко си прочел и 
колко си запомнил. Знанията са в 
книгите, като споделни вълнения 
и опит на творци и автори от ми-
налото, в сайтовете на Интернет 
и в личния контакт със съвре-
менници и близки хора. И тъй 
като същността на творчеството 
не е в показването на факта, а в 
интерпретацията на фактите, 
целта ни е да провокираме мла-
дите хора да се замислят и, ако 
можем, да ги научим да гледат 
отвъд факта, отвъд видимата и 
достъпна същност на нещата от 
живота, да ги провокираме да 
интерпретират и надграждат 
фактите от реалния живот, защо-
то това е същността на истинския 
творчески процес, а не да пре-
създават фактите „едно към 
едно“, което се среща често. Само 
така най-сигурно бихме ги 
предпазили от пагбуната мисъл, 
че тяхното аудиовизуално наблю-
дение без изведена идея е истинс-
кото кинотворчество и голямо 
изкуство.

ВАЛЕНТИНА
ФИДАНОВАКОЛАРОВА
Гл. асистент при факултет 

„Екранни изкуства“ - НАТФИЗ 
Доктор по кинознание, ки-

ноизкуство и телевизия

МЛАДИТЕ В КИНОТО
От стр. 1

- Киното за мен е най-
сладката магия за трансформа-
ция на състоянието на духа. Та-
ка беше в детството ми. В 
юношеството ми… Та до днес. 
Епизодични роли във филмите 
„Процесът”, „Докато ме по-
търсиш отново” (първият 
български цветен телевизионен 
филм) и „Гоя” (тогава още бях 
студент в Строителния инсти-
тут) подклаждаха надеждата ми 
за нещо по-сериозно на филмо-
вия екран. Не се получи. Но 
знае ли се? Още си мечтая, че 
ще срещна онзи режисьор, кой-
то ще ме спре и ще ми каже – 
трябваш ми за тази роля… Ина-
че съм съзнателен киноман.

- Театърът също е магия. 
Първи спомен – „Парижката 
света Богородица” на Благоевг-
радския театър с Гинка Станче-
ва и Иван Бръчков в главните 
роли. Живата среща с актьори 
от сцената, оглеждане в сю-
жетното действие, изживяване 
на това, което ти е до болка 
познато или непознато… И се 
чувствам актьор на тази сцена, 
наречена живот.

- Музиката е тази безкрай-
ност и всеобхватност, в която с 
удоволствие „потъвам” и 
„откривам” себе си…

- В танца проектирам” 
състоянията на духа и на тяло-
то си. Обичам да танцувам. И 
да гледам майсторски танцува-
щите. Ненавиждам да ми 
танцуват по… нервите.

- След като детето в мен не 
си е отишло още, аз съм много 
любопитен. И се старая това да 
бъде градивно любопитство. От 

скъпата ми Невена Коканова 
запомних, че никога не трябва 
да любопитстваш колко получа-
ва другия, каква вяра изповядва 
и какво прави под чаршафа…

- Приятелството за мене е 
нужно като въздуха, който ди-
шам. Като водата, която пия. 
Все по-малко и по-малко ми 
остават приятелите. Но са 
истински. До болка ми е позна-
то приятелството, преминало в 
предателство. Как да се опазя от 
неблагодарници, които про-
дължавам  да отглеждам?...

- Младите хора за мен са не-
защитено очакване. Защо са ре-
шили, че светът започва от тях? 
Те просто го продължават и не 
трябва да се правят на „разсея-
ни”. Да бъдат талантливи, луди 
глави, искащи, питащи, може-
щи, уважаващи… И променя-
щи България. Но не от 
разстояние, а тук и сега.

- Любовта е обяснимо-нео-
бяснима илюзия, с която се съ-
буждам. Необходимо-изгаряща 
тръпка, когато заспивам. 
Вибрацията през деня, която ме 
прави необходим и търсещ, гу-
бещ и намиращ, дишащ и уми-
ращ всеки миг… Без нея нищо 
не е възможно. Затова всичко 
правя с любов!

-Родителите ми са първият 
тласък към житейската истина 
в цялата необходимост и не-
повторимост. Късно открих за 
себе си баща ми. Закъсня диа-
логът ми с него. А майка ми бе-
ше за мене повече от храм, в 
който се изповядвах. Защо сме 
толкова добри деца, докато 
спим под бащината стряха? Съ-

будим ли езически сърца, 
превръщаме се в родова запла-
ха…

- Семейството за мен е опит 
за моето продължение чрез… 
дъщеря ми.

- А Варна след Петрич е вто-
рият ми роден град. В Петрич е 
бялото детство на дните ми. А 
във Варна – черните контури на 
ежедневието, които се 
надграждат с белите отблясъци 
на радостта и търсенето на 
успеха и смисъла между изгрева 
и залеза, целунати от Бога.

- България за мен е недоуме-
нието как един рай се превръща 
безпощадно в пустиня. Но къ-
дето и да се намирам, сълзата 
на едно облаче ле бяло ще ме 
връща винаги с любов при нея, 
пустата ми Родина!

Кирил АСПАРУХОВ в Про-
дължеНИЕ – 2

АЗ, КИРИЛ АСПАРУХОВ – поетът, 
журналистът, шоуменът отговарям на 

същите въпроси
(За Кирил Аспарухов киното е?... А театърът какво е?... Музиката е?... 

Танцът е?... Как да се живее днес – сред митове или в действи-
телността?... Приятелството е?...  Младите хора са?... Любовта е?... Роди-

телите са?... Семейството е?...  Варна за Кирил Аспарухов е?...
Каква е днешна България?...) 

ЛЮБОВТА Е ОБЯСНИМО-НЕОБЯСНИМА ИЛЮЗИЯ…

Нови книги на Издателство МС –
 Варна, 2018 г.

Енциклопедии Варна. Спорт

Румен  Попов. Бележки
от чекмеджето.

Сборник с откровения
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ГЕОРГИ АНГЕЛОВ

*** 
Не ме търсете. Вече съм отвъд.
Ако ме има, съществувам само
в представата за продължаващ път
през чистите гори на паметта ми. 

Във тях – каква романтика! – гъмжи 
от воеводи и от байрактари.
И пак орелът български кръжи 
над падналия млад Стоян, ударен

от заблуден куршум, куршум на свой…
И пак достойните се въплъщават
в децата ни – за следващия бой
с отродници, родени за забрава…

*** 
Някога,
докато ме изпращаха 
към Земята,

сварих да си направя
пътека от камъчета,

за да не се изгубя на връщане.

След толкова години
гледам небето – 

никой пътеката ми не вижда, 

но буренясала,
затревена,

тя ме напомня, въпреки всичко,

и си ме чака
между звездите.

***
В нощта се вслушвам – 
лаеща 
и звездна.

Не ме напомня с нищо.
След години
тя пак земята ще обвива тихо – 
непроницаема
и повторима.

Не ме напомня с нищо:
Стрък,
след него – пепел.

Така да бъде!
Стрък,
а после пепел.

Така да бъде!
Пепел,
но звучаща.

***
Не вярвам в безнадеждния Ти съд.
Щом всичко си притеглил, имам право
да Те помоля – тръгна ли отвъд,
да бъда глух

за сметки
и гълчава.
Ще се заселя в Лим, града незрим,
в градините, сред здрача притаени – 
посмъртната съдба на пилигрим,
видял родината си
разрушена.

***
Аз сега ви разглеждам през тесния процеп 

отвъд.
Рядко идвам при вас, а и вие сте много заети,
бия пеш до сърцата ви – колко мъчителен път – 
и се радвам до сълзи, когато открия, че свети
оня мъничък, малкият тайнствен светлик, 
наричан различно в дни на тъга: съпротива,
зад която застава дори и единствен войник;
нощ пред икона старинна или пред статива;
танцуваща, дръзка походка сред мрачния свят;
рицарски жест към човека, от силните смазан;
полет висок над привично заспалия град…
И на ближния шепна: Дори да умреш непознат,
с този глад за небе ти си, братко Икаре, белязан.

за висока оценка не само за 
несломимия му български дух, но 
и на творческите му усилия да ни 
представи родолюбивото им де-
ло. Колцина от нас знаят имената 
на Симеон Червенаков, примерно 
– поет и фолклорист, събрал и 
издал в сборника „Смесена 
китка…” български народни 
песни, за да не се забравят от по-
томството; на Иван Гедиков – 
поет и педагог, обвинен в 
български национализъм и за да 
избегне репресиите, се самоуби-
ва; на поета и преводача Михаил 
Марков, на поета и белетриста 
Димитър Боримечков, на Михаил 
Дихан, Петър Бурлак-Вълканов. 
Да не изброявам повече, ще про-
четете за всички в книгата…

Иска ми се непременно да 
отбележа приноса на Нико Стоя-
нов за обогатяване на литера-
турната ни история с 
попълването на някои зеещи 
празнини, за осветяването на 
неизвестни, на повечето от нас, 
факти – примерно, високи имена 
от българската история, които са 
родени и учили в Бесарабия, го-
ворили са и са пишели на 
български. Ще спомена някои от 
тях: първата българска светска 
поетеса Елена Мутева, на която 
големия наш възрожденец Най-
ден Геров посвещава поемата си 
„Стоян и Рада”, възпитаниците на 
Болградската гимназия: поборни-
ците Ангел Кънчев и Олимпи Па-
нов, генералите – Георги Тодоров, 
Иван Колев, Данаил Николаев, 
политиците Александър Мали-
нов, Димитър Греков, Порфирий 
Стаматов, акад. Александър Тео-
доров-Балан, кмета на София – 
1918-1920 г. – Георги Калинков, 
писателката Ана Карима и пр.

Не мога да отмина и забеле-
жителната статия на Нико Стоя-
нов за Болградската гимназия. Тя 
(гимназията) е замислена и 
проектирана още от Юри Вене-
лин, но реалното й начало е поло-
жено с благословията на княз 
Богориди. Писателят я нарича 
„знаменита и свещена”, свещена 
за България и за българската 
история, защото в мрака на 
робството, далечна от прароди-
ната, е била винаги огнище на 
знание, патриотизъм и светлина 
за хиляди българи, получили 

образование на български език.
Не по-малко внимание заслу-

жават и кратките емоционални 
есета и емоционални преживява-
ния на писателя в Русия и по све-
товните пътища. Примерно – 
„Завинаги в мен”, дълбоко про-
чувствено есе за родината, „Ми-
рът надежда на планетата” – за 
международните писателски сре-
щи у нас, „Слънце и Хляб”, 
„Болката, мъката, тъгата”, 
„Български бесарабски фолклор” 
и още редица в този дух.

Важна, съществена част от 
„Мигновения на откровение” са 
интервютата, дадени от автора по 
различни поводи и в различни 
години. В тях той изгражда 
собствения си портрет на творец, 
родолюбец и човек, т.е. написал е, 
образно казано, житейската и 
творческата си биография. „Пра-
дедите ми, споделя Нико Стоянов 
в едно от интервютата, са от 
първите преселници, положили 
началото на с. Ивановка Българс-
ка в Бесарабска губерния на Ру-
сия, а аз съм първият интелигент 
от рода ни.” Вече завършил руска 
филология в Харковския уни-
верситет, Нико Стоянов сериозно 
се захваща с журналистиката, в 
същото време превежда, ре-
дактор е и автор на множество 
документални филми. Пише и 
поезия, проявява се, с други ду-
ми, в различни области на лите-
ратурата и изкуството. В друго 
интервю чистосърдечно изпо-
вядва обичта си към България – 
„За мен България – казва Нико 
Стоянов, е една сериозна 
реалност и една отдавнашна 
мечта”, тя е майка прародина, до 
която се е докосвал още в да-
лечното си детство чрез при-
казките на баба си и песните на 
майка си, и е проговорил на 
български език, а първото си сти-
хотворение пише в началните си 
ученически години, което по-
късно го подтиква да издаде и 
първата си поетична книга. И за 
деца – „Букет за мама”. За да 
последват повече от двадесет сти-
хосбирки, художествени преводи, 
публицистика и есеистика. 

Но преди всичко за мен Нико 
Стоянов е поет. И той наистина 
осъзнава, че е такъв, защото в по-
редното интервю споделя: „живея 
като пиша и пиша както живея”, 

което означава, че поезията е част 
от него самия, начин на живот и 
начин на мислене, на възприема-
не на света.

Журналистиката също е в 
кръвта на Нико Стоянов, непре-
къснато е участвал и продължава 
да участва в периодичния печат, 
става и гл. редактор на вестник 
„Родно слово” – български 
вестник в Бесарабия, започнал да 
излиза през 1988 г. с цветно при-
ложение за деца „Българче”, без 
никакво внимание от българската 
държава вестникът едва съ-
ществува и Нико Стоянов е 
единственият ентусиаст, който 
остава да работи в него без запла-
та, което е позор не само за пра-
вителствата, но и за 
обществеността като цяло. 

Още много може да се говори 
за новата книга на Нико Стоянов 
„Мигновения на откровение”, тъй 
като аз се спрях на част от 
достойнствата на сборника, оста-
налото оставям читателят сам да 
открие. Но онова, което не мога 
да премълча е, че появата му е съ-
битие за литературната ни исто-
рия, и че писателят е успял след 
десетки години безкористен труд 
да създаде своеобразен литерату-
рен речник на бесарабските 
български писатели, за съжале-
ние недостатъчно обгрижвани от 
родината-прамайка. Независимо 
че го определяме като речник, ли-
тературният сборник съдържа 
дълбоко съкровената и дълбоко 
емоционална изповед на един 
изстрадал творчеството си автор, 
който целия си съзнателен живот 
е носил в сърцето си, в мислите 
си, в действията си България. По-
ловин век Нико Стоянов чрез 
творчеството си, отваря широко 
вратата към преживяванията, 
терзанията и ходенето по мъките 
на плеяда творци, дълбоко съхра-
нили българския език и нацио-
налната си идентичност, създали 
и продължаващи да създават на 
него своите стихове, разкази, ро-
мани, драми, сценарии, детски 
творби. Книгата на Нико Стоянов 
навява асоциации със знаменити-
те „Записки…” на Захари Стоя-
нов, тъй като писателят е създал 
своите трудни „записки” на 
творците, посветили таланта си 
на българското художествено 
слово, на далечната си прародина.

От стр. 1

ТРУДНИТЕ „ЗАПИСКИ…” НА НИКО СТОЯНОВ НИКО СТОЯНОВ

СНЕГОТОПЕНЕ

Ни печалба, ни щета
главоболно натъжена –
дебнешком кълве нощта
звънкото снеготопене.

Суетната суета
ще привърши вече денем –
в тази снежна чернота
върху сънните терени

ще изсипе с лекота
февруарската вселена,
като искри от дланта,
шепа въглени студени

и ще плъзнат над степта
тънки пламъци зелени…

Буджак

СВЕСТИ СЕ!
На Анатоли Мирошниченко

гр. Харков

Велик мой, Двадесет и първи –
тревожен и забързан век,
потъваш бавно в мрак и кърви,
изгубил свяст и интелект.

И миналият отлудува,
и в пламъците отшумя…
Свести се, спри! Не се шегувай,
ослушай се – не спи, тъгува
покорно Майката-Земя.

Мой век на мощ и скорост, на
високи мисли и безумни –
трепери синята Луна
над твоя див кипящ Везувий.

И вече да те моля аз
за друго нищо днес не смея –
планетата с човешки глас
говори – ТЯ – на теб, на нас:
„Да не повторите Помпея!...”

Мой век на мощ и скорост, на
високи мисли и безумни –
трепери синята Луна
над твоя див и врящ Везувий…

Ироничната, остроумна, по-
скоро – смешна, а често пъти – и 
тъжната история на човека може 
да се проследи в цялата книга на 
Мария Вачева – „Сатирични га-
танки”. Едновременно и като 
разкриване на същността на ня-
кои нравствени и духовни де-
формации, и като загадка.

Причината е ясна – умението да 
се използват философската дълбо-
чина и лаконизъм на афоризма, 
както и мащабното измерение на 
извисилата се идея. Обобщения, 
градивни сентенции, мисли, на-
сочващи към нестандартно вижда-
не, схващане с нов ъгъл на 
вглеждане – и така може да се 
определят вълнението и впечатле-
нието от този масово неизвестен и 
авторитетно загадъчен жанр – са-
тиричната гатанка. И все пак – 
постигането на катарзисното, като 
безспорен успех на авторката, е во-
дещо за представеното и има уни-
версален характер.

