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150 години от първото театрално представление в Сливен

Надежда Нешева

СЛИВЕНСКАТА СЦЕНА —  
ЦЯЛА ЕПОХА 

Рождената	дата	на	театралното	дело	в	Сливен	трябва	да	се	търси	в	
епохата	на	борбата	за	духовното	възраждане	и	национална	независимост.	
Родното	му	място	е	читалище	„Зора“,	а	първото	представление	е	„Много-
страдална	Геновева“.	Първото	представление	става	в	къщата	на	Панайот	
Минков.	Основните	изпълнители	на	ролите	са	учители	и	будни	младежи.	
Авторът	на	юбилейния	сборник	на	читалище	„Зора“	Атанас	Николов,	учител	
и	театрал,	посочва,	че	това	става	през	1868	г.	За	първи	път	на	сливенска	
сцена	е	представена	драмата	„Многострадална	Геновева“	—	във	взаимното	
училище,	което	се	намирало	на	мястото	на	Сливенската	мъжка	гимназия.	
На	това	представление	са	присъствали	много	гости,	между	които	били	
командирът	на	чуждестранния	корпус	Михаил	Чайковски	и	сливенският	
мютесариф	Джевит	паша.	Изпълнението	на	сценографията	поема	леван-
тиецът	Джиран,	който	въвежда	механизъм	за	движение	на	завесата.	Той	
построява	водопад	на	сцената.	Нарисувал	декорите	с	две	лица,	 за	да	се	
обръщат	и	използват	по-пълноценно.	Друга	новост,	която	въвежда,	е	суф-
льорството.	Актьорите	намазвал	със	специална	боя,	която	отговаряла	на	
ролята	в	пиесата.	При	раждането	и	на	нашия	театър	всички	роли	се	из-
пълняват	само	от	мъже.	Първите	сливенски	актьори	са:	Георги	Петров,	
Димитър	Кондов,	Г.	Бояджиев,	П.	Чинтулов	и	др.	Това	първо	представление	
в	Сливен	довежда	до	разгръщане	на	интересни	мнения,	като	някои	заклю-
чават,	че	с	едно	представление	не	са	направили	голямо	чудо.	Материали	за	
представлението	дава	проф.	Каракостов,	 който	отразява	 борбата	на	
мненията,	разгърнала	се	по	повод	това	представление	във	в.	„Македония“	
и	„Турция“.	Действително	няма	доказателства	за	друго	представление	в	
града.	Но	това,	което	сливенци	показват	на	сцената,	има	широк	отзвук,	
личи	и	от	отзивите	на	Любен	Каравелов	във	в.	„Свобода“	от	27	март	1870	
г.	и	от	сръбското	списание	„Позориште“	от	1	юни	1872	г.	То	е	посетено	и	
от	близките	села	и	градове	—	учители	от	Ямбол,	граждани	от	Градец,	Же-
равна,	Нова	Загора	и	други.	Тези	факти	очертават	контурите	на	началото	
на	театралната	традиция	в	Сливен.	Оптимизмът	на	младите	ентусиа-
зирани	артисти	спомага	лесно	да	се	утвърди	идеята	за	строителство	на	
театрален	салон	в	центъра	на	града.	И	действително	през	1898	г.	е	открит	
новият	салон,	който	носи	името	„Зора“,	както	се	казва	и	читалището.	Това	
стимулира	театралната	трупа	да	подготви	своето	представление	„Рою	
Блаз“	по	Виктор	Юго.	След	преместването	в	новия	театрален	салон	са	
изнесени	представленията	„Парижките	бедни“,	„Ревизор“,	„Женитба“,	„Ви-
сокият	смях“,	„Хъшове“,	„Иванко“,	„Скъперникът“,	„Благородните“	и	др.	През	
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1899	г.	художникът	Георги	Ботушаров	получава	сребърен	медал	от	Париж-
кото	изложение	за	картината	си	„Лирата“	с	размери	240/494	см.	По-късно	
той	я	подарява	на	читалището	за	завеса	на	новия	театрален	салон.	При-
вържениците	на	театралното	изкуство	постепенно	се	 оформят	като	
група	от	хора	с	трайни	интереси	и	дарования,	мнозина	от	които	ще	на-
правят	театъра	свое	жизнено	поприще.	През	30-те	години	на	миналия	век	
поставят	новата	завеса	на	театъра,	дело	на	Йордан	Кювлиев,	художник-
учител	в	мъжката	гимназия	„Д.	Чинтулов“,	„Песента	на	музите	събужда	
човешката	душа“,	която	е	с	240	см	ширина	и	494	см	дължина	и	е	копие	от	
картината	на	френския	художник	Роже-Гроз.	През	1908	г.	към	читалището	
се	обособява	общоградски	читалищен	театър,	който	води	постоянна	бор-
ба	за	професионален	театър,	и	привличане	на	професионални	артисти.	С	