В тези кратки форми няма про-
цес на проучване – всичко е дадено 
като констативно и оценъчно све-
тоусещане на базата на житейския 
опит, интелекта, естествения 
подбор и изпитанието на мига в 
един стремеж и към оригиналност. 
На лице е безпощадна и ясна ди-
секция, маркираща състояние или 
посока в отношението. Нещо като 
контролна везна, при която съвпа-
дението с очакваното от нас не е 
задължително, именно заради кое-
то се получава и удовлетворение от 
конкретната точност. А тя не е 
просто с нравствен характер, а с 
концептуална насоченост към вре-
мето и виждането за човека.

Проникновеност и забележи-
телна овладяност на широтата на 
изказа има в сатиричните гатанки 
на Мария Вачева. Те могат да бъ-
дат възприемани като ръкопис, 
стремящ се да докаже убедително 
авторския прочит на ставащото. 
И все пак, какъв е отговорът на 
всяка гатанка – всеки може да си 
помогне сам и да го открие или 
просто да се слее с посоката, явя-
ваща се и посока на неговата чо-
вешка позиция. Една позиция на 
надеждата и утехата, че идва вре-
мето на мъдрите отговори.

СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

ЗА ЕДНА САГА
В САТИРИЧНИ 

ГАТАНКИ
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„Земята се тресеше… Като гро-
хот на вулкан се чуваше и се 
приближаваше шумът от копитата 
на многохилядната конна армия. 
Утрото бе прохладно, лицата на 
мъжете обгорели, силите им 
изчерпани. Шумът започна да 
утихва, докато напълно спря. Мла-
дият хан слезе от коня си, огледа се, 
черните му очи като че ли про-
бождаха въздуха и гледаха надалеч, 
много надалеч – в бъдещето.

- Земя завинаги! – извика хан 
Аспарух и заби меча си в рохкавата 
пръст.

- Земя завинаги, завинаги, зави-
наги… – чу се гръмогласния възглас 
на многобройната конница и на 
придружаващите я жени, деца, 
старци.”

-------------------------
По очите на Юрдан се четеше 

възхищение. Момчето остави лю-
бимата книжка на леглото си и 
развълнувано от прочетеното, 
погледна през малкото прозорче, 
взираше се, искаше му се да гледа в 
бъдещето. Пред погледа му се поя-
ви Мира – момичето със златната 
плитка, която, подскачайки, мина-
ваше покрай къщата на Юрдан. 
Юрдан й чукна по прозореца и й 
направи знак да го почака, докато 
излезе.

Поздрави я с типичния за сла-
вяните диалект и бялото лице на 
Мира порозовя, но тя не му остана 
длъжна и му отвърна с типичния за 
прабългарите поздрав, наведе глава 
и постави дясната си ръка отпред 
на гърдите.

Двамата тръгнаха по разкаляна-
та улица и без да се уговорят се на-
сочиха към езерото. Отдалече се 
чуваше нечий глас.

- Чу-уш, чу-уш!...
Стадо овце отиваше на паша и 

овчарят го подканваше да се движи 
по-бързо към тревистата долина. 
Юрдан хукна подир овцете, грабна 
една клонка и я размаха във възду-
ха като леко си подсвиркваше.

Мира се смееше на глас, а овцете 
напълно се объркаха – тичаха ту в 
една посока, ту в друга. Тогава гла-
сът на овчаря стресна малкия 
Юрдан:

- Момче, плашиш животните 
така, ако искаш да станеш овчар, ще 
те науча. Пъргав си и млад… – про-
дължи старият овчар.

- Много обичам животните и ми 
се иска да тичам с тях на воля – каза 
Юрдан, наведе се и улови едно мъ-
ниче-агънце, което едва бе прохо-
дило и започна да го гали по късата 
козина.

Старецът го гледаше с радост и 
възхищение и му обеща да го научи 
как да води агнета на паша. Мира с 
радост добави:

- И аз, и аз ще идвам да се уча и 
да помагам, и да обикалям пла-
нинските пасбища. Но сега искам 
да покажа на Юрдан тайната ре-
кичка, която ту се появява, ту 
изчезва.

- Вървете, деца, дано магията на 
Родопите ви достигне – чу се 
дрезгавият глас на овчаря.

Мира и Юрдан газеха през 
калта, прескачаха локви, подхлъзва-
ха се върху накапалите есенни 
листа, но продължаваха да вървят 
през поляните и стигнаха до езеро-
то, което беше ту синьо, ту зелено. 

Заобиколиха го и позадъхани се 
спряха до рекичката. 

- Идвал съм тук и друг път, но 
никога не съм виждал тази рекичка 
– каза Юрдан с учудване.

- Рекичката не винаги е тук, по-
някога изсъхва и няма следа от нея, 

като че ли се крие от някого – 
пошегува се Мира, – но явно 
нас ни обича. Тя потопи 
пръстите си в ледената вода.

Юрдан я наблюдаваше 
какво прави, после се наведе и взе 
едно камъче, хвърли го във водата 
като очакваше да чуе познатото 
пльок, пльок, пльок, но камъчето 
потъна без никакъв звук.

- Видя ли това, Мира? – попита 
Юрдан.

- Да, видях и мога да ти кажа 
още, че реката е ледено студена…

От къде ли идва тази студена 
река?...

Реката се извиваше като змия 
между скалите и полянките, а в до-
лината се виждаше водопад, който 
се стичаше отвисоко. Много отви-
соко, почти от небето.

Юрдан и Мира про-
дължиха и стигнаха 
необичайно голямо 
дърво. То, като че ли 
спираше реката и не й 
позволяваше да про-
дължи разходката си.

- Погледни какъв ве-
ликан, това дърво е ви-
соко почти до небето и 
е широко като стена без 
край – обърна се Юрдан 
към Мира.

Очите на Мира поглъщаха 
слънчевата светлина и цветът им 
беше ту син, ту зелен – „също като 
цвета на езерото”, помисли си 
Юрдан.

Момичето го стрелна с поглед и 
задъхано от дългата разходка и 
вълнението, припряно заговори:

- Тръгвай, не спирай, трябва да 
се изкачим на това дърво, само така 
ще можем да видим цялата красота 
на реки, езера, пасбища, скали, ще 
гледаме от височината на водопада.

Мощен рев разцепи въздуха. 
Юрдан и Мира се доближиха един 
до друг и си хванаха ръцете. Огле-
даха се, но не видяха откъде идва 
опасността.

Повторно изреваване ги накара 
да хукнат, но и те, както преди 
малко овцете, се лутаха ту наляво, 
ту надясно…

Нещо тежко се стовари отгоре 
малко пред тях и двете деца, падна-
ли на земята, се развикаха от страх. 
Гласовете им се носеха в спокойния 
въздух, а небето се намръщи.

Юрдан видя над себе си главата 
на огромно животно и пълзешком 
се заизмъква, дърпайки Мира за 
крака. Животното поклащаше гла-
ва и не помръдваше от мястото си. 
Беше голяма кафява мечка, изпра-
вена на задните си лапи, която 
повторно изръмжа. Небето стана 
още по-сиво.

- Мира, какво да направим, тази 
мечка ще ни излапа, погледни я, тя 
е гладна – хленчеше Юрдан.

Мира плачеше и не можа да 
продума. Юрдан, изплашен, за-
почна да нарежда:

- Мили облаци, помогнете, 
заплачете, изсипете целия си гняв, 
прокудете мечката – продължаваше 
да дере гърлото си Юрдан.

Започна да се стъмнява, обла-
ците се приближаваха…

Мира избърса сълзите от краси-
вото си лице и треперейки вдигна 
ръката си нагоре, почувства леки 
капки по пръстите. Стана още по-
тъмно, сив прозрачен облак 
препречи пътя на мечката.

Децата я гледаха как вдига лапи 
и се мъчи да премине през него.

- Виж, Мира, молбата ми е чута, 
облаците ни помагат.

- Да, този облак е по-силен и от 

мечката, не я пуска да ни достигне. 
Да бягаме, както ни посъветва 
овчарят: „Тичайте, деца и дано ма-
гията на Родопите ви достигне.” – 
трепереща, бавно говореше Мира.

Тъкмо, когато понечиха да по-
бягнат, странен глас, идващ от 
облака, ги спря:

- Аз съм Господарката на плани-
ната, къде сте тръгнали, деца?

Обърнаха се към облака… И 
Юрдан, и Мира останаха като вце-
пенени. Мечката се беше превърна-
ла в жена с дълга рокля, а на 
главата си имаше диадема. Но 

облакът беше все още 
там и не допускаше тя 
да се доближи до 
Юрдан и Мира.

- Разглеждаме пла-
нината, искаме да ви-
дим красотата на 
Родопите от високо – 
престраши се Юрдан.

- Запомнете, тази 
планина е свещена и 
трябва да се пази. Си-
лата на реките и езе-
рата е могъща, може 
да повдигне скали. Во-

дата умее да помни, не трябва да се 
замърсява, горите пазят въздуха 
чист и свеж, не трябва да се изси-
чат. Животните са животът и духът 
на планината и не трябва да се 
избиват.

Изведнъж се изсипа пороен 
дъжд и двете приятелчета побягна-
ха, търсейки къде да се скрият. 
Юрдан се обърна и видя в далечи-
ната мечката, изправила се на 
задните си лапи, тръскайки водата 
от себе си.

Измокрени и изплашени, заста-
наха до още по-голямо дърво от то-
ва, което бяха видели до реката. 
Мира се огледа и започна да се ка-
тери.

 Юрдан се наведе, затегна коже-
ните върви на цървулите си, нахлу-
зи още по-надолу шапката си и се 
хвана за дървото, и с отскок се озо-
ва на един от клоните му. Беше ти-
хо, Мира се протегна, за да хване 
по-отдалечен клон и се придвижи 
още по-нависоко. Спря се за малко, 
огледа се и видя колко са се отдале-
чили от мястото, където беше река-
та и началото на дървото, обърна се 
да провери къде е Юрдан и извика 
от почуда.

- Погледни наляво, гледай какви 
цветя, разперени като чадъри, с 
цветовете на дъгата – червено, 
оранжево, жълто, зелено, синьо, 

индиго и виолетово – спря за-
дъхана Мира. 

- Небесната дъга от цветя? 
Истински ли са? – попита 
Юрдан. – Да скочим върху 

едно от тях – предложи смело той.
Мира хвана Юрдан за ръката и 

двамата полетяха към червения ча-
дър-цвете. Паднаха по очи и носле-
тата им усетиха аромат и мекота. 
Опиянени от миризмата, започнаха 
да си тананикат и почувстваха как 
потъват. Листата се отвориха още 
по-широко и двамата бяха заобико-
лени от красива червена-прозрачна 
стена. Тогава пред тях се откри цял 
свят от красиви стомни, огърлици, 
кукли.

Дългите черни мигли на Юрдан 
се отваряха и затваряха и като че 
ли докосваха всичко около него. 
Той ги чувстваше близо до очите 
си, до носа си. Очите на Мира 
отново смениха цвета си, златните 
стомни преминаваха пред погледа 
й, плитките на куклата бяха златни 
като нейната. Мира сви рамене, не 
продума и от вълнение реши да 
провери някое от другите цветя-
чадъри.

Юрдан следеше движенията на 
Мира, която приличаше на фея, ка-
то че ли летеше устремена към 
оранжевото цвете-чадър. Когато 
Мира падна, се дочу нежна песен и 
тя разпозна песента на Орфей, за 
когото баба й беше разказвала. По-
чувства със сърцето си силата на 
неговата музика, като че ли свиреха 
100 цигулки. Лека усмивка на 
наслада се появи по нежното й ро-

зово личице, а Юрдан се любу-
ваше на приказката.

Вълшебството на червеното 
цвете бе изчезнало и чадърът се 
затваряше. Юрдан се развълну-
ва много и реши да отскочи 
върху бялото като сняг цвете-
чадър. Цървулите му се до-
коснаха до меката повърхност. 
Усети нежността на белия ча-
дър, приклекна и го погали. 
Изправи се, загледа се в далечи-
ната така, както любимият му 
герой от книжката – хан Аспа-
рух – и изрече неговите думи:

- Земя завинаги!
Мира го погледна и думите 

му й подействаха завладяващо, 
но точно в този момент се чу 
хрипкав глас на старица, 
изникнала между стеблата на 
цветята.

- С векове чакам такива 
гости като вас, къде бяхте, та 
толкова много се забавихте?

Подпрялата се на голяма, груба 
дървена сопа стара жена доближи 
до стеблото на оранжевото цвете и 
го разлюля толкова силно, че Мира 
полетя и падна направо върху тре-
вата до краката на старицата.

Юрдан гледаше изплашено, но 
щом видя Мира да се търкаля на 
тревата, прихна да се смее и про-
дължи, до момента, в който и бяло-
то цвете се залюля като люлка, и 
Юрдан също падна, чувайки 
собствения си глас:

- А-а-а-а – и летеше със затворе-
ни очи, а черните му мигли светеха 
с оттенъка на златните стомни, той 
все още носеше спомена за тях.

Когато отвори очи, усети 
нежното потупване на Мира по ра-
мото си.

- Добре дошли в моето царство, 
мили деца – каза старицата и ги 
изледа строго.

Юрдан и Мира се хванаха за ръ-
це и бавно се изправиха.

- Вие сте мои гости и ще станете 
мои посланици, вие сте тези, които 

ще разказват за тази земя, за вели-
чието на нашата Планета. Мили 
мои, това е земята на древните тра-
ки. Всичко, което видяхте е от вре-
мето, когато Орфей е радвал хората 
със своята музика, поезия и 
мъдрост. Тези красиви стомни и 
огърлици са направени от сръчните 
ръце на занаятчиите траки. Тази зе-
мя е най-древното и красиво място 
на Планетата Земя.

Старицата спря, погледна свои-
те малки слушатели и запита:

- Как се казваш, красавице?
- Мира – плахо отвърна злато-

косата приятелка на Юрдан.
- Мира, ти си тракийка, в твоето 

сърце тупти онази обич и 
изкусност на тракийката… Аз съм 
Сура и съм от стар тракийски род. 
Майка ми Нона, баба ми Сета – 
всички те предаваха една на друга 
историята на тракийската жена. А 
сега аз ще я предам на теб, мило 
момиче и запомни, че си се до-
коснала до най-древната цивилиза-
ция и аз, Сура, съм част от нея. А 
ти, млади човече, какво име носиш?

- Юрдан – чу се ясно и силно.
- Юрдан, пред тебе е бъдещето 

на новите заселници тук. Ти ще 
поставиш началото на голям пра-
български род, който векове наред 
ще се гордее със своя прародител. 
Ти ще вървиш с дни, ще прекосиш 
тази красива планина, наречена Ро-
допи, и ще гледаш напред, само 
напред.

---------------------------
Минаха години, доста години. 

Земята се тресеше, грохотът набли-
жаваше, конете на Юрдан стигнаха 
Попови ливади.

- Чу-уш, чу-уш – се провикна 
мъжки глас.

Черните очи на Юрдан се взира-
ха в далечината, в пещерата, в река-
та и красивите му коне се спряха 
запотени на водопой. Водата беше 
студена, кристална, виждаше се дъ-
ното.

- Дядо, дядо, виж какво намерих 
– викаше малкият Йoрдан и тичаше 
изкалян и бос.

Юрдан скочи от коня и се 
приближи до внука си. Момчето, 
вдигнало глава нагоре, му подава-
ше старинна монета.

- Йордане, това е монета от вре-
мето на траките, които са живели 
тук, на тази земя. Тези Попови ли-
вади носят името на нашия пра-
български род, но земята тук се е 
казвала Геридава. Тук са живели 
най-древните хора.

- А ние какви сме? – попита с 
любопитство малкият палавник.

- Прабългари, които обичаме 
тази земя така, както са я обичали 
траките, тачим тази земя, както 
умеем само ние и я наричаме – Зе-
мя завинаги, така както е казал и 
нашият велик хан. Хан Аспарух, 
насочил се насам преди много, 
много години…

Старият мъж си спомни 
детството. Как с бяла риза (роба) и 
торбичка на рамо вървеше през Ро-
допите и в главата му отекваха ду-
мите на старата жена: „Ти ще 
станеш родоначалник на голям 
прабългарски род”.

Старата жена виждаше в бъде-
щето така, както бе сторил него-
вият любим хан – хан Аспарух.

- Дядо, дядо, това не е ли 
свързано с приказката, която често 
ми разказваш за красивата злато-
коса тракийка Мира и за старата 
баба Сура?...

Гласът на детето кънтеше и 
Юрдан чувстваше как се носи в бъ-
дещето.

ТИТИ ШАХИНЯН (ТАКУХИ МИНАСЯН)

РОДОПИТЕ
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НАТАЛИЯ 
ДИМИТРОВА 

И ЧУВАМ
КАК МИ
ШЕПНЕШ…

ТАКАВА СЪМ

Какво ми се чудите и се маете?...
Такава съм: преливам от емоции…
Добре ще е за мене да узнаете,
че много рядко отпускам промоции.

Усмивката си да залича умея,
понякога съм луда, дива и страстна.
Аз мога и през сълзи да се присмея – 
без грим – с него, винаги съм прекрасна.

Аз мога да бъда много сериозна, 
но и чувството за хумор не ми липсва.
Изглеждам на моменти дори фамозно...
Но и това напълно не ме описва…

Самочувствие не ми липсва, признавам…
Но, докъдето то има покритие…
А фалшът и суетата не познавам –
аз истинска съм и нямам прикритие.

Прощавам лесно, а нищо не забравям:
лошо е, ако ме обхване апатията.
Затръшвам вратите – не ги притварям – 
не бъркам никога аз понятията…   

Заключа ли си сърцето: назад – няма!
Е, от коя страна ще се настаните?...
За вярност – с пошлост аз не правя замяна
и шанс давам дори: да не ми простите.

2015 г.

НЕПОКОРНО Е СЪРЦЕТО МИ

Спри да биеш така лудо, сърце мое,
всеки път, щом той с мен заговори!
Не издавай чувствата ми, с твоето туптене!
Послушай разума – не бъди като мене.   

Не разбираш ли, че отново ще бъдеш ранено.
Замълчи! Да се влюбваме не ни е позволено.
Този път сили няма да имам,
да утеша своята душа ранима.

Спри, ти казвам, с трепет да чакаш,
макар за теб да е трудна задача…
Едва ли ще поставя ново начало,
дори в пламъци да изгаря моето тяло.

Копнежът ни несподелен ще остане.
Лек ще се намери за нашите рани.
Ще свали от плещите ни тежкото бреме.
Повярвай в мен и ми дай малко време.

Търпеливо изчакай ти утрото мъдро.
Да продължим напред, макар да е трудно.
Вечерта за никой не е добър съветник,
който опияни тя, превръща го в клетник.

Ех... клето, мое сърце, непокорно,
продължаваш да биеш ти неуморно…
И чувам как ми шепнеш: „Опитай отново!”
… Не разбра ли нищо от моето слово?!

ЩАСТИЕ, ВЪРНИ СЕ

Къде си? Колко дълго да те чакам още?
Не заслужавам ли и мен да навестиш?...
Така ми липсваш в моите самотни нощи...
Ела, ти, тайната си тихо да ми споделиш.

Къде си, щастие? Нима адресът ми не знаеш?

Защо от мен се криеш, вечно бягаш ти?...
Кажи, забавно ли ти е да си играеш
или от хора като мен се измори?

Изслушай ме, поне. Не искам нищо аз в аванс.
Знам, прогоних те преди години...
Съжалявам… дай ми втори шанс…
Излекувай раните от другиго неизлечими.

Нужно си ми. Дъх не ми остана вече.
Като в капан съм, изход не намирам...
Без теб – до днес съдбата ме обрече...
Ти въздух си за мен. Без теб – умирам.

       03.02.2018 г. 

ОТКРОВЕНИЕ

С годините не си „научих” аз урока.
Много учители имах – най-вече, живота...
Но който на тия, диплома им е дал,
трябва да знае, че са пълен провал.

Така и не се поучих от своите грешки.
Така и не свикнах с изпитанията човешки.
Така и не намерих покоя ми нужен.
Сега получавам пореден шамар – заслужен.

Борих се… Поне вярвах в това.
Все си чупех „дебелата глава”.
Явно съм „голям” мазохист,
поне да бях станала и малко егоист!

Картинката тогава щеше да е пълна.
Ама, не! Реших да се самопогълна.
Живея от собствените си грешки...
Взех да нося кръстове все по-тежки.

Имам си аз задоволително провали – 
в това начинание никой не ще ме превари!
Такава съм: наивна, доверчива...
Все нещо ми куца, все съм си „крива”.

Вярвам обаче, че всичко се връща…
С тази идея, живота прегръщам.
Зла съм, да! Вече изцяло садист...
С „вирнат нос” продължавам по пътя си чист!

Кой ще ме спре сега? Ти ли?...
Силата в мен не долови ли?...
И небето да ми падне на главата
няма да спре да се върти Земята…

Не са ми нужни ничии „приятелски” съвети.
Чети малко повече помежду редовете…
Празното пространство е важно между тях.
Макар да са изпълнени с болката, с гняв...

Истината крие се някъде там – 
дори аз самата каква е точно не знам.
Знам само, че при мен няма „златна среда”...
Или вдигам врява, или си мълча…

Или съм щастлива, или напълно нещастна...
Или съм „напълно пас”, или адски страстна.
Лесно прощавам, но трудно забравям.
Идва ден... разплатата дълго не бавя.

Камъни не хвърляй в моята градина.
... Да не взема с тях аз да те зарина!

СБОГУВАНЕ

Ти остави ме без дума да обелиш...
И пръстенът годежен поруга ужасно!
Не можа ли нещо друго да намериш
за оправдание – направи ме нещастна.

„Два грама злато, нищичко не значат.”
И с тези тежки думи ме сломи...
Не вярвах някога да спра да плача,
ала пресъхнаха реките от беди… 

Години много минаха в мълчание –
помилва ме гласът ти днес отново.
Сънят отлитна, върна отчаянието:
дъхът ми спря в мига и секна словото…

Все още аз до болка те обичам:
не ме измъчвай – пак ли ще звъниш?
… От чувствата към тебе се отричам!
И някога дано да ми простиш.

Аз много силно и сега те моля:
завинаги, завинаги ме забрави!
Не ме тъпчи отново – имам воля…
Но днес боли ме, повече и от преди!

Платих високата цена за любовта си.      
И плащам я все още – сам сама съм.    

***
Какво се случи, не разбрах...
Спря да пишеш изведнъж...
Нима от мен те хвана страх?
Къде изчезна онзи мъж,
който дива страст разпали в мен?
Тялото ми покори без срам…
И пишеше се джентълмен,
а трябваше да е и прям!   
Колко пъти питах те:
„Натрапвам ли ти се, кажи?”
Отговорът беше: „Не...”,
а изричал си лъжи.
Разбрах... добре си обигран.
Игричките обичаш ти,
но кой от двама ни е изигран
хубаво си помисли?
Не съм от лесните жени.
Признавам, първа аз сгреших.
Погрешно ти ме прецени,
пред теб да бъда друга, аз реших...
Така омръзнало ми е
да съм примерна, добра...
Нека този път, поне,
да бъда просто аз – жена!
Но ролята ми ти отне,
въртеше женски номера...
И като другите мъже,
изгуби в собствената си игра. 

***
Отключена оставям входната врата,
с надеждата да дойдеш през нощта.
Въпреки, че ме е срам, ще ти призная:
не спирам и за миг да те желая!

Едва ли знаеш колко силно аз копнея,
телата ни отново да се слеят...
А като свещ не гасна аз, а само тлея...
Онези дни у мен днес не бледнеят.

Помня само как ти с поглед ме събличаш,
целуваш страстно... Силно ме привличаш.
Спирам... Вече цялата горя изпепелена!
Остава само тръпката, тогава споделена...

И леден душ си взимам, но пак изгарям...
Стичат се по мене капките вода...
Да можеше... жадувам те... очи си притварям,
с усмивката ти и света да заменя.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН,
НЕЗАМЕНИМА МАМО!

През годините, в които аз растях,
до мене ти стоеше търпеливо!
Благодарение на тебе, майчице, успях
да пиша житието си трънливо!

Все още чувствам силата неизмерима,
с която Бог те е дарил,на твоят ден рожден!
И щом до мен си,чувствам се непобедима!
Не ми е нужен ангел-хранител, щом си ти до мен!

12.12.2017 г.
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РОЗАЛИЯ

АЛЕКСАНДРОВА

***

виждам те

с всяка клетка

на тялото

с всеки поглед

на сърцето

и онзи див порив

който ни откъсва

от гравитацията

на сбъдването

отвътре

и отвън

в нищото

едно цяло

СМЕ 

*** 

БЕЗ ДУМИ 

прочетох 

сърцето ти.

От първия 

възглас 

до Я.

Сега сме Едем.

В Пълноцветие.

Без думи.

Душа 

във душа.

***

всяка тънка 

нишка 

помежду ни 

я изпредох 

в светъл пантеон 

нежността ти 

моето безумие 

и съдби 

орисани във стон 

ще повторим 

някъде отново 

посред нощ 

от падащи звезди 

светещите кораби 

на Рожен 

и съня 

от който 

се родихме

ДА ТЕ ВИДЯ 

сред запетаи 

и междуметия.

Преди поантата 

на сбъдването.

Преди зората 

на помилването.

И безмълвието 

на точките.

Когато събирам 

с претръпнали 

пръсти вятъра 

на прелитащото 

щастие.

Да те видя...

БОГ ТИ ГОВОРИ.
С очите.

И тялото ми.

През 

сърцето ми

се влива.

В теб.

Като 

придошла 

река.

Която 

не можеш 

да спреш.

На която 

не искаш 

да устоиш.

Чуй...

Бог 

ти говори.

ТИ БЕШЕ НА ПРАГА, 
когато сърцето ми 

се завърна.

Ти влезе в душата ми, 

щом с радостта 

се смирих.

И светлината 

в очите ти 

ме погълна.

Ти, 

мой дом 

на изплащане, 

със щастливи 

сълзи.

Заглавието „Срещи с твор-
чеството” ме провокира да разчета 
ценностните послания на Данка 
Стоянова като една своеобразна 
„автобиография на духа”. Авторка-
та убедително присъства в тексто-
вете като „диалогичен човек”, 
чиято философска рационалност и 
естетическа чувствителност гене-
рират съдбовни въпроси напри-
мер: „Ако отнемем художественото 
начало от живота на човека, какво 
би бил той тогава? Какво е поезия-
та? Какви качества трябва да при-
тежава поетът?”, „Как да спасим 
Земята от екологична катастрофа и 
как да я направим по-добро място 
за живеене и за бъдеще”? „Дали ще 
успеем?”

Ключ за разчитане на есетата, 
които въвеждат в материята на 
творчеството в първата част на 
книгата, е заглавието „Нравстве-
ните императиви на Кант”. На 
страница 32 авторката споделя: „В 
това кризисно време, в което жи-
веем, където кризата е не само 
икономическа, но и духовна, къ-
дето консумативното общество и 
проблемът за оцеляването подме-
нят ценностната система, се налага 
по-често да се обръщаме към го-
лемите умове на човечеството, 
чиито идеи днес придобиват 
актуално значение”. От диалога с 
Кант, авторката извежда опорни 
морални ценности: чувство за 
възвишеност на моралното назна-
чение на човека, предразположе-
ние към доброто, дълг, воля и 
особено важното изискване - спо-
собността на човека да гледа на се-
бе си като гражданин в едно 
царство на личността.

Диалогът с Аристотел, Платон 
и представителите на естетиката 
на Просвещението Декарт, Хобс, 
Лайбниц, Дидро е необходим на 
авторката, за да разсъждава върху 
особеностите на философското 
познание и на художественото 

познание. За Аристотел „Поезията 
е по-философска и по-сериозна от 
историята, поезията говори пове-
че”(с.4), а в логиката на Дидро „и 
философията, и изкуството могат 
да провъзгласят една обща идея, 
например идеята за справедли-
вост, но изкуството я изразява по 
особен начин, движейки мисълта 
от обобщението към конкретния 
извод. Несправедливостта е несп-
раведливост и за учения, и за ху-
дожника, но мисълта на 
художника, за разлика от неговия 
събрат - учения, намира своя 
последен предел в конкретното 
изображение. ”(с.4-5)

Данка Стоянова открива „ма-
гията” на изкуството, нейните 
проявления във всеки момент от 
творчеството – във вдъхновение-
то, наблюдателността, дарбата и 
способността на твореца да владее 
езика на изкуството. Творческият 
процес се самовъзнаграждава с 
щастието, което носи на създава-
щия и с щастието от споделянето с 
другия. Откритията разширяват 
кръга си, включвайки читателя, 
зрителя, слушателя. „Магията на 
изкуството – разсъждава авторка-
та е магия на възприятието. Вина-
ги пред нас ще стои въпросът на 
какво се дължи това вълнение, 
което пламва у нас, щом се до-
коснем до художествената творба? 
Какво е точното наименование на 
онова озарение, което внася в ду-
шите ни например Яворовото 
стихотворение „Две хубави очи” 
или Бетовеновата девета симфо-
ния?...” От света, който създава 
изкуството, Данка Стоянова изби-
ра жанрове и не се колебае да при-
вилегирова поезията, да убеждава, 
че „ в истинската поезия силата на 
мисълта по нищо не отстъпва от 
изяществото на формата”, че „пое-
зията е изкуство и то сложно като 
самия живот - сложен, разнообра-
зен, драматичен”, че върховната 

поезия е едно преклонение пред 
истинното като загадка

Есето „За поезията” е свое-
образно интимна възхвала на пое-
тичното изкуство, чието ценност-
но богатство е преживяно от 
авторката. Защото битието на пое-
зията е „полетът”, оня полет на 
възвишения човешки дух, който 
прави човека да се чувства човек, 
осъзнал своето духовно начало - 
свободата. Поетът, който прави 
ценностен полет, освен дарба има 
ясни ориентири – нравствените 
ценности свобода, мъдрост, исти-
на, честност, справедливост, любов 
и естетическите – чувствителност, 
красота, хармония, наслада фанта-
зия, вдъхновение. Тези ориентири 
гарантират успешния полет, кога-
то са органично присъщи на тво-
рец, който притежава освен дарба 
качествата: „упоритост, търпение, 
вяра, чувство за хармония, за кра-
сота, наблюдателност, открива-
телство” – пише Данка Стоянова.

След прочита на есетата имам 
усещането за зареждащ диалог е 
личност, споделила „магията” на 
„надживяването”.

Проф. д-р
РОСИЦА ЙОРДАНОВА

ЗА КНИГАТА „СРЕЩИ С ТВОРЧЕСТВОТО” НА ДАНКА СТОЯНОВА

МИНИ-
АТЮРИ

Узря лятото
натежа със знойни плодове

отрони мисли на прощаване
в духа на есенно море.

Лист отбрулен
от живота в безвремие

отчита сянка в пълнолуние
генезисът на времето.

Пространство
във времето или време

в пространството.
Обърната философия

или неразвързан възел
на тайнството?

Земята
бременна от човешки студ

пази някъде дълбоко
в своя скут

тайната на зачатието.

Самотата
разговаря със сянката

на миналото,
унесена в дрямката

на спомените,
кърпи с блуждаещи кръпки

времето.

Скъсаната струна
след съдбите разделени,
с най-страшна свобода

звънти,
за да бъдат душите спасени,

и от себе си дори.

Когато липсват думи

духът онемява от красота – 

тя вместо него говори.

Когато липсва красота – 

духът онемява от сивота – 

тя него трови.

Душата 

вибрира от тишина 

в сянката на мълчанието, 

сгушена в песента 

на щурците 

и в звездния прах 

на мечтите.

Мъдростта, 

прегърнала времето 

с неговия верен компас, 

с него посява тя семето, 

за бъдния час.

Човечество 

ти от абсурдите си 

не можеш да се спасиш. 

И Творецът на тях се чуди, 

не вярва вече на свойта мощ 

да те спаси от собствените ти 

заблуди.

Перото на поета 

от крилата на ангел взето, 

с божията милост, 

потапя се в грешния 

дяволски свят, 

бисери оттам 

да изгребе.

О, колко вечност във Всемира 

и извън времето 

и колко бъдеще то намира 

в безвремието.
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СТЕФАН

СТЕФАНОВ –

СТАМБОЛ 

НАДЕЖДА

На Ваня

Ще се срещнем ли някога пак

тук на тази забравена гара,

с тишината на първия влак

и с червените ласки на фара?