поглед	към	миналото	и	отдаване	почит	на	онези,	които	са	запалили	огън-
чето	на	професионалното	горене	на	театралната	сцена,	става	проява	на	
гражданска	позиция.	Това	търсене	довежда	през	 1918	 г.	 до	 създаване	на	
театъра,	който	не	е	случайно	хрумване,	а	продължително	натрупване	на	
творчески	сили	не	на	един	или	двама	актьори.	В	тези	първи	години	на	чи-
талищната	сцена	горят	актьорските	сърца	на	Щилиян	Попов,	Николай	
Дойчев,	Мария	и	Георги	Миятови,	Владо	и	Анета	Николови.	С	тези	запалени	
и	влюбени	в	театъра	хора	работи	един	от	колосите	на	българската	сцена	
—	Стефан	Киров,	чието	име	днес	носи	нашият	театър.	Той	става	синоним	
на	сливенския	театър	и	за	израстването	му	посвещава	50	години	от	жи-
вота	си.	За	него	е	известно,	че	12-годишен	юноша	залюбва	театъра.	Зами-
нава	за	Москва	и	постъпва	като	ученик	в	студията	на	МХТ	при	Станислав-
ски,	Данченко,	Качолин,	Москвин,	Германова	и	други.	После	става	актьор	в	
Художествения	театър	и	отива	на	турне	в	Германия	и	Австрия.	А	с	теа-
търа	на	Комисаржевска	гостува	в	САЩ.	Макар	че	не	винаги	ръководството	
на	театъра	се	е	намирало	в	добри	и	честни	ръце,	големите	сърца	на	посто-
янните	му	сподвижници,	намерили	път	към	прогресивното	и	демократич-
ното,	не	позволяват	превръщането	му	в	идеологически	инструмент	на	
управляващите.	По	време	на	неговото	ученичество	в	Сливен	се	правят	
първите	по-сериозни	опити	за	създаване	на	градския	театър.	Театрална	
дейност	по	това	време	се	развива	в	читалище	„Зора“	и	работнически	клуб	
„Хр.	Ботев“,	където	участват	и	професионални	артисти	като	Матьо	Ма-
кедонски,	Невена	Шейтанова,	които	подготвят	пиесите	„Доходно	място“	
на	Островски,	„Гражданска	смърт“	на	Джина	Коменти.	До	1930	г.	сливен-
ският	театър	се	нарича:	Драматичен,	Съвременен,	Областен.	Приказния	
театър	създава	Г.	Костичков	(1930	до	1944	г.).	Играе	съществена	роля	за	
духовното	израстване	на	децата	от	Сливен	и	селата	на	околията.	Посе-
щава	го	детска	публика	от	Ямбол,	Нова	Загора	и	Карнобат.	А	през	1939—44	
г.	театърът	подготвя	и	изнася	и	пиеси	за	възрастни.	През	периода	си	на	
израстване	приказният	театър	има	за	съпровод	музика	от	Мишо	Тодоров.	
На	пръв	поглед	сливенският	драматичен	театър	не	се	отличава	от	други-
те	извънстолични	театри.	Ако	се	вгледаме	по-внимателно,	ще	открием	
закономерности,	които	му	определят	едно	по-особено	място	в	Националния	
театрален	живот.	Истинските	успехи	на	театъра	са	свързани	с	присъст-
вието	на	млади	неспокойни	творци:	Димитрина	Гюрова,	Николай	Савов,	
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Енчо	Халачев,	Атанас	Далчев	и	др.	Директорът	на	театъра	Любомир	Ка-
линов,	който	след	9	септември	1944	г.	работи	като	директор	осем	години,	
е	споделил	пред	сливенски	вестник	трудностите,	пред	които	колективът	
е	работил	—	без	режисьор,	зам.-директор	и	друг	персонал.	Ето	защо	всеки	
ден	той	е	режисьор	и	дори	артист.	Но	това	не	се	отразява	върху	играта	
на	артистичния	състав.	Всеки	ден	салонът	„Зора“	бива	пълен	с	публика.	
Самите	актьори	обичат	работата	си,	а	сред	тях	имало	млади	хора,	на	
които	трябвало	да	се	помага	така,	както	се	учи	първокласника	да	чете.	В	
Сливен	по	такъв	начин	правят	първите	си	стъпки	Хр.	Ламбов,	Женя	Киро-
ва,	които	са	подпомагани	от	Стефани	Гандева,	Надя	Чобанова,	Г.	Костич-
ков,	Теофана	Калинова.	Те	пътували	из	околията	да	дават	спектакли	в	
селата.	Всяка	година	театърът	играе	по	десет	пиеси,	които	са	руска,	за-
падноевропейска	или	българска	класика.	През	1948	г.	е	постигнато	превръ-
щането	на	сливенския	театър	в	държавен.	Радостта	на	артистите	е	
голяма.	Подготвят	се	пиесите	„Повест	за	жената“	от	Леонов;	„Свекърва“	
от	Антон	Страшимиров;	„Дълбоки	корени“	от	Д