Ще се втурнем ли някога пак

в коловоза на всяка надежда,

през която последният влак

преминава в зелени премеждия?

Ще препуснем ли някога пак

уморени от обич и страсти

с песента на безгрижният влак,

който тича разтърсен от щастие?!.

В СТАРИЯ ПЛОВДИВ

Тази зима бе топла за двама ни.

Ласкав сняг в калдаръмите каменни...

С теб разравяхме бялото злато –

колко крехко, по детски познато...

Пак във себе си търсех момчето.

А безгрижният лъч по лицето,

като малко забравено цвете 

в твоите длани безмълвно засвети...

Тази зима бе топла за двама ни... 

Този град с калдаръмите каменни,

с бели къщи, мечти и алеи

в нас остана . И все ще белее..

ВРЕМЕ

Ще мога ли да те намеря – 

искряща в лунната дъга,

когато днес ще бъде вчера,

а утре – Господ знай кога?...

Ще мога ли да те докосна?

В прегръдка луда да те спра?

Или ще падна омагьосан

в магията ти да умра…

А ти ще бдиш до мойто рамо

с дъх на пролетна дъга.

Когато утре ще съм само

секунда морна от мига…

КОНСОНАНС

На Д.

За кой ли път под удари се свличат

и стенат многобройните въпроси?

За кой ли път до болка се обичаме?

И болката си в себе си пак носим...

За кой ли път изпепелени крачим

сред пламъци неутолими, страсти?

За кой ли път се взираме вторачени,

за да откършим порива си властен?

За кой ли път ни грабват ветровете

и ни запращат някъде навътре

в беззимна пустош на небето?

Та после сляпо в мрака да се тътрим...

Останали без дъх и без опора,

измъчени до смърт и всеотдайност,

със оня плах и невъздържан порив,

да разгадаем скритите си тайни...

И всичко отначало ще ни свързва

със оня лъх на подранила пролет,

в която аз и ти ще бъдем бързеи...

Или ранени от дъжда тополи...

КОПНЕЖ ЗА ВЕЧНОСТ

Дърветата ни в старата градина

разкършиха снагата си студена.

Едно врабче през клоните премина

и падна пред нозете ми, ранено.

С бездомния си полет то, горкото,

търсеше подслон във висините…

И пърхаше да литне от дървото,

но се удари в клоните, извити.

В очите на издъхващата птица       

видях звезда, премигваща далечно,

да пали в две угаснали зеници

един нескрит копнеж за вечност.

ЕСЕН НА СЕЛО

Тя дойде и съвсем неочаквано

шепа златни листа ми подаде.

И долиташе с песен на чанове

от високите горски ливади.

И вървяха нагоре пастирите,

а дърветата кършеха клони.

Тя надуваше весело свирките.

Тишината ехтеше прогонена.

Уморена надничаше в дворите.

Шумолеше в дланта на метлите.

И застилаше вятър стоборите

с ранобудния глас на петлите.

А гнездата от влага удавени

под стрехите мълчаха унесени.

И кръжаха забравени гарвани

в този ден, неочаквано есенен...

ЕСЕН ВЪВ ВАРНА

Сиво спокойствие в есенна Варна...

Лятото куфари стяга за път.

Гонят се кестени по тротоара,

а кафенетата празни мълчат. 

С крясък на гларуси в делника потен,

денят се оглежда в стъкло и в бетон.

Морето лудува, а плажът самотен

изпраща поредния летен сезон.

До театъра, старият градски часовник,

разбуден внезапно - с пресипнал звън,

посреща туристите, някак виновно

за острият вятър препускащ навън.

Забравени лодки по кея се нижат,

усетили с трепет, че пак ще вали... 

Разбиват вълните рибарските грижи

в покритите с миди крайбрежни скали.

Сънливо и  фарът премигва унесен,

захласнат в прибоя, над който звъни

и в спомен брадясва моряшката песен-

щура за младост, море и жени... 

ПОНЯКОГА Е НУЖНО

Забравен парк. Смълчани стари пейки.

В тревата дреме първата слана.

В юргана от листа и сухи вейки

земята се руши от самота.

Дървета стари. Хора побелели.

От старост съхнат птичите гнезда.

И в тази стара есенна неделя

дори небето в дрипи зарида.

И ме опърли мократа му прежда.

Затварям се в кутия на слепец.

Оставам сам със старите надежди

и спомена за гласовит щурец...

... И нещо във гърдите ми запява.

Запява тишината вътре в мен.

И виждам как земята се прозява.

Събужда се размазаният ден.

И ето, че небето пак се смее,

забравило в яда си да вали...

... Понякога е нужно да умеем

и ние да забравяме...Нали?

ПРИЯТЕЛИ

На Захари

И колкото да кърпя часовете,

не стига времето стихът ми да покълне.

Уж вдъхновение греба аз с пълни шепи,

а е бездънна бъчвата, която пълня.

Като Сизиф търкалям я нагоре

по билото от думи и куплети.

И сам на някой връх ще пусна корен

ведно с изкоренените дървета.

Затисната в прегръдката на вятъра 

душата ми пак с вятър ще се пълни.

И както често става сред приятели – 

ще мине буря и ще ги погълне...

НЕ КАЗВАЙТЕ!

Не казвайте, че нищо не разбирам.

Че твърде съм наивен за света...

Аз знам какво да търся. Да намирам

Какво е ахилесова пета...

Не казвайте, че нищо не умея.

Че в облаците пагубно хвърча.

Аз мога и да плача. Да се смея. – 

Кога да викам. Или да мълча...

Не казвайте, че нищо не усещам.

Че болката безчувствено гася,

че мога кротко злото да посрещам.

Но знам от него как да се спася.

Не казвайте! 

Не казвайте! 

На края,

когато се отпусна уморен,

ще си призная колко малко зная

за другите...

И за самия мен...

ЗАЩО?

Защо ме гледате така?

Усмихвам се, а ми е тежко.

Посочиха ме не с ръка,

а с празен поглед. И с насмешка.

От сянката ви лъха студ.

И може всеки психиатър 

да срещне в погледа ми луд

следите на безумен вятър.

Наричат ме идеалист.

Не вярвам в дявола, а в Бога.

Животът ми е смачкан лист,

захвърлен в чуждата тревога.

Сред пламъците на раздора-

във атомната неизвестност,

ще търся  болен от умора,

любов и вяра, и човечност.

И виждате ли как се смея?

За лудостта ми няма лек…

Не в психиатрия живея,

а в двадесет и първи век.

РАВНОСМЕТКА

Не знам какво във гърлото ме стиска,

та всяка капка бавно се процежда.

Отдавна съм изпил дъха на риска.

Превзел съм шумно не една надежда.

И скришно съм преяждал от умора.

И мълком съм преситил съвестта си.

Земята боледува не за хора.

Земята днес скърби за земетръси.

Земята иска някой да я хване,

да я обърне с грешките нагоре.

И нека да кънти светът камбанен

в прозореца на дните ми отворен.

И нека съвестта да ме притиска,

когато равнодушно се оглеждам.

Не знам какво за гърлото ме стиска,

но всяка капка бавно ще процеждам…

МОНОЛОГ
НА ЕДИН ГРАД

Аз съм Началото. 

Аз съм Безкрая.

Аз съм живота, напукан от заеми.

Аз съм приюта бездомен и скучен.

Аз съм лице, издълбано от ручеи.

Аз съм дворецът за хора – термити.

Аз съм рекламната болка в очите…

Днес съм мечтаният път към простора.

Утре – бездънната глътка умора.

Аз съм безмълвен и грохотен… 

Всичко.

Аз съм примамка в капана на птички.
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ДИМИТЪР РАДЕВ

АТИНА

Тя реши, че иска да играе ролята 
на леката жена в пиесата без да си 
дава сметка защо. Сега стоеше и 
разгръщаше страниците на сцена-
рия, докато си мърмореше под носа. 
Когато излезе и седна на голите 
первази пред театралната академия, 
въпреки есенното слънце, усети 
студенината на бетона и лъскавата 
блажна боя по бедрата и по сгъвки-
те на колената си. Беше с къси 
панталони, въпреки дъждовната 
прогноза и когато седна в сенчестия 
кът под френските прозорци, 
прасците й изглеждаха като част от 
изящен дорийски фриз. До нея 
застанаха двама от нейните състу-
денти, бягали от радост по стълби-
те, че са свършили последната 
репетиция за деня. Тя се изправи и 
на двамата изведнъж им се видя 
страшно висока, като че ли сянката 
върху нея не можеше или не искаше 
да замрежи лицето й. В дорийските 
храмове основното помещение се 
нарича наос, което се изгражда с ос 
изток-запад, входът е на изток, така 
че първите слънчеви лъчи да огря-
ват статуята на божеството, което е 
поставено в него.

Тя погледна момчето едновре-
менно надменно и съблазнително, 
все пак в този поглед не липсваше и 
доза съжаление, току да му подаде 
ръка за целувка. Той сигурно би ко-
леничил. Всъщност, това се полага 
за непосветените, когато влизат в 
храма на Атина. 

Адитон е помещение с вход от 
наоса, Адитон е съкровищница. Не-
достъпно е за непосветени, несве-
щенослужещи. На момичето подари 
една от своите слънчеви усмивки, 
която бе видяла в един филм. 
Актрисата, впечатляваща, руса 
скандинавка, говореше на руски. В 
нея се заби обръщението на актри-
сата към детето във филма: Солн-
чик, слънчев лъч.

Момчето: Как върви ролята?
Атина: Заучавам текста, трудно 

ми е да си я представя още…
Момчето: Чудя се защо си избра 

такава героиня? На теб би ти 
подхождало нещо…

Атина: Какво?
Момчето: Различно… все пак 

опитай се да действаш като нея, да 
влезеш в нейната кожа…

Атина: Мерси за съвета, знаеш 
че те чувствам много близък, почти 
като брат…

Момичето и момчето се разде-
лиха с нея с усещането за награда, 
сякаш нечия невидима ръка беше 
сложила венци от люляк и момина 
сълза на главите им. Хванати за ръ-
ка те приличаха на щастливи мла-
доженци, докоснали се до пеплоса 
(дрехата) на Атина, на покрови-
телката. В главата на момчето 
изникна фреската от остров Санто-
рин – деца играещи на бокс, и той 
дръпна ръката на момичето като 
юзда на кон, някакъв странен 
рефлекс, напомняне по-скоро на се-
бе си, че беше обещал на Роман да 
премерят гимнастическите си уме-
ния днес. Както някога са правили 
младежите в чест на богинята Ати-
на Палада. 

Тя остана още малко пред сгра-
дата на НАТФИЗ, усетила по себе си 
чужди погледи. На няколко метра 
от нея, дистанция от която той смя-
таше, че е невидим Симон 
поглеждаше към фасадата на 
театралната академия както лявата 
ръка не знае какво върши дясната, 
тоест поглеждаше така, че да изне-
нада и себе си. Тя стоеше вдървена 
там, между двете колони, сякаш ча-
ка празнично шествие, сякаш е 

притихнала в своята перлена мида, 
леко притворена, за да опари едвам-
едвам жадните и натрапчиви погле-
ди на обожателите си. Цела е ниша-
та, където се е поставяла статуята 
на божеството, за да му се възхища-
ват минувачите. 

Симон имаше дегизировка, но-
сеше бейзболна шапка, слънчеви 
очила и винаги караше велосипед. 
Ако някой го забележеше, че следи 
Атина, или тя покажеше ноктите си, 
в пристъп на гняв, той можеше да 
офейка. Как научи името й, лесно 
бе, някой го беше издраскал с ключ 
или ножка по каменните плочи, 
които служеха в този момент като 
неин подиум. Точно в този момент 
тя слезе от пиедестала си, направи 
няколко леки подскока като сърна и 
изчезна в малката уличка, 
перпендикулярна на академията. 
Докато се правеше на незабележим 
Симон я изпусна. Огледа се като 
преследвано животно, уж той беше 
преследвача и с подвита опашка за-
тътри краката си, вместо да завърти 
педалите на колелото. 

Изведнъж притъмня, светофа-
рите уплашено се оттеглиха от ра-
бота и замигаха в жълто, пияни от 
бира, графика на автобусите и тро-
леите се обърка, някои свалиха ти-
ранти като при тотална 
капитулация, гласът който съобща-
ваше разписанието изпадна в транс, 
липсваше само сирена като при 
бомбардировка, дори светлоотра-
жателите на якето му загубиха цвят. 
Колите бибиткаха след него като 
линейки, а на него му идваше да се 
престори на болен, на изпаднал 
германец, само и само някой да се 
смили и да го вземе на стоп, толко-
ва му беше тъжно, че пак я изтърва. 
Кога най-после ще й каже? 

1.Представи си как застава пред 
нея и изрича името си – Аполон, 
приятно ми е Аполон Кочев. Баща 
му го беше мислил през цялото вре-
ме, докато е бил в корема на майка 
си като Анатоли, след това ненадей-
но беше променил решението си. Тя 
нямаше да му повярва, че интересът 
й към нея се базира на тези митоло-
гични предпоставки. За пръв път 
щеше да излъже, щеше да й каже, че 
се казва Анатоли.

2.Представи си как застава пред 
нея и изрича името си – Зевс, 
приятно ми е Зевс Кочев. Баща му 
го беше мислил през цялото време, 
докато е бил в корема на майка си 
като Анатоли, след това ненадейно 
беше променил решението си. 
Освен това родословната им връзка 
в митологията беше ясно 
предпоставена – той й беше баща. 
Не трябваше да започва с това. Тя 
нямаше да му повярва, че интересът 
й към нея се базира на тези митоло-
гични закони. Но пък всеки човек 
има право и дори задължение да 
опознае роднините си и да открие 
родословното си дърво. 

3.Представи си как застава пред 
нея и изрича името си – Зевс, 
приятно ми е Зевс Кочев. Баща му – 
Стоян, го беше мислил през цялото 
време, докато е бил в корема на 
майка си като Анатоли, след това 
ненадейно беше променил реше-
нието си. Освен това родословната 
им връзка беше повече от ясна, 
Атина му беше втора братовчедка 
по бащина линия от Плевен. Техни-
те дядовци са били братя, а сега не-
го го беше срам да я попита – Ти ли 
си Атина, баща ти Иван ли е, а дя-
дото ти Ради?...

ВЪЛШЕБНИТЕ 
БУКВИ

- Един от рицарите на кръглата 
маса…

- Ланселот.

- Не е Ланселот, с пет букви.
- Не го знам…
- Да не е Гарет?
- Защо?
- Излезли са ми три букви. Тре-

тата е „р”, четвъртата е „е”, 
последната „т”.

- Може да е Гарет. 
Майка ми се приближи до масата 

и сложи пръст върху вестника с 
кръстословицата. Баща ми насочи 
окото на лупата върху празните 
квадратчета. Химикалът се показа 
удебелен под увеличителното стъкло. 
Мълчеше, после добави две ръко-
писни букви ГА. 

-Гареетт – удължи той радостно 
думата.

Мастилото още засъхваше, 
буквите като току-що родени, осо-
бено „Г”-то източи главица за да 
погледна баща си право в очите. 

- Какви големи очи има баща ни 
– каза Г-то, на сестра си. 

- Ти каза ли нещо? – каза баща 
ми на майка ми.

- Не, какво?
- Чу ми се че каза нещо. – Баща 

ми остави лупата на масата и 
буквите млъкнаха. Те можеха да бъ-
дат чути, само когато лупата фоку-
сираше светлината върху техните 
очертания. Другото условие беше 
едно от децата му в този паралелен 
свят да бъде около него. И тъй като 
аз помогнах за решаването на 
кръстословицата, легнал на дивана, 
то децата от паралелната вселена 
можеха да бъдат чути.

- Вид филцова шапка - каза баща 
ми на висок глас.

- Да не е федора? - обади се от 
кухнята майка ми. 

Баща ми изчисли празните ку-
тийки.

- Да, става. Браво. 
За да оживеят буквите, задължи-

телно трябва да ги обичаш, не е за-
дължително да си професионален 
писател. Говорещите букви трябва 
да бъдат изписани много бавно и 
внимателно, в решително ка-
лиграфско опиянение, за да ги съ-
живиш. Затова се случва много 
рядко. Понятието „паралелни все-
лени” е въведен официално от аме-
риканския физик Хю Еверет Трети 
през 1954 година. Теорията на Еве-
рет е че паралелно с нашата съ-
ществуват други вселени, както и че 
паралелните светове не се докосват 
и не си взаимодействат. Но дали 
ние винаги сме свидетели само на 
единия от световете, в това и Еверет 
не е бил сигурен. В ортодоксалната 
математика се смята, че събитията 
протичат независимо от наблюдате-
ля. Айнщайн е първият, който вна-
ся корекция в това разбиране – 
взима се предвид скоростта на 
наблюдателя. Затова е важно с 
каква скорост се изписват буквите, 
за да се съживят, но Еверет отива 
още по-далече от Айнщайн, основа-
вайки се на сложни математически 
модели, той доказва че процесът на 
наблюдение на който и да е външен 
обект оказва двустранно взаимо-
действие.

Ето така възникна и трета вселе-
на, случайно и също толкова зако-
номерно която проговори от една 
черна кутия залепена за стената. Тя 
беше продиктувана от една оживя-
ла дума от кръстословицата.

- Град-крепост, неразривно 
свързан с легендата за крал Артур – 
прочете бавно баща ми наум. С 
шест букви. Отговори си сам 
сравнително бързо, докато разрови 
косата си с химикала и го опря в ля-
вото си ухо като невинно детско 
заклинание. 

- Авалон – изрече на глас, горд 
от себе си като патриарх на словото 
и вписа буквите в полетата. 

От кутията, закачена за стената 
потече монотонен глас, на който 

ние в началото не обърнахме вни-
мание, но постепенно двете вселени 
докоснаха краищата си.

Известният археолог проф. 
Лесли Алкок от университета в 
Глазгоу намери кръглата маса на 
крал Артур в Кетбъри. Залата е с 
размери 15x10 метра и въпреки, че 
критиците на тази теория смятат 
това за твърде малко, то разкопките 
продължават под вещия поглед на 
цял екип от последователи на проф. 
Алкок. Залата изглежда като тайнс-
твен пъзел, защо не и като 
кръстословица, запълнена вместо с 
плочки с букви, със…

Точно тогава двете вселени се 
отдалечиха, краищата им се 
развързаха и баща ми остана наса-
ме с листата на вестника, проснати 
на масата. 

Всички бяхме навели глави и 
мислехме над следващата дума.

- Допълнение към дого-
вор – майка ми почти 
извика в ухото ми, доволна 
че знае отговора. 

- Анекс. 
Точно тогава обърнахме 

внимание, че пред телеви-
зора стоеше мъж с корона 
на главата, с меч в дясната 
ръка и скиптър в лявата.

Баща ми, който беше 
толкова съсредоточен в 
последната дума в 
днешния брой на вестника, 
нямаше време за губене и само про-
цеди през зъби нещо към Артур, 
нещо което беше заучена фраза за 
такива случаи.

- Изчезни яко дим! 
След това прочете тържествено 

описанието, оставено от съчините-
лите на игрословицата. 

Рус човек със сини очи. Взе в ръ-
ка писалката като меч и я поднесе 
към масата в ритуален замах, който 
приличаше на рицарско посвеще-
ние. 

- Блондин.
И тъй като само майка ми, беше 

запозната с теорията на Хю Еверет, 
а и не на последно място беше за-
вършила преди повече от трийсет 
години квантова физика в Принс-
тън, само тя оцени това тайнствено 
появяване на крал Артур в нашия 
хол и на устата й се изписа гримаса, 
придружена с усмивка като на Мона 
Лиза. 

Баща ми кръстоса крака, засму-
ка писалката и се облегна на фо-
тьойла. 

Майка ми се обърна към мен и 
за пръв път видях и двете й очи, 
който се криеха под дългия бретон 
и академичното й чело.

- Ти видя ли това?
Аз погледнах към баща ми, кой-

то прекъсна мислите ми с една 
почти въздишка, почти заключение.

- В предишната кръстословица 
имаше по-интересни неща. С майка 
ти се измъчихме само с призрака на 
бащата на Хамлет. Той ни наду гла-
вата, горкият.

DE PROFUNDIS
(глас от бездната)

Нека се разделим сега, преди да 
сме си безразлични. Ще страдам 
най-много седем години. За теб не 
знам. Всъщност чела ли си „седем 
години в Тибет” Добре, този въпрос 
няма общо с разговора, признавам. 

Ти казваш, че издържаш повече 
на болка. Откъде знаеш? Горила си 
ръката си с нажежена вилица. Ня-
кога, като дете. Като си се разделяла 
с баща си. Решил да отиде в странс-
тво сам. Без теб. 

Били сте двамата говедари в 
едно село. Гледали сте пчели. Само 
двамата за месеци наред. Разбирам. 
А помниш ли като не яде почти ни-

що месец заради едно момче? Само 
солети. Някои насилват себе си ка-
то режат плътта си, твоите резки 
по меката част на ръката ти изда-
ват самотата в малките часове, ня-
къде насред нищото. Не можеш да 
си сама дори за час. Къде беше 
мястото, където бяхте с баща ти? 
Село в планината? Някъде около 
границата? Не, не ми казвай. 
Вървите двамата с овцете, 
безмълвно. Той те поглежда и ти 
знаеш, че някъде там, около висо-
кото ще те принесе в жертва. Пла-
нината Мория. Стига с тези твои 
митологии, с които украсяваш 
скучното си ежедневие и превръ-
щаш миналото в храм, не в музи-
кална кутия с нежни мелодии. Ти 
живееш в град. Баща ти е все още 
жив, живее с майката ти в про-
винцията, в гарсониера, работи не-
що дребно, не знам какво. 

Чела ли си писмата на 
Оскар Уайлд от затвора в 
Рединг? Добре, знам че не 
е нужно да знаеш всичко. 
Писмото е адресирано до 
лорд Дъглас. Глас от 
бездната. 

Не е нужно да се ровим 
в чуждите мъки. Можем 
да пишем за нашите. 
Оскар Уайлд май умира-
ше малко след като излиза 
от затвора, съсипан, че не 
може да пише, а не заради 

тази изтерзана любовна история. 
Седни и напиши твоята, вместо да 
хленчиш.

De profundis. 
„Той беше презрян и унизен пред 

людете, мъж на скърби и изпитал 
недъзи, и ние отвръщахме от Него 
лице си;”

Уайлд цитира книга на Исаия. 
Не ми казвай, че ще се върнеш при 
баща си, ще заживееш отделно от 
хората, за да се затвориш за да 
страдаш. За моята любов. Ще ходиш 
от пещера на пещера, ще спиш с 
бездомните кучета, изпосталяли от 
глад в краката ти. Ще им пееш 
приспивни песни. Ти, която не беше 
разбрана от никой, която никой не 
разбра, се скиташ по планини и го-
ри, по полета и пещери. Какво 
търсиш?

Място, където да напишеш своя 
сонет. Но аз не го искам. Не искам 
да знам къде си, с кого си, как си. 
Напиши сонет за някой, на който 
наистина му пука за теб, за твоите 
зелени камъчета в очните ти 
ябълки, за малкото ти чипо сиямско 
носле, за кривите ти крака, носещи 
товара на твоите години на стара 
мома. Вървиш сама и те е страх, че 
никой не те обича. Аз съм твоят 
вътрешен глас, който ти казва - аз 
не те обичам. Обърни се към някой 
друг. 

Оскар Уайлд, например, изчел 
Дантевия ад, докато пишел ли пи-
шел на лорд Дъглас. 

Завършвам в негов стил. 
„Надежда всяка тука оставете.” 

Точка.
И все пак не мога така да прере-

жа пъпната връв. Нека само кажа, 
че много хора са се изправяли пред 
смъртта преди да започнат да пи-
шат. За Пруст – смъртта на майка 
му. За Ренсе обезглавяването на 
неговата любовница. В средните 
векове съществувал термина „ке-
дия”. Барт казва: депресивно 
състояние, умора, тъга, скука, уни-
ние. 

И добавя: „Да бъдеш нещастен 
много често се проявява чрез 
неспособност да даваш на другите.”

Разбра ли диагнозата си? Исках 
да ти я обясня с термини и вещи 
лица, на които ще повярваш. Данте 
на Вергилий. Ти на мен.

Замахвам с ръка и удрям. Поти-
ча кръв.
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- Ех, младост, младост. – 
възкликна дядо Димитър.

- Младост зер, ти нямал ли 
си? Стар ли си се родил?

- Ех, Тинке, Тинке, имахме 
младост и севда душо, ама всичко 
мина, мина и замина. Кой го 
помни?…

- Помни са, помни са. Я що 
добрини си направил. Що хубост 
в тази долина си посадил. Цялата 
си младост, цялата си душа изля в 
нея, като река.

- Бабо, аз ще родя на Радул 
момче, българче.

Тримата я зяпнаха в устата. 
Зюмбюла проговори за първи път 
на български. Лицето на Радул 
светна от радост, но вътре в него 
нещо изпука, кръвта блъсна в сле-
поочието му, горчива мисъл го 
парна като светкавица и го отро-
ви. „Тя, туркинята, стана българка, 
пък аз българинът – турчин.”

- Да си лягаме, булка, уморен 
съм.

- Чакай, чедо, дядо ти Дими-
тър ще ти попее стари юнашки 
песни, дето ги обичаш.

- Не ми е до песни бабо. Ду-
шата ме боли. Лапа, лек за такава 
рана нямаш.

- Каква рана, бре сине?
- За такваз душа без вяра. Са-

ката! Дюмне!
Не разбра кога са се качили, 

кога са легнали, но усети как 
Зюмбюла сложи ръката му върху 
топлия си корем. „Ще кръстя юна-
ка Диман и дай боже, нищо да не 
души душата му, като моята…” С 
тази мисъл заспа.

Цялата зима мина в очакване. 
Все повече се въртеше из къщи. 
Обикаляше къшлите на бързо, 
мяркаше се в конака и хукваше 
към Герлово, при нея. Една вечер 
дядо Димитър го пресрещна пред 
вратника, ухилен до уши:

- Син имаш синко, а пък аз, 
внук. Да ни е честито юначето!

Радул изкачи стълбите на три 
скока и нахълта в одаята. Жена му 
лежеше на леглото по-бяла от 
прясно гасена вар. Наведе се и я 
целуна по челото. То беше студено 
и влажно. Тя въздъхна и бавно 
промълви:

- Син, Радуле, син!
- Сполай ти, булка, видях, до-

живях – баща съм.
Плахо пое малкото бяло 

вързопче и го издигна до лицето 
си. Розово личице, бузки и светли 
очички. Човече!

- Баща станах, доживях!
Баба Тина го задърпа за ръка-

ва.
- Голяма ти е радостта сине, 

ама в пустия му живот подир ху-
бавото върви и лошото. Не мога 
да спра кръвта. Отива си булка-
та… Тази рожба златна и тъй же-
лана живота й ще вземе. Туй не е 
мъжка работа, върви при дядото и 
пийте по една ракия.

- От тук не мърдам. Много 
кръв съм видял, не ме плаши.

- Тази кръв не е такваз, дето 
си я виждал. Таз е по-страшна, 
женска, без нож, без куршум, тече, 
тече до капка изтича, не можеш я 
спря.

Бабата го избута от стаята и 
затвори вратата. Радул излезе с 
празна глава навън, защура се из 
чардака, спъна се и едва не падна 
по стълбата. Дядо Димитър го 
подхвана и набута в ръката му 
стъкло с ракия. Седнаха долу на 
стълбите и отпиха по един голям, 
горчив гълток:

- Когато баба ти Тина беше като 
Зюмбюла, роди момче. Пустата 
пъпна връв, увила вратлето му на 
бесило. Удушила го. С триста зора 
майка му оживя, но стана бездетка. 
Живя, остаря, ама ни дете, ни коте. 
Твоето Радуле не е като моето, ама 
баш си е същото. Черна мъка. Не й 
се спича кръвта на горкичката, тече 
ли тече. Какво ли не пробва бабата – 
и самодивско цвете, 
и женски бръшлян, 
и гъба пърхутка. 
Нищо не помага.

- Защо бе, дядо. 
Защо ме намрази 
тъй Господ, що съм 
му толкова крив, за 
кой грях, най-мило-
то ми взема. Толкоз 
много ми даде и 
толкоз много ми взе.

Горе в одаята проплака жена. 
Радул скочи, прелетя през чардака и 
едва не влезе с вратата. Баба Тина го 
прегърна и каза:

- Отиде си булчето ти, сине. Та-
ка е било писано. Отиде си, ама син 
ти донесе. Бадева не издъхна.

Радул стовари юмрук върху 
раклата и тя се разпадна на парчета.

„Господи, господ да те убие. 
Проклет да си. Слез на земята да ти 
изпия кръвта. Твоята за нейната, 
Дяволе!”

Седна на пода и осъмна до 
леглото на мъртвата без да погледне 
детето. В главата му гореше. Как 
проклетата съдба го омая и севдата 
изпи кръвта на булчето му, всичко 
му взе, а какво му остави: двама мъ-
же сираци, единият голям и силен, 
другият –  малък и крехък. Голям 
ли, силен ли, отвътре всичко 
скършено, начупено, натрошено, 
всичкото сърце на пепел. Две дечи-
ца сираци, само дето едното, голямо 
порасло, на мустак.

Погребаха Зюмбюла под 
жълтия салкъм. Цветовете на лю-
бовта. На гроба й сложиха кръст. 
Сякаш го забиха в сърцето му. Лю-
бимата му се беше покръстила тай-
но.

„Боже, всичко ми е обратно в 
този мой живот. Всичко на терсене. 
Жена ми говори и мъртва, крещи 
направо от гроба! Българче ти ро-
дих, български научих, сина ти да 
проговори на него. Кръст си окачих, 
една вяра, един род да сме тримата. 
Ти що още си турчин и ти не се 
знаеш. Ама, сакън, да не вземеш да 
се обесиш на този жълт салкъм! Ще 
живееш, ще се мъчиш ей за тази 
малката рожба, дето голямата севда 
я роди, твойта, мойта, нашата 
българска кръв, Радуле.”

Баба Тина намери дойка за де-
тето, една съседска млечна булка. 
Сега детето имаше братя и сестри 
по мляко. Кърмеше го българският 
му род. Заклаха две телета за кръ-
щенето. Докараха вино от Осмар. 
Цялото село яде и пи на тази весела 
и тъжна софра. Татар паша кръсти 
юначето Диман. Реши, че е право да 
носи българско име, щом баща му е 
„християнин” и на гроба на майка 
му, кадъната, стърчи христов кръст.

- Тука, в Герлово, в този ста-
ропланински Крим, всичко ни е на 
обратно, кехая. Този караштисан, 
смесен свят дано да бъде рай за Ди-
манчо, пък ада му за нас да остане. 
Нас кучета ни яли вече, то нека да е 
живо и здраво! Пък ти побратиме, 
пази се да не станеш лош и зъл, що-
то люта рана носиш в душата си. 
Няма цяр, няма лек, такваз рана чо-
века кръвник прави.

- Не мога да я прежаля паша. 
Една беше Зюмбюла на този бял 

свят.
- Не ме разбираш ти мене, Ра-

дуле. Тази твойта севда голямата е 
малка.

- Как тъй побратиме, хем голя-
ма, хем малка.

- Ей тъй, ама туй е за по втасъл 
акъл. Крим, таз мойта татарска лю-
бов, никоя жена не струва – ни 
българка, ни татарка, ни туркиня, 

ни рускиня. Цял харем жени 
не струват. Клин, клин избива. 
Севдата, севда лекува. Ти 
златна жена загуби, ама род, 
земя, родина си имаш. 
Държава нямаш, ама е въпрос 
на време. Каква по харна 
севда от тази. Аз такваз севда 
си нямам. Нищо си нямам! 
Затуй една жена, една севда, 
една съдба искам. Аллах да ме 
прибере в битка за Крим!

Руският офицер, татаринът, 
турския паша и българинът, Реджеп 
кехая, дюмне, осъмнаха на софрата 
последни. Напиха се мъртвешки за 
здравето на българчето Диманчо!

ЕДИНИЯ ЩЕ 
КРЪСТИШ, ДРУГИЯ 
ЩЕ ПРЕКРЪСТИШ

Времето се изниза незабеляза-
но. Диман порастна и стана мъж на 
шест години. Налиташе да се бори с 
баща си като зверче. По цял ден 
скиташе с акранчетата си из полето. 
Катереха се по каваците, къпеха се 
по вировете и ловяха кротушки с 
голи ръце. Стана тартор на селските 
хлапетии. Беше хрисим и добър, но 
ядосаха ли го, ставаше лют и серт. 
Понякога се прибираше, одран и 
кървав с пукната, луда глава.