,
	Юси;	„Волпане“	от	Джон-

сън;	„Тартюф“	от	Молиер;	„Тревога“	от	Орлин	Василев;	„Хъшове“	от	Иван	
Вазов;	„Макар	Дубрава“	от	Корнейчук,	„Женитба“	от	Гогол	и	много	други.	
В	тая	обстановка	на	творчески	младежки	ентусиазъм	почват	да	израстват	
Ангел	Славов,	Християн	Русинов,	Христо	Ламбов	и	много	други.	Така	се	
оформят	много	трудолюбиви	младежи,	за	които	театърът	е	преди	всичко	
изкуство	и	 след	това	средство	 за	препитание.	Постановките	им	не	 са	
забравени	нито	от	зрителите,	нито	от	българската	театрална	общест-
веност.	Така	е	и	със	„Светът	е	малък“	от	Иван	Радоев,	както	и	първите	
постановки	на	пиесите	на	поета	Георги	Джагаров	—	„И	утре	е	ден“	и	особе-
но	на	„Прокурорът“	под	режисурата	на	Енчо	Халачев,	както	и	„Солунските	
съзаклятници“	от	Г.	Данаилов	—	постановка	на	Пламен	Марков.	Тези	творци	
приемат	работата	по	утвърждаване	на	българската	пиеса	не	като	поръч-
ка,	а	като	свое	личностно	творческо	верую.	И	когато	то	запазва	и	актьор-
ските	индивидуалности	—	театърът	намира	своя	позиция	и	неговото	име	
винаги	събужда	вълнение	и	голяма	надежда.	Когато	сливенският	театър	
разбира,	че	има	авторитет	и	сред	софийските	театрални	творци,	започва	
да	ги	кани	да	идват	в	Сливен	и	да	изпълняват	роли	в	различни	спектакли.	
Така	тук	се	озовават	Георги	Георгиев	(Гец),	Георги	Парцалев,	Иван	Русев,	
Коста	Цонев,	Никола	Анастасов,	Георги	Калоянчев,	Стоянка	Мутафова,	
Татяна	Лолова,	Йосиф	Сърчаджиев,	Стефан	Данаилов	и	много	други.	При	
тези	посещения	в	Сливен	те	харесват	играта	на	някои	сливенски	артисти	
и	ги	отвеждат	на	работа	в	столицата:	Венелин	Пехливанов,	Илия	Раев,	
Александър	Морфов	и	др.	След	това	започват	да	изпращат	стари	и	много	
млади	артисти	след	завършване	на	ВИТИЗ	в	сливенския	театър.	Сливен-
ският	театър,	където	и	да	отидеше,	имаше	авторитет	и	спектаклите	
му	се	посещаваха	масово.	Така	се	стига	до	новите	жалони	в	интеграцион-
ните	процеси	на	драматичен	театър	„Стефан	Киров“	с	Летния	театрален	
университет.	Нашият	театър,	споделяйки	онова,	което	е	така	необходи-
мо	на	хората	място	за	общуване,	постигна	мисълта	на	Виктор	Юго:	„Те-
атърът	е	формирал	нашата	обществена	съвест.“	
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Иван Вазов

ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО 
Откъс от „Под игото“

В романа си „Под игото“ Иван Вазов описва представлението на „Мно-
гострадална Геновева“ в едно подбалканско градче. Едва ли е била друга 
атмосферата и по време на първото представление в Сливен.

Драмата	„Многострадална	Геновева“,	която	щеше	да	се	представи	
довечера	в	мъжкото	училище,	не	е	позната	на	повечето	млади	читатели.	
А	между	това	тя	преди	трийсетина	 години	наред	 с	 „Александрията“,	
„Хитрия	Бертолда“	и	„Михаля“	бе	възпитавала	вкуса	и	възхищавала	ця-
лото	поколение	тогавашно.	Ето	вкратце	съдържанието	£.	Някой	немски	
граф,	Сигфрид,	тръгва	на	война	против	маврите	в	Испания	и	оставя	в	
неутешима	скръб	жена	си,	младата	графиня	Геновева.	Току-що	се	отда-
лечава,	наместникът	му,	Голос,	се	явява	пред	графинята	с	оскърбително	
предложение,	 което	тя	отхвърля	 с	негодувание.	Мъстителният	Голос	
убива	верния	£	служител	Драка,	нея	хвърля	в	тъмница,	а	пред	графа	я	
наклопва,	че	я	заварил	с	Драка.	Разлютеният	граф	му	праща	заповед	да	
погуби	невярната	съпруга.	Но	джелатите,	натоварени	от	Голоса	с	тая	
мисия,	смиляват	се	за	графинята	и	я	оставят	в	гората,	в	една	пещера	
с	детето	£,	на	произвола	на	съдбата,	а	Голоса	излъгват,	че	са	я	посекли.	
След	седем	години	графът	се	връща	от	война,	злочест,	и	от	едно	писмо,	
оставено	от	Геновева,	узнава	невинността	£	и	оплаква	ранната	£	смърт.	
Той	сковава	във	вериги	Голоса,	който	полудява	от	гризене	на	съвестта.	
После	графът,	за	разтуха,	отива	на	лов	в	гората	и	намира	случайно	гра-
финята	в	пещерата	с	детето	£	и	една	сърна,	която	ги	хранела	с	млякото	
си.	Те	се	опознават	и	радостно	се	връщат	в	палата.	Тая	наивна	и	тро-
гателна	концепция	беше	разплаквала	всичките	баби	и	невести	в	града,	
Геновевината	легенда	помнеха	и	днес	всичките,	а	много	госпожи	знаеха	
наизуст	драмата.

Ето	 защо	довечерашното	представление	 вълнуваше	 от	много	 дни	
обществото.	То	го	очакваше	нетърпеливо,	като	някое	голямо	събитие,	
което	щеше	да	внесе	приятно	разнообразие	в	монотонния	живот	на	Бяла	
черква.	Всичко	се	тъкмеше	да	иде	на	театъра.	Богатите	госпожи	пригот-
вяха	премените	си,	а	сиромахкините	продаваха	на	пазара	преждата	си	
и	тозчас	си	купуваха	билет,	за	да	не	би	парите	да	идат	за	сол	или	сапун.	
Общият	разговор	беше	за	представлението	и	той	задави	всички	други	об-
ществени	и	семейни	сплетни.	Бабите	в	черква	се	питаха:	„Гено,	ще	идеш	
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ли	довечера	на	Геновева?“	И	се	готвеха	да	плачат	за	многострадалната	
графиня.	В	къщята	с	любопитство	приказваха	кой	коя	роля	е	взел	и	с	благо-
дарение	узнаваха,	че	Огнянов	ще	бъде	графът.	Ролята	на	коварния,	и	после	
полуделия,	Голоса	взе	господин	Фратю,	който	обичаше	силните	усещания.	
(За	да	произведе	повече	впечатление	в	последнята	роля,	господин	Фратю	
нарочно	остави	косата	си	нерязана	от	един	месец	насам.)	Илия	Любопит-
ният	беше	слугата,	Драко,	и	той	двайсети	път	днес	се	опитва	как	ще	
умре	от	сабята	на	Голоса.	Той	същият	беше	натоварен	после	да	лае	като	
ловджийското	куче	на	графа.	Той	и	на	това	прави	доста	упражнения.	За	
Геновева	от	най-напред	някои	предлагаха	дякона	Викентия,	за	хубавата	
и	дългата	му	коса,	но	като	узнаха,	че	на	духовно	лице	се	не	позволява	да	
излазя	на	сцена,	тая	роля	дадоха	на	другиго,	заедно	с	някаква	бяла	мас	да	
си	намаже	мустаките.	Останалите	второстепенни	роли	се	заеха	тоже.