- Бащичко – радваше му се ба-
ба Тина и го лекуваше, като баща 
му. Хлапето властваше над целия 
кър, но само пищовите на Татар па-
ша му вадеха очите и той току про-
тягаше ръце към тях. Развеселеният 
татарин му даваше изпразненото 
оръжие да си поиграе, но то искаше 
да гърми.

- Малък си още юначе на живо 
месо да мериш. Ти порасни, пък пи-
щови аз ще ти купя, сребърни, не 
пиринчени.

- Като тези твоите ли, паша?
- По-хубави Диманчо, като за 

баш юнак.
Пашата глезеше кръщелника 

си, но баща му го държеше изкъсо. 
Детето го гледаше в очите и никога 
не му чупеше хатъра. Радул го уче-
ше на четмо и писмо и шестго-
дишното момче вече сричаше по 
старите бащини вестници. Баба Ти-
на му показваше билките, а дядо му, 
тънките мурафети на ашладисване-
то и пчеларството. Чудно беше това 
дете, пчелите не го ужилиха ни 
веднъж.

Времената бяха мъжки. Носеха 
се слухове, че оттатък балкана, 
българите надигнали глава, че гра-
дове и села са изгорени, че хиляди 
християни, мъже, жени и деца са 
избити. В Герлово беше мирно и ти-
хо. Животът си течеше по старому. 
Ордата вардеше реда. Онбашията 
ловеше хаирсъзите и крадците и те 
увисваха по орехите. Само Татар 
паша беше вечно тревожен в тази 
райски спокойна долина. Една ве-
чер Радул влезе при пашата намусен 
и умислен:

- Какъв дерт та яде, побратиме?
- Паша, пусни ма някой ден да 

ида до Хадърча.
- Що ще ходиш толкоз далеч?
- Димана да кръстя, мене да 

прекръстя.

- Че нали аз го кръстих?
- Ти име му даде, пък вярата са-

мо господ я дава в църква.
- Добре, върви, нека твойто да 

бъде. Пускам те, ама двайсет саби да 
яздят подире ти.

- Ама, паша?
- Няма ама – или с тях, или ни-

къде. Оня дерибей на Дервент хич 
няма да дреме, ще ти резне главата, 
че покрай нея и на Диманчо. Айде, 
твойта корава, дърта, дървена, как 
да е, ама Диман не давам.

- Добре паша, ама да ида на 
църква и десет саби ми стигат.

- Не ти стигат, будала. Оттатък 
балкана църквите са до коляно в 
кръв. Чул ли си за Батак? Европа се 
дигна. Казака е настръхнал на бой. 
Всички скочиха да ви вардят. Рабо-
тата на война отива.

- Не знам паша, аз тука в Герло-
во, тоз кървавия април го проспах. 
Там християни колят пък аз съм Ре-
джеп кехая, татарин ли, турчин ли, 
мюсюлманин ли, все съм си дюмне. 
Затуй ще си върна вярата, та дано да 
знам, кой съм, какъв съм. Пък ще 
ма колят ли, ще ма бесят ли, каквото 
Господ даде.

- Дебели глави сте вие бълга-
рите, ама сте като тревата, колкото 
я косиш повече расте. Тревата иска 
само едно – земя. И вий сте туй, 
цар нямате, царство нямате, аскер 
нямате, ама сте си на ваша земя. 
Тъй стана и с гърците, тъй стана и 
със сърбите, ама Султана кьорав – 
не види, че светът напред върви, не 
назад. Вие, българите, кога да е, пак 
ще навирите глави, този път русна-
ка ще ви подпре с пушки и топове 
и туй нашето Герлово, китното, 
мирното, богатото, тоз моя 
балкански Крим на пепел ще стане 
и вятърът ще ни отвее в Анадола.

Тръгнаха в ранни зори и 
пристигнаха в Хадърча посред но-
щите. Пълната червена луна, хай-
душкото българско слънце 
осветяваше черната душа на Радул, 
като голяма великденска свещ. Пъ-
тят ги поведе край реката в дола, 
право към чешмата с петте чучура. 
Сенките на каваците бяха затисна-
ли среднощния мегдан, а песента 
на водата пригласяше на окъснели-
те щурци. Вляво, захлюпен под 
огромния юрган на покрива, дре-
меше стария прегърбен конак. До 
него, отделен с висок нов каменен 
дувар, стърчеше домът на кмета 
чорбаджи Атанас. Редом като 
гиздава, глезена щерка се кипреше 
двукатната чардаклия къща на поп 
Константин, зетя на чорбаджията. 
От чардаците, без мъка можеш да 
скочиш в големия църковен двор с 
трите големи дъбови порти. Зад 
тях, скрита между огромните стари 
каваци, се гушеше най-голямата и 
хубава църква във целия Варненс-
ки вилает – с висока камбанария и 
три камбани, дело на майстор 
Панко от Самоков. Бодеше очите 
на турчилята тази църква, много 
дертове докара на чорбаджията, но 
той му знаеше реда. Що рушвети, 
що бакшиши изсипа от Хадърча, 
чак до Стамбул, но докопа султанс-
кото ираде (разрешение). И пак 
черпеше, и пак правеше хаири на 
всичките властни чалми, дано им 
запуши големите усти. Одраха му 
седем кожи, но чорбаджията се 
успокояваше. „Хубаво е то, да 
имаш учен човек, поп за зет, хубаво 
е, само пара да имаш. Всичко става 
на този свят, оскубят ли те като ба-
натска гъска.“

Всичко знаеше, чорбаджията, 
само едно не узна, че ще остане в 
историята. Него го знаеше цялото 

село, зет му – попа, цяла България, а 
внукът му Петър Дънов – целият 
свят, дорде има такъв.

Радул затропа на попската 
порта посреднощ. Попът надникна 
от чардака по бели гащи.

- Не бой се отче, да ма проща-
ваш за късния час, по божа работа 
идвам.

- Думай чедо – освести се све-
щеника – що ти е притрябвала 
църква по никое време?

- Ей, тоз палангозин (па-
лавник) да кръстиш и едно дърто 
дюмне да покръстиш.

- Що не почакаш да се съмне?
- Не мога, отче, душата ми 

изгоря.
- То не става тъй, синко!
- Става, става, отче, защото 

Господ ме остави, пък с Аллах не се 
спогодих. Уж душа нося, пък вътре 
вяра няма.

- Ти да не си чорбаджи Радул, 
дето...

- Аз съм отче, един чобанин, 
ахмак дето за севда, дюмне станах. 
Черен грях нагазих...

- Като е тъй, давай да ви водя в 
църквата.

За вярата ли е, за българщината 
не беше урсуз (педант) в каноните 
отец Константин. Няма ден, няма 
нощ щом е за вярата!

Отвори църквата по първи 
петли, надяна епатрахила, кръсти 
Диман и покръсти Радул – нищо, че 
шестгодишното дете не влизаше в 
купела, а баща му трябваше да коле-
ничи за да го полее попа със светена 
вода. Отец Константин пя този път, 
както никога до сега не беше пял. 
Църквата ехтеше като камбана. Ду-
шата на Радул се размекна и анге-
логласата песен изсмука онзи бял 
отровен пушек, който го душеше с 
години, изтръгна го от гърдите му и 
го заби вдън земя.

Радул усети благина в душата 
си, когато отецът му честити и пре-
гърна. Той бръкна в пояса си и 
извади тежка кесия със жълтици. 
Попът се дръпна, като ужилен:

- Туй е за църквата, отче, за бо-
гоугодни дела български.

Втора тежка кесия легна до 
първата върху църковната ракла.

- Пък тази ще те моля да зане-
сеш на бай Иван-Брадата в Паша-
кьой. Ще заведеш при него и това 
момче. Кажи му, че това е сина ми. 
Да го учи на занаят и да ходи на 
школото на даскал Марин в Аемлер. 
Аз, когато мога ще дойда, ама пара 
винаги ще пращам.

- Туй момче е малко, Радуле. 
Рано му е още да се фаща за занаята. 
Остави го при мене една година да 
учи. Аз да му туря темела, пък после 
да се захваща за бахчо-
ванджийството.

- Щом тъй думаш, тъй да бъде. 
Ставам каил.

Диман хапеше устни да не 
заплаче. Баща му го оставяше при 
чужд човек, в чуждо село посред 
нощите. Радул го потупа по рамото 
и го прегърна.

- Да слушаш отеца, сине. Отва-
ряй си ушите, щото каквото ти рече 
той, все е за твое добро. И гроба на 
майка си да не забравяш, оня 
жълтия салкъм. Къде ходиш, що 
струваш да го помниш.

Тръгнаха си по видело, но 
слънцето беше вече изгряло в душа-
та на Радул. Стана му леко, леко, 
засмя се и заплака. Буцата лед се то-
пеше в гърдите му и бликаше навън 
през очите. Първите мъжки сълзи 
опариха суровото му мустакато ли-
це.

От бр. 53
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Вторият ден беше наситен с 
много културни събития. От 8,00 
часа под ръководството на предста-
вителя на отдел „Култура” към ра-
йонния съвет (Иван Палавнюк) 
тръгнахме пеш из Болград с цел да 
се запознаем с историята и забеле-
жителностите на града. Първо са 
спряхме пред украсения със свежи 
цветя паметник на Опълченците, 
където почетохме паметта на заги-
налите от Болград опълченци в бое-
вете на връх Шипка. В нещо като на 
историческа лекция И. Палавнюк 
отбеляза: „От тук Аспарух е 
тръгнал към България. По-късно – 
след руско-турската война от 1806-
1812 г. и след като Бесарабия вече е 
освободена, възникват многочисле-
ни български колонии. За устройва-
нето на бежанците от 1818 г. се 
създава „Попечителски комитет” по 
делата на чуждестранните пре-
селници в Южна Русия начело с ге-
нерал Иван Никитич Инзов. На 25 
август 1821 г. е утвърден план за 
Централната колония Болград и по 
инициатива на генерал Инзов съ-
щата година е основан Болград – 
градът на изобилието (името му 
идва от съчетанието бол – много, 
изобилие и град). От тогава до днес 
този град се развива като адми-
нистративен, търговски и произво-
дителен център. Преселилите се на 
това място през 1820 г. много 
българи създават Българско кня-
жество с четири окръга заедно с га-
гаузите и варналиите. Болград става 
център на българите от Бесарабия и 
Северна Добруджа. През 1828 г. 
идва ред на второ голямо българско 
преселение – от Тракия, Сливен и 
Одринска Тракия.”

Научаваме, че на 12/24 април 
1877 г. в Кишинев е прочетен мани-
фест на император Александър 
Втори, с който Русия обявява война 
на Турция. На 15/27 юни 1877 г. 
руските войски форсират Дунав 
при Свищов, а на 09.11.1877 г. 
Орловският и Брянският полкове 
водят боеве на Шипка – боевете, 
които се знае за какво се водят и 
как завършват.

Виждаме, че паметникът е оки-
чен (не случайно вчера – 09.11.2017 
г.) с цветя. Припомням си една 
руска поговорка: „Паметниците не 
умират само тогава, когато за тях си 
спомнят хората.” „Паметниците на 
историята се явяват неотменима 
част от нашия живот. – подхваща, 
като че ли провокиран от мисълта 
ми, И. Палавнюк – Затова и ние, 
жителите на Болград, обичаме, по-
читаме и поддържаме нашите па-
метници, а те не са малко: паметник 
на Бойното братство, паметник на 
8-ма парашутно-десантна рота, Ра-
туша (районния съвет), Обелиск на 
героя Алексей Николаевич Тюлге, 
парк „А. С. Пушкин”, паметник на 
генерал Инзов, църковния храм 
„Спасо-преображенски събор” от 
1838 г., Болградската гимназия.

В заключение ни напомня, че 
паметникът на Опълченците, пред 
който сме застанали сега е офи-
циално открит на 20 октомври 2012 
г. в присъствието на посланици, де-
путати, ръководители на междуна-
родни организации (някои, от 
които споменава поименно), както 
и на активисти от българските 
общини в Кримска, Запорожка, Ки-
ровоградска, Тернополска и Нико-
лаевска области, както и на 
учени-българисти от Украйна, 
България, Молдова, Русия...

А самият вид на паметника тук 
е уникален, защото е подобен на 
известния паметник на Шипка. 
Средствата за него са събирани от 
целия свят, но главна роля при 

изграждането му има (като се-
риозно вложение е направил) 
Антон Киссе, който при откриване-
то му казва: „Скъпи, болградци, 
виждате, че слънцето свети – значи 
ние извършваме днес добро дело. 
Такова дело, което да помогне на 
нашите деца да помнят дедите си и 
да почитат паметта на хората, които 
преди много години тръгнаха от та-
зи земя да освободят своята праро-
дина България.” 

Благодарим му от името на 
цялата група за изчерпателната 
информация и се насочваме към 
Спасо-преображенския събор.

Още при влизането в събора 
нашият вече добър познат, приятел 
и помощник Димитър Крушков 
препоръчва на жените да се забра-
дят с кърпа или с шал, съгласно 
местните църковни канони. След 
минута пред нас застава млад и 
красив божи служител – протойе-
рей Василий, който усмихнато и 
ентусиазирано започва да разказва 
историята на изграждането и съ-
ществуването на събора. Инте-
ресно ни беше да чуем, че на 29 
юни 1833 г. в центъра на младия 
град Болград на площ 14500 
квадратни метра, основателя на 
града И. Н. Инзов и протойерей 
Василий Пуриткевич полагат 
първите камъни от фундамента на 
трипрестолна каменна църква в 
името на Преображение Господне, 
Събора на Предтеча Йоан Кръсти-
тел и Събора на Архангел Михаил. 
Строителството продължава пове-
че от пет години. Църквата е три-
корабна, с две кули с камбанарии, с 
три железни кръста, покрити с ва-
рак, измазана е в жълт цвят отвън, 
а вътре е в синьо. Вътре разглежда-
ме и трите странични олтара: 
първият – Преображение 
Господне, вторият на името на Съ-
бора – Архангел Михаил и третият 
на Йоан Предтеча. Църквата е 
вдигната в чест на Освобождение-
то с доброволната ангария на 
българите от всяко едно околно се-
ло, които, между другото, са давали 
и яйца за изграждането му. Сто го-
дини по-късно проф. К. Иванов 
пише за това събитие: „Българите 
почувствали движение на душата 
да изразят голяма благодарност 
към освободителите и с това дока-
зали, че чувството за благодарност 
– най-хубавото качество на чо-
вешката душа, притежават в най-
висока степен.”

Спасо-преображенският събор 
в град Болград и Болградската 
гимназия, открита 20 години по 
късно и изградена пак по инициа-
тива и със средствата на български-
те преселници, имали голямо 
духовно значение в миналото не са-
мо за бесарабските българи, но и за 
всички, живеещи в района. Но за 
българите те изиграли изключи-
телно важна роля за културното им 
развитие. Явно храмът още много 
години напред щеше да продължи 
да бъде духовен пристан и духовно 
укрепващ българите от метропо-
лията и в цяла южна Бесарабия...

А аз напуснах болградския Спа-
со-преображенски събор с възхи-
щение от създаденото от нашите 
съотечественици, масово преселили 
се на тази територия в началото на 
19 век, които в момента наброяват 
почти деветстотин хиляди души. Те 
са съхранили своето българско са-
мосъзнание, и традиции, и обичаи. 
Това е постигнато също и чрез си-

лата на вярата, и чрез спазване на 
църковните норми.

Искаше ми се някак да изразя 
уважение към цялата диаспора на 
бесарабските българи, които вече 
два века живеят и се трудят в беса-
рабския край. (Бесарабия e регио-
нът, разположен между реките 
Прут, Днестър, Дунав и Черно мо-
ре.) Регион, който се разпростира 
на територията на няколко държави 
– Румъния, Молдова, Украйна. Бе-
сарабският край, в който живеят 
молдовци, украинци, българи, га-
гаузи, руснаци, липовани, цигани, 
албанци (всички те със своята 
история, култура, обичаи, 
традиции) и има богата и 
интересна културна история 
отличаваща се с толерант-
ност и взаимообогатяване. 
От географска гледна точка 
Бесарабия е степна зона, ка-
зано по друг начин – Бу-
джакска степ или Буджак, с 
прекрасна природа, уни-
кална флора и фауна, големи 
езера, разновидна расти-
телност и животински видове. Мо-
же да се каже – уникален резерват, 
парк на дунавските земи и черно-
морския бряг, и урожайна степ.