По-мъчно	натъкмиха	декорациите,	защото	трябваше	с	малко	разнос-
ки	да	се	набави	всичко.	Те	отидоха	само	за	завесата,	съшита	от	червен	
кумаш,	и	за	да	я	украсят,	поръчаха	на	един	дебрянски	зограф	да	изобрази	
лира.	Излезе	нещо	като	шестак,	с	който	ринат	сено.	А	за	украшение	на	
графския	палат	обраха	всичките	по-добри	мобили	в	града.	От	Хаджи	Гюра	
взеха	изписаните	с	тополи	завеси	на	прозорците	му,	от	Кара	Гьозоолу	
—	 две	 анадолски	 седжедета,	 от	Мича	Бейзадето	—	изящните	 стъклени	
цветарници,	 от	Мича	Саранов	 —	 големия	килим,	 от	Николай	Недкович	
—	картините	на	френскопруските	бойове,	от	Бенчоолу	—	старото	продъ-
нено	канапе	—	едничкото	в	града,	от	Марка	Иванов	—	голямото	огледало,	
донесено	от	Букурещ,	и	кадрото	на	„мучениците“;	от	женския	метох	—	
пухови	възглавнички,	от	училището	—	картата	на	Австралия	и	небесния	
глобус,	а	от	черквата	—	малкия	полиелей,	който	осветляваше	всичкото	
това	всемирно	изложение.	Даже	и	конашката	тъмница	даде	букаите	си	
—	за	Голоса.	Колкото	за	костюмите,	те	бяха	същите,	с	които	преди	три	
години	представляваха	„Райна	княгиня“.	Тъй,	графът	навлече	Светославо-
вата	багреница,	Геновева	—	Райнината.	Голос	си	притури	още	нещо	като	
сполети	и	високи	лъскави	ботфорти.	Ганчо	Попов,	който	беше	Хунс	(един	
от	джелатите),	покачи	дългата	си	кама,	приготвена	за	въстание.	Драко	
се	натруфи	със	слупения	цилиндър	на	Михалаки	Алафрангата.	Напразно	
Бойчо	протестираше	против	тая	пъстрина	и	несъобразност.	Повечето	
актьори	упорно	настояваха	да	бъде	по-ефектна	сцената	и	той	махна	с	
ръка.

Още	щом	зайде	слънцето,	театърът	хвана	да	се	пълни.	Предните	
чинове	заеха	първенците	и	беят,	нарочно	поканен.	От	едната	му	страна	
седеше	Дамянчо	Григорът,	за	да	го	забавлява,	както	той	знаеше.	Всичко-
то	останало	място	беше	напълнено	от	пъстър	свят,	който	бръмчеше	в	
очакване	да	се	дигне	завесата.	Между	госпожите	най-голяма	врява	дигаше	
кака	Гинка,	която	знаеше	наизуст	драмата	и	разправяше	наляво	и	надяс-
но	кои	думи	най-напред	ще	каже	графът.	Хаджи	Смион,	на	един	друг	чин,	
разказваше	колко	е	по-голям	букурещкият	театър	от	тоя	и	обясняваше	
какво	значение	имаше	шестакът	на	завесата.	Оркестъра	съставляваха	
местните	цигани	гъдулари,	които	повечето	свиреха	австрийския	химн,	
види	се,	в	чест	на	немската	графиня.
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Най-после	 настана	тържествената	минута.	Австрийският	химн	
млъкна	и	завесата	се	дигна	с	безобразни	бърчения.	Пръв	се	показа	графът.	
Всичкият	театър	 занемя,	 като	че	нямаше	вътре	жива	душа.	 Графът	
захвана	да	 говори,	 а	 кака	 Гинка	му	 суфлираше	 от	чиновете.	А	 когато	
графът	пропуснеше	или	променеше	някоя	дума,	тя	извикваше:	„сбърка!“	
Изтръбява	рог	и	влизат	пратеници	от	Карла	Великий,	чрез	които	го	вика	
на	война	с	маврите.	Графът	се	прощава	с	Геновева,	на	която	припада,	и	
отива.	Когато	графинята	се	свестява	и	не	намира	вече	графа,	тя	плаче.	
Плачът	разсмива	всичките.	Кака	Гинка	вика	пак:	„Плачи	бре!	Не	знаеш	
ли	как	се	плаче?“	Графинята	заревава	по-силно	и	театърът	£	отговаря	с	
гръмогласен	хохот.	Най-висок	е	смехът	на	кака	Гинка,	която	вика:	„Аз	да	
дойда	там,	да	видиш	плач	и	половина!“	Хаджи	Смион	забелязва	на	публи-
ката,	че	плачът	е	голямо	изкуство	и	че	във	Влашко	плащат	на	нарочни	
жени	да	плачат	над	умрелите.	Някой	му	изсъсква	да	мълчи	и	той	изсъск-
ва	на	 другите,	 които	 го	 слушат.	Но	появлението	на	 Голоса	 изменява	
положението.	Той	изкушава	целомъдрието	на	Геновева,	тя	му	отговаря	
презрително	и	повиква	Драка,	да	го	прати	с	писмо	до	графа.	Влазя	Драко	и	
всички	пак	закискват	на	цилиндъра	му;	това	смущава	Драка.	Кака	Гинка	
му	вика:	„Драко,	сваляй	Алафранговата	тенджера!	Гологлав!“	И	той	сваля	
цилиндъра.	Ново	кикотене	из	публиката.	Но	сцената	добива	трагически	
характер.	Разсърденият	Голос	изтегля	сабята	да	промуши	Драка;	но	преди	
да	го	ръгне,	Драко	пада	като	сноп,	мъртъв	и	неподвижен.	Публиката	не	
е	удовлетворена	от	такова	глупаво	умиране	и	някои	викат	на	Драка	да	
шава.	Дохождат	и	му	извличат	трупа	за	краката,	а	главата	му	се	тътрази	
по	пода.	Но	Драко	геройски	търпи	бележките	и	пази	ролята	си	на	умрял.	
Хвърлят	графинята	в	тъмница.

Актът	се	свършва	и	австрийският	химн	почва	пак.	Залата	зашумя-
ва	от	критики	и	смехове.	Бабичките	са	недоволни	от	Геновева,	която	не	
игра	много	жаловито;	напротив,	Голос	игра	доста	добре	неблагородната	
си	роля	и	си	спечели	заслужено	омразата	на	някои	баби.	Една	се	приближи	
до	майка	му	и	£	каза:

—	Мари,	Тано,	не	са	хубави	работи,	дето	върши	ваш	Фратю;	какво	му	
каза	булчето?

На	първия	чин	Дамянчо	Григорът	разправяше	по-тънко	на	бея	хода	
на	първото	действие.	Той	се	увлече	в	красноречието	си	и	разказа	една	
приказка	за	някой	си	френски	консул,	който	напуснал	жена	си,	по	такава	
интрига.	Беят	го	слушаше	с	голямо	внимание	и	най-после	разбра,	че	гра-
фът	е	френски	консул,	и	такъв	го	считаше	до	края.

—	Тоя	консул	е	голям	будала	—	каза	той	строго,	—	как	тъй	заповяда	да	
убият	жена	му,	преди	да	изпита	хубаво?	Аз	един	уличен	пияница	не	запи-
рам,	доде	го	не	накарам	да	дъхне	на	Миала	Пандурина.

—	Бей	ефенди	—	казва	Дамянчо,	—	то	тъй	е	написано,	за	да	излезе	по	
любопитно.