След Спасо-преображенския 
събор посетихме Болградската 
гимназия, където са учили 
личности, записали имената си в 
българската история. Пред входа 
ни посрещна висока, слаба, краси-
ва и усмихната жена, представи се 
като директор на гимназията – 
Снежана Скорич. И ни въведе в 
един истински храм на просветата, 
основан през 1858 г. с патрон на 
гимназията – Георги Сава Раковс-
ки, името на който е изписано на 
обелиск на входа. Тук се обучават 
440 деца от града и областта като 
част от учениците се превозват с 
училищни автобуси. 45 учители, 4-
ма от които са преподаватели от 
България, работят в гимназията. 
Основната цел на учебното заведе-
ние е да се обучават и възпитават 
учениците в българщина. За целта 
се ползва българска литература. 
Задължителен език е българският. 
В гимназията се изучават на чист 
български език – българска лите-
ратура, българска култура, исто-
рия, украинска култура, география 
и математика.

Разглеждаме учебната база – 
спортен комплекс, хранителен 
блок, учебни кабинети (по исто-
рия, българска стая, култура, 
география, литература, хореогра-
фия на български танци).

След разглеждане на базата, С. 
Скорич ни въведе в няколко каби-
нета да добием представа за мето-
дите на обучение. Навсякъде е 
подредено и привлекателно... В 
заключение и с чиста съвест мога да 
направя извода, че българската 
гимназия е мястото, което се обуча-
ва и възпитава подрастващо поко-
ление с пробългарска нагласа. 
Цялата ни група си направи снимка 
пред входа на гимназията с 
удовлетворение от видяното.

След обяд ни предстоеше посе-
щение на Административния 
център на Болград и присъствие на 
тържественото откриване на 
фестивала, дегустация на вина и 
мезета на местни производители, 
културна програма с международно 
участие на състави от Молдова, 
България, Румъния и Украйна. 
Интерес очаквахме да предизвика и 

надпреварата за най-добър ви-
нопроизводител…

Извън програмата туроператора 
Емилия Пеева беше организирала 
среща с ученици от първи до пети 
клас и техните родители в Болг-
радската библиотека. От групата ни 
в срещата участвахме двама поети, 
представители на Сдружение Лите-
ратурно Общество – Варна (СЛОВ): 
Георги Ковачев и аз (Костадин Ко-
ручев), както и някои други, дошли 
от България. След като се установи 
непринуден контакт с детската ау-
дитория и се наблегна на темата как 
в Регионална библиотека „П. Сла-

вейков” – Варна се по-
мага на децата от пет 
до десет години да че-
тат книги, каква лите-
ратура да ползват и 
какви са ползите от че-
тене на детски разкази, 
стихотворения и при-
казки, и се направи да-
рение от книги за 
отдел „възрастни”, ре-
цитал от свои детски 

стихотворения от последната си 
книга за деца направи поетът 
Георги Ковачев, като рецитира и за 
възрастните стихотворението си 
„За България”. Той раздаде сти-
хосбирки и дискове със свои песни, 
изпълнявани от българската на-
родна певица Кичка Христова и хо-
ра на Тракийското дружество във 
Варна. Литературната среща про-
дължи с две мои стихотворения 
(преведени и на руски език от 
руската поетеса Лариса Литвинова), 
след което беседвах с малките деца, 
които пишат за процеса на създава-
не на стихотворения, разказчета и 
приказки. 

Дойде ред да присъстваме и на 
тържественото откриване на 
„Международен фестивал на вино-
то”. До късно през нощта звучаха 
българските песни. От време на 
време танците се пренасяха от сце-
ната на площада, където се говоре-
ше и пееше на български език. 
Отрупаният с маси площад, ми-
ризмата на цвъртящите кюфтета, 
кебапчета, пържоли и шишчета по 
стар български обичай отново пре-
дизвика у нас радост от факта, че 
всичко нашенско, макар и след мно-
го десетилетия тук се съхранява, 
пази и тачи.

На третия ден (12.11.2017 г.) 8.00 
часа отпътувахме за град Измаил. 
От 9.00 до 12.00 часа с местен 
екскурзовод обходихме целия град, 
който е разположен на брега река 
Дунав и Черноморския бряг и е с 
дължина повече от тринадесет ки-
лометра. 

Град Измаил и преди, и след де-
комунизацията е един уютен, тих и 
спокоен град с много паметници: 
паметник на основателя на града, 
издигнат на едноименната улица 
„Тучков”, паметник на Т. Шевченко, 
паметник „Часовни на казаците”, 
природния резерват „Дунавия”, 
който посетихме и разгледахме с 
градски екскурзовод.

Ден по-късно посетихме 
„Александровския женски ма-
настир” – на 60 километра от Болг-
рад. 

Преданието гласи, че манасти-
рът води началото си от забележи-
телно събитие – явяване на 
Божията майка на това място. 
Първото свидетелство за това чудо 
е от немия овчар Фома Константи-
нович Таджи, който пасейки стадо 

овце изведнъж вижда близо до себе 
си Божията майка. Овчарят поискал 
да се доближи до нея, но тя 
изчезнала. Небесната царица му 
възвърнала говора и той вдъхнове-
но разказвал на съселяните си за 
случилото се, за чудото...

През 1924 г. в деня на равноа-
постолката Мария Магдалена (4 
август по нов стил) жените от село 
Александрово тръгнали към място-
то на явяването. Сред тях била и 49 
годишната вдовица Екатерина 
Дмитриевна Терзи. Изведнъж Ека-
терина казала: „Гледайте, ето, жена-
та ни вика”. Никой нищо не видял, 
но Екатерина приклекнала и за-
почнала да лее сълзи като предала 
думите на явилата се: „Кажи на хо-
рата да държат правата вяра и да се 
покланят и молят на Бога, а аз на-
мерих това място за себе си – 
удобно място. Донесете свещи, во-
да, миро – тука след време ще има 
манастир.” Тази дата се счита за да-
тата на възникване на „Свято 
Рождество” – Богородичен храм.

От 1933 г. манастирът се обосо-
бява като женски. До момента е 
преминал през доста опити за 
разруха, но те пропадат благодаре-
ние на силната вяра, молитвите и 
труда на сестрите, които го 
дострояват в трипрестолен събор в 
чест на Святата Животворяща 
Троица. 

В манастира се поддържа и де-
нонощна, непрекъсната молитва за 
целия свят. Сестрите, сменяйки се 
една след друга упоменават благоде-
телите, пострадалите за манастира 
(живите и умрелите) и всички пра-
вославни християни...

Показаха ни и особените забе-
лежителни светини на манастира с 
мощите на божествени апостоли 
или частици от тях, пазени в два 
специални ковчега. Спряхме и пред 
кладенеца за изцеление на душевни 
и телесни недъзи. 

В заключение ще кажа, че вра-
тите на тази обител са отворени за 
всички православни християни, 
желаещи да се помолят и потрудят 
за Славата Божия. Посещението на 
манастира дава възможност да се 
замислим за смисъла на живота. 

Тръгваме се от Болград 
удовлетворени и вдъхвовени – на 
празника на виното гледахме 
изпълнението на десетки худо-
жествени състави за български 
песни и танци, учадтвахме в състе-
зания, играхме български хора без 
разлика на националности, етноси 
и пол. Заедно с нашата ръководи-
телка госпожа Пеева направихме 
среща с нейно познато семейство – 
Толя и Тамара като посетихме недо-
вършената им екотуристическа ба-
за в местност с лозов масив от десет 
хектара, намираща се над второто 
по големина езеро в Европа (след 
Балатон) – Ялпук. Бяхме удивени от 
добротата и гостоприемството на 
тези 45-годишни български пре-
селници, заели се с този важен 
проект – създаването на база за ту-
ристи от България с много труд и 
любов. Двамата собственици на хо-
тел „Инзов” – Тодор и Николай 
Дмитриеви всяка вечер организи-
раха събиране на гостите, 
разказвайки за силата на българс-
кото в болградския район.

Обменихме си и подаръци с по-
желания за нови срещи в Болград и 
в град Варна. Изградихме един 
братски мост на дружбата между 
двата града. 

След почти петнадесет часово 
пътуване се завърнахме в България 
с прекрасни впечатления за нашите 
преселници в Болградски район.

15.11.2017 г.

КОСТАДИН КОРУЧЕВ

НА МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ВИНОТО И 
ЕТНОСИТЕ В БОЛГРАД И БОЛГРАДСКИ РАЙОН

-пътепис-От бр. 53



Варна, бр. 1 (54), април 2018 г. 11ДУХОВЕН И ЛИТЕРАТУРЕН СВЯТ

Странно е, но за прочу-
тото гробище на Париж – 
Пер Лашез аз научих от 
един писател – от големия 
френски белетрист 
Александър Дюма по време 
на една ваканция. Писате-
лят описваше подробно 
онези две места в Париж, 
които били предпочитаните 
за провеждане на дуелите – 
Булонската гора и гробище-
то Пер Лашез. 

Да бъде това гробище първо-
то ни място за туристическо по-
сещение в обетована за 
любопитните туристи парижка 
градска среда помогна донякъде и 
случайността. В столицата на 
Франция се наста-
нихме в типична за 
града гарсониера едва 
следобед – след 30 часа 
път от Варна, София, 
парижкото летище Бо-
ве, до ж.п. гара Бове, 
където уплътнихме в 
бистрото срещу гарата 
доста време до тръгва-
нето на влака… С вла-
ковата композиция 
стигнахме до гара 
Норд и с автобус 26 – 
до площад Камберта в 
20-ти парижки район. След 
късния обяд имахме две 
възможности. Първата – да оста-
нем и да си починем, което сто на 
сто означаваше унасяне в сън и 
събуждане в малките часове на 
денонощието т.е. чиста загуба на 
ценно парижко време. А втората 
– да пренебрегнем умората и да се 
включим в ритъма на мегаполиса, 
което и предпочетохме. Наме-
рихме и още една причина да се 
насочим към Пер Лашез – негова-
та близост, само на две пресечки. 
И без друго бяхме планирали да 
отидем там, заради Мина Тодоро-
ва – любимата на Яворов. Не зная 
защо, но бях убеден, че гробът й в 
Париж може да бъде само на това 
място и ми се искаше да го наме-
ря, да й занеса цветя. Но точно в 
този ден нямаше да науча, че тя е 
положена в гробището „Бианкур”, 
а не тук (това щеше да стане след 
девет дни, при второто ми идване 
в Пер Лашез).

Картата, верният спътник и 
неотменим помощник на всеки 
турист, ни показваше маршрута. 
Минавайки край една пресечка, 
видяхме че е затворена с високи, 
подвижни метални бариери и са-
мо единият тротоар беше без 
преграда – по него можеше да се 
мине. Любопитството ни насочи 
към това място. Оказа се, че в 
средата на пресечката е Районно-
то полицейско управление. Пред 
него стоеше тежко въоръжен по-
лицай и ни гледаше страшно, 
въпреки че бяхме на далечния 
тротоар. За да омекотя ситуация-
та предложих на съпругата ми да 
го попита на френски, дали това е 
пътят... След като го направи, 
изражението му рязко се смени, 
отговори утвърдително и явно 
вече не му се виждахме толкова 
съмнителни. Разведрени от нео-
чакваната ситуация, про-
дължихме и след още един завой 
видяхме оградата и портал на ле-
гендарния парк. 

Бариерата за превозни 
средства беше спусната, а от двете 

ѝ страни можеха 
да минават пеше-
ходци. Големите 
портални врати 
бяха отворени, 
полицайката в 
пропускателната 

будка дори не ни ѝ погледна. Вече 
бяхме на територията на едно от 
най-известните гробища в света. 
Стръмна и широка алея с тротоа-
ри от двете страни водеше към 
високото. В дясно бяха разполо-
жени големи табла – карта на це-
лия район и обяви. Нямаше табла 

за некролози както при 
нас. Следваха кварта-
лите с номерирани та-
бели. Вляво погледът 
ни привлече огромен 
комплекс с постройки, 
в центъра на който 
имаше сграда с много 
голям купол, а отстра-
ни тя бе подпряна от 
два големи цилинд-
рични комина. Оказа 
се, че е крематориума с 
колумбариума, 

проектиран от Жан Камил 
Формиже през 1886 г. Започнал 
работа осем години по-късно и е 
първият във Франция. На 15 
ноември 1887 г. е приет закон на-
речен „За свободата на погребе-
нията”, чрез който се разрешава 
кремацията – нещо необичайно 
по това време, което се е правила 
само от антицърковно настроени 
хора, свободомислещи или масо-
ни. Трябва да отбележим, че Ка-
толическата църква вдига 
забраната за използване на кре-
маториум през 1963 г. С изненада 
научих, че ако през споменатата 
1897 г. кремираните са били 47, то 
в началото на нашия 21 век го-

дишно са над 5 хиляди. Явно ци-
вилизацията си казваше думата. 
Центърът на ансамбъла се оказа 
параклис в неовизантийски стил, 
изграден от големи пясъчни бло-
кове в светло и редуващи се 
тъмни тухлени ивици. В края 
входът бе оформен с квадратни 
колони, между които двете са бе-
ли, цилиндрични, подпиращи 
три арки. Три високи, плътни ме-
тални врати с релефи отделят 
вътрешното пространство. 
Отстрани са четирите крила на 
колумбария (стена с ниши за 
съхраняване на урните с прах). 
Състои се от четири нива – две 
под земята и две над нея. Широко 
стълбище с метални перила осъ-

ществява връзката между нивата. 
През 20-те години на миналия 
век куполът е декориран с витра-
жи от Карл Маумеджан.

Продължихме по нагорни-
щето и ето ни на най-високата 
част в този район. Като видяхме 
подредените пред нас квартали, 
се почувствахме по-различно. 
Нямаше го онова усещане за 
безпокойство, което съпътства 
всеки попаднал на такова място. 
Нямаше и следа от нещо като 
злокобност или обреченост. Па-
метниците бяха най-
разнообразни и от различни вре-
мена, в различни стилове, с 
изключителна подредба и почерк 
на грижовно стопанисване. От 
откриването, с първото погребе-
ние през 1804 г. на 21 май, са ми-
нали почти 215 години. Било е на 
5-годишно момиченце с родители 
– търговци. Самият жилищен 
квартал в съседство 
по онова време е бил 
много беден и доста 
далече от центъра на 
Париж. Целият парк 
е бил притежание на 
езуитския орден. В 
историческите 
справки пише, че то-
зи хълм наречен 
Champ Eveque (поле-
то на архиепископа) 
принадлежи на па-
рижката епископия. 
През XII век приема 
името Връх на лозе-
то. През 1430 г. богатият търговец 
Регнал дьо Вандоне купува имота, 
за да строи луксозна къща. Два 
века по-късно йезуитите придо-
биват парцела и го превръщат в 
място за почивка и възстановява-
не. По време на La Fronde (бунто-
вете, наречени Лотарингия) 
младият крал Луи XIV идва тук за 
няколко часа, за да вдигне духа на 
роялистите. Неговата поява става 
повод хълмът да се нарече връх 
Луи. През 1675 г. тук се настанява 
най-известният обитател на име-
нието – Франсоа де ла Шез. Той е 
личният изповедник на крал Луи 
XIV и живее тук до кончината си 
през 1709 г. Ерудирана личност, 
преподавател в Колежа Тринити , 
Лион, нумизмат – специалист по 
антични монети, член на Кралс-
ката академия по монети и меда-
ли. Веднъж седмично пътува до 
Версай при краля в продължение 
на 34 години. Доверието, с което 
се е ползвал, е било изключи-
телно високо и награждавано от 
суверена. Така земята около къ-
щата значително се е увеличила. 
Братът на йезуитския свещеник – 
граф дьо ла Шез организира мно-
го празненства и балове, което 
допринася за разширяване и 
украсяване на самото имение. 
Разточителният живот винаги 
води до дългове, в случая стигат 
огромен размер и теренът е про-
даден на Николо Фрочот – пре-
фект на Сена за 180 000 франка.

През 1765 г. се приема закон, 
който забранява погребенията на 
територията на града. Прилагане-
то му се отлага до 1 декември 
1780 г., когато се затваря гроби-

щето Innocents. 
Наполеон Бона-
парт постановя-
ва, че „всеки 
гражданин има 

право да бъде погребан, незави-
симо от своята раса или религия”, 
регламентирайки случаите на не-
верниците, отлъчените, 
театралните артисти и бедните. 
На 12 юни 1804 г. императорски 
указ за погребенията оконча-
телно определя правилата за 
мястото и организацията на гро-
бищата. Цялата реформа и за-
дълженията произтичащи от нея 
се вменява на общините. Така се 
създават четири нови, които са 
извън тогавашните граници на 
френската столица: гробището 
Монмартър на север, гробището 
Монпарнас на юг, на запад – Паси 
и източното, за което става дума. 
Така, почти век след кончината на 
Франсоа де ла Шез, притежавана-
та от него земя се оказва доста-
тъчно обширна, за да се 
организира първото гражданско 
гробище на Париж. Администра-

тивно, то е нарече-
но Източно ново 
гробище, но попу-
лярното име сред 
парижани е гроби-
щето на де ла Шез. 
Това предопределя 
името и то става 
Cimetière du Père 
Lachaise. Още пове-
че, че е изградено в 
градината на падре 
Франсоа, макар и 
занемарена, анг-
лийският ѝ тип 
остава траен. 

През 1803 г. Наполеон Бона-
парт възлага на архитект 
Александър-Теодор Брьонбарт да 
планира гробищния парк. 
Неокласическият му почерк се 
изразява в изтеглянето на големи 
оси с груби вълнообразни алеи, 
което за първи път е направено в 
английска градина. Предлага се-
рия от погребални паметници, но 
само един е реализиран – на се-
мейство Грефул, който е в неого-
тически стил. Работата му е 
много добре оценена от импера-
тора и той му възлага да изготви 
проект за сграда на Парижката 
фондова борса. Свършва и това, 
но се оказва,че е последната му 
работа. Строежът е в класически 
гръцки стил, завършен през 1825 
г., но той не успява да го види. 
Умира през 1813 г. и е положен в 
гробището, което е проектирал. В 
неговите проекти е и огромна пи-
рамида за церемонии на всички 
християнски течения. Трябвало е 
да бъде изградена на мястото, къ-
дето се е намирала къщата на све-
щеник Ла Шез. Тази идея не се 
осъществява. 

Проектирането и построява-
нето на параклис е възложено на 
архитекта на Париж – Етиен-
Иполит Годе (1781 – 1869). Между 
1818 и 1820 г. той представя ня-
колко проекта, преди да се 
утвърди настоящият вариант, 
приет през юли 1820 г. Годе също 
е неокласически архитект и много 
продуктивен, само религиозните 
му сгради са 30, три погребални 
паметника и др. Автор е на 
главната порта на Пер Лашез, тя е 
и входът към оригиналния парк 

на имението. Арх. Етиен-Иполит 
Годе също почива тук. Строи-
телството на параклиса започва 
през 1820 г. с финансирането на 
наследство от 40 хиляди франка, 
дарени от вдовицата на д-р 
Боскион, и е завършено от бю-

джета на Париж през 1823 г. 
Осветен е през 1834 г. като 
службите в него са католически. 
Вътрешността му е екзотична, 
изработена и запазена от преди 
1914 г. Извън церемониите може 
да се види само на Деня на 
всички светии, когато е отворен и 
за туристи. 

А туристите тук са много и 
навсякъде. В един момент чухме 
групов смях, изненадата ни беше 
до онемяване. Да чуем такова не-
що, на такова място, нямаше как 
да бъде в очакванията ни. 
Избързахме, за да видим откъде 
идва тази глъч и пред един гроб 
видяхме английска група с 
екскурзовод. Разказваше за техен 
сънародник живял и творил в 
Париж и останал завинаги в този 
град. Не успяхме да чуем анекдо-
та за него, но вече ясно разби-
рахме, че тук е нещо различно. 
Атмосферата я усетихме отдавна, 
но стереотипът на поведение за-
почнахме да разбираме едва сега. 
Загледан в композицията на па-
метника, не видях кога до мен се 
приближи дама на средна възраст 
и ме попита на английски къде се 
намира гроба на Едит Пиаф. 
Успях да ѝ кажа, че не знам и до-
ри аз самият не знам къде точно 
се намирам. Разочарованието, 
което изрази, беше огромно. Не 
разбрах от къде идва, дали от 
изключително лошия ми анг-
лийски или от крещящата ми не-
компетентност…

Продължихме към цент-
ралния офис на гробищния парк. 
В Интернет беше посочено, че ра-
боти да 18:00 часа. Пред входа му 
бяхме в 17:00 часа без няколко 
минути и докато се ориентирахме 
къде е входа за туристи, една дама 
заключи вратата буквално пред 
носовете ни. Нямаше още 17:00 
часа, но ни липсваше убедителна 
причина да спорим за няколко 
минути… И през следващите дни 
възникнаха още няколко пробле-
ма, заради информацията от Не-
та. Обиколихме офис сградата с 
малка неудовлетвореност и 
поехме между кварталните алеи 
на района без определена цел. Не 
искахме да напускаме гробищния 
парк, въпреки че времето леко се 
намръщи. 

Първоначално парижани не 
са харесвали това място, тъй като 
се е намирало извън града, в не-
говите високи покрайнини и с 
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ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ПАРИЖ

бедно население наоколо. 
Общинските власти предприемат 
ход, с който да повишат попу-
лярността на парка. Пре-
погребват майстора на комичната 
сатира, душата на Комеди 
франсез – Жан-Батист Поклен 
известен със сценичното си име 
Молиер, както и световно 
известния баснописец Жан дьо 
Лафонтен. Гъделичкайки 
снобските чувства 
на парижани, 
местните управни-
ци успяват да про-
менят нещата. Така 
паркът придобива 
известност и в го-
дините се превръ-
ща в световна 
туристическа забе-
лежителност. 
Казват, че ту-
ристическият по-
ток е между 3 – 3,5 
милиона туристи 
годишно, което го 
прави най-посеща-
ваното гробище в 
света. Тази цифра често се 
сравнява с най-популярната забе-
лежителност в Париж – Айфело-
вата кула – 7 милиона човека 
годишно. Настоящата адми-
нистрация е изготвила списък с 
карта на 100 имена, почиващи 
тук. На практика се оказва, че са 
102, защото Елоаз и Абелард, 
както и Симон Синьоре и Ив 
Монтан почиват заедно. Няма ре-
гистриран случай, в който целият 
списък да е обиколен за един ден 
от турист. Твърди се, че всеки по-
сетител ще намери своя интере-
сен герой, отговарящ на неговия 
вкус. Легендата за двамата влюбе-
ни от XII век разказва, че са 
първите френски любовници жи-
веещи без брак. Абелард е кано-
ничен учител от монашеско 
училище в Ла-
тинския квартал. 
Тя е млада краса-
вица, която учи в 
манастир, полу-
чава прекрасно 
образование и го-
вори 4 езика. 
Тяхната любов 
продължава само 
18 месеца. За това 
прегрешение той 
е наказан с лиша-
ване от мъжкото 
си достойнство. 
Елоиз остава 
вярна на люби-
мия си и 20 години е затворена в 
манастир като непрекъснато во-
дят кореспонденция. Първо уми-
ра Абелард, а Елиоаз след 22 
години. Казват, че когато я 
спускат в гроба на любовника ѝ, 
Авелард протегнал ръце към нея, 
за да я прегърне завинаги.

Но не само имената са 
привлекателния магнит, а и 
надгробните паметници. Тук са 
представени всички стилове на 
погребалното изкуство. Надгроб-
ни плочи от скромно надписани 

до богато декорирани и с до-
пълнителни украси. Изящното 
изкуство е представено от скулп-
тури, изваяни от камък и бронз. 
Статуите като тримерна скулпту-
ра също присъстват. Скулп-
турният портрет, който е често 
срещан елемент на парковата 
култура, е важен знак на почит и е 
на много места. Има колони като 
надгробен знак и като част от 
гробници. Последните са в най-

различен вид, от 
малки и тесни 
колкото да се запа-
ли свещ, до много 
големи за цели фа-
милии. Стиловите 
им също са най-
разнообразни: го-
тически и неоготи-
чески, класически 
и неокласически, 
хаусманска 
гробница, мавзо-
леи от античен и 
средновоковен тип 
и т.н. Не липсва и 
обелиска. Тук се 
смесват епохи, 

стилове, школи... И, разбира се, 
техните творци – от различни по-
коления, векове, народности, 
майстори леяри с техните специ-
фични майсторски леярни. На не 
един или двама скулптури, све-
товната слава тръгва именно от 
тук. Цялото това разнообразие го 
прави един от най-големите музеи 
на надгробни творби, при това на 
открито. Пер Лашез е не само най-
големият гробищен парк в Париж, 
но и един от най-добре познатите 
в света и затова е предмет на 
екскурзии с екскурзовод.

Продължихме, следвайки 
инструкциите в рекламния флаер 
от офиса: „И не забравяйте, че 
най-добрия начин да се насладите 
на това гробище, несъмнено най-
красивото в света, е просто да се 

разхождате до 
неизвестното 
през зеленината 
и множеството 
алеи. В допълне-
ние към гробни-
ците на известни 
хора ще откриете 
красиво оформе-
ни погребения, 
които заслужават 
също, точно 
толкова внима-
ние.” Странични-
те, по-тесни алеи, 
са покрити с едри 
гранитни павета, 
като в едната 

част има оформен улей за 
дъждовната вода. Минахме 
покрай 3, 4 млади дами около 
трийсетте и ни направиха впе-
чатление, че не са опечалени и си 
помислих, че са туристи като нас. 
Едната се беше надвесила над 
скулптурата и това ме възпря да 
направя снимка. След като споде-
лихме с нашата френска домаки-
ня преживяванията си, тя ни 
разказа градска легенда свързана с 
това място. То не може да се 

сбърка, защото е до алеята и 
скулптурата представлява бронзо-
ва фигура на млад мъж в легнала 
поза и държащ в дясната си ръка 
цилиндър. Това е Виктор Нуар, 
френски журналист, застрелян в 
дуел от принц Пиер Бонапарт, 
племенник на императора на 
Франция. „Големият” аристократ 
бил обиден на гл. редактор на в. 
„Марсилеза” и дуелът между тях е 
трябвало да уговори 22-годишния 
Нуар. На срещата младият ре-
публиканец се скарва с принца и 
това му коства живота, точно в 
навечерието на сватбата му. На 
погребението му се стичат много 
хора и това предизвиква револю-
ционни настроения. При изготвя-
не на паметника му, скулптурът 
Жул Далу го излива от бронз, като 
прави мъжкото му достойнство 
впечатляващо. И оттук тръгва по-
верието. Ако самотна дама или 
съпрузи без деца се отъркат в не-
го, мечтата им ще се сбъдне и ще 
си имат наследник. За самотните 
дами условията са малко усложне-
ни: трябва допълнително да целу-
нат статуята по устните и да 
оставят цветя в цилиндъра му. 
Казват, че това най-силно 
въздейства около Нова година и 
тогава могат да се видят тълпи от 
дами тук. Още едно доказателство, 
че това гробище не търпи лоши 
мисли, а напротив налага оптими-
зъм и светлина.

Разширявано е пет пъти: през 
1824, 1829, 1832, 1842 и 1850 г. От 
17 хектара и 58 акра достига до 43 
хектара и 93 акра. Естествено при 
такава голяма площ със 70  000 
погребани е да има нели-
цеприятни неща. Пропаднали 
гробове, олющени гробници, счу-
пени паметници от неграмотни-
ци и фетишисти, но те не са 
основното. 

Ако се върнем към истори-
ческите справки и по точно на 
императорския указ от 1804 г., 
член 15 позволява разделянето на 
гробището според култовите 
предпочитания на починалите. 
Така законът е регламентирал 
различните вероизповедания да 
имат свои парцели. Еврейският 
участък е открит на 18 февруари 
1810 г. Ограден е със стена, има 
стая за пречистване и павилион 
за пазителя. Заключва се отделно 
от останалия гробищен парк. 
През 1881 г. стените на еврейски-
те заграждения са съборени и 
приобщени към останалите 
части. Последователността и 
външният вид на погребенията 
произтичат от правилата на хала-
ха и минхагим (обичаите) на 
различни еврейски общности. 

Решение на общинския съвет 
от 17 юни 1853 г. се счита за нача-
ло на създаването на мюсюлманс-
ка част. Предвидена е площ от 
3 260 кв.м. в частта от последното 
разширение на парка от 1850 г. 
Изградена е ограда, която също, е 
съборена заедно с еврейската. 
През 1855 г. започва строителство 
на джамия с придружаващи по-
мещения от чакалня, тоалетна, 

пространство за извършване на 
ритуала. Плановете са изготвени 
от арх. Мари-Габриел Йоливет. 
Турция отговаря за работата по 
нея, но гледа несериозно на този 
ангажимент. След като става 
съюзник на Германия преди 
Първата световна война, това 
автоматически я прави враг на 
Франция. Така проектът е анули-
ран и въпреки че е изградена, но 
незавършена, през 1914 г, тя е съ-
борена. Проектът ѝ окончателно 
е изоставен през 1923 г. Офи-
циалното откриване на мю-
сюлманското гробище е на 1 
януари 1857 г., което го прави 
първото във Франция.

Днес гробището „Пер Ла-
шез” е разделено на 97 дивизии 
(квартала), разпределени в чети-
ри отделни части. Първа е така 
наречената „висока част”. Тя е та-
зи, която по случайност вля-
зохме в парка от към площад 
Гамбета. Тук растителността е 
рядка, но в тази част са най-ори-
гиналните паметници. Втората 
част е т. нар. романтичен сектор 
с доста гъста растителност и 
алеите са стръмни и криволиче-
щи. Срещат се и разрушени па-
метници. Третата част е районът 
около централния вход, където 
са погребани по-малко богатите 
знаменитости. Тук са и старите 
масови гробове и гробници от 19 
век. И последната, четвърта част, 
е районът на старото еврейско 
гробище – алеите са сенчести и 
гробовете са в типичен еврейски 
вид. Силно се отличава от оста-
налите части.

На картата лесно се разбират 
и отличителните им белези са 
много характерни, което означа-
ва, че лесно се намират. Но 
трудностите започват оттук. 
Гъстотата на погребенията и 

отличителните им знаци често се 
крият един зад друг. Може би 
най-точно е определението на 
един гид, който казва, че търсене-
то на отделни имена „силно при-
лича на спортно ориентиране в 
гъста гора”. Не успяхме да видим 
още много неща, като „стената на 
комунарите” и др. Но и това, кое-
то видяхме в двете си разходки не 
беше малко.

Най-високият паметник тук е 
с 20-метрова височина и се вижда 
от върха на Айфеловата кула. Той 
е на Феликс дьо Божур – дипло-
мат, историк , политик, член на 
Френската академия на науките. 
Гробницата му е с цилиндрична 
основа и продължава с висока ко-
нична част. Лесно може да се 
открие. Най-монументалният 
мавзолей е на графиня Елизабет 
Строганова (1779–1818). Руско 
говорящите гидове казват, че не е 
известна в Русия.

В „Пер Лашез” духовната 
връзка с миналото е силно 
подчертана. Тук тъгата не е 
основен господар, тук страшно-
то и разтърсващото е отстъпило 
мястото си пред човешкия по-
рив за красота във вечното. 
Естествено е да има печал, но 
духовността е много по-силна. 
Още от самото си създаване е 
замислено като естетическо и 
образователно място, каквото 
остава през всичките свои годи-
ни, дори нещо повече, могат да 
се открият слоевете на история-
та. Тръгнахме си като след посе-
щение на музей, от който не си 
очаквал кой знае какво, но е 
успял да те впечатли силно, да 
те обогати и да те накара да се 
замислиш, като преди всичко е 
успял да те изненада... Но нали 
все пак това е и големият духо-
вен смисъл на музеите.

От стр. 11

Пред паметника на вечния Оскар Уайлд. Тук винаги има почитатели.
Управата на парка се е видяла в чудо от традицията да се оставят 

следи от  начервисани устни. Мемориалът се „атакува“ от всички, за 
които говори Истанбулската конвенция – от жените до всички „герои“ 

на нестандартните сексуални фантазии. Днес са взети мерки 
 е обграден с прозрачна опаковка.

Лафонтен

Жан-Батист Поклен Молиер

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Фонд Култура на Община Варна