—	И	писачът	глупец,	и	консулът	по-глупец.
Наблизо	Стефчов	критикуваше	графа	също.
—	Огнянов	—	казваше	той	надуто	и	авторитетно	—	през	плет	не	е	

видял	театър.
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—	Защо?	Че	той	добре	играе	—	възрази	Хаджи	Смион.
—	Добре	играе	—	като	маймуна,	не	уважава	публиката.
—	Да,	и	аз	виждам,	не	уважава.	Видя	ли	как	седеше	на	канапето	на	

Бенчоолу?	Гаче	беше	брат	на	княз	Куза	—	каза	Хаджи	Смион	строго.
—	Трябва	да	му	се	подсвирне	—	каза	Стефчов	гневно.
—	Трябва,	трябва	—	потвърди	Хаджи	Смион.
—	Кой	ще	подсвирква?	—	извика	някой	от	същия	чин.
Двамата	души	се	обърнаха.	Те	видяха	Каблешков.	Каблешков	не	беше	

още	станал	апостол.	Той	случайно	се	намираше	в	Бяла	черква,	дето	бе	
дошъл	на	гости	у	един	роднина.

Хаджи	Смион	се	смути	от	огнения	поглед	на	бъдещия	апостол;	той	се	
отмахна	малко,	за	да	му	даде	възможност	да	види	виновника	—	Стефчова.

—	Аз!	—	отговори	направо	Кириак.
—	Свободни	сте,	господине,	но	трябва	да	излезете	на	улицата.
—	Кой	пита	вас?
—	Това	представление	се	дава	с	благотворителна	цел	и	играят	люби-

тели.	Ако	можете	по	хубаво,	качете	се	там	—	каза	живо	Каблешков.
—	Аз	плащам	тука	и	не	ща	кехая	—	отговори	Стефчов.
Каблешков	пламна.	Препирнята	щеше	да	се	разгори.	Мичо	Бейзадето	

побърза	да	я	прекрати:
—	Кириак,	ти	си	разумен	човек...	Тодорчо,	кротувай!
В	това	време	австрийският	химн	млъкна.	Завесата	се	дигна.
Сцената	тоя	път	представляваше	тъмница,	осветлена	с	едно	кан-

дилце.	Геновева	държи	детето	си,	нарежда	жални	думи	и	плаче.	Тя	играе	
сега	по-естествено.	Полунощният	час,	мрачният	затвор,	въздишките	на	
една	нещастна	и	безпомощна	майка	—	всичко	това	настроява	сърцата.	
По	много	женски	лица	се	търкулнаха	сълзици.	Сълзите,	както	и	смехът,	
са	 заразителни.	Плачущите	се	умножаваха,	даже	и	някои	мъже	ронеха	
сълзи,	когато	тя	пишеше	писмото	си	до	графа.	Каблешков,	и	той	даже	
умилен,	изръкопляска	на	едно	патетическо	място.	Плясъкът	му	се	разнесе	
усамотен	из	пълната	тишина	и	умря	без	отзив.	Много	сърдити	погледи	
се	устремиха	на	вироглавеца,	който	на	най-хубавото	място	дигаше	шум.	
Иван	Селямсъзът,	който	подсмърчаше	от	плач,	го	изгледа	най-кръвнишки.	
Откараха	Геновева	в	гората,	да	я	посекат.	Завесата	се	спусна.	Каблешков	
изпляска	пак,	но	и	тоя	път	остана	без	подражатели.	Обичаят	на	ръко-
пляскането	не	беше	въведен	още	в	Бяла	черква.

—	Дженабет	хора	имало	в	тоя	мемлекет	—	пришушна	беят	на	Дамян-
ча;	—	де	е	ставало	това	нещо?

—	В	Немско.
—	В	Немско?	Аз	от	тия	гявури	не	съм	виждал	още.
—	Как,	бей	ефенди	—	имаме	един	немец	в	града.
—	Да	не	би	да	е	тоя,	кьосето,	чифтесакалият,	със	сините	очила.
—	Той,	фотографинът.
—	Той?	Добър	гявурджик.	Всякога	ми	сваля	капела,	алафранга,	кога	ме	

срещне.	Аз	го	мислех,	че	е	французин.
—	Не,	немец	е,	хасъл	от	Драндабур.
Дойде	третият	акт.	Сцената	представлява	пак	палат.	Графът	се	за-
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върнал	вече	от	война,	угрижен	и	мрачен,	че	не	намира	Геновева.	Слугинята	
му	подава	Геновевиното	писмо,	писано	в	тъмницата	на	предсмъртния	£	
час.	Тя	му	разправя,	че	е	жертва	на	Голосовата	низост,	че	умира	невинна	
и	го	прощава.	Графът	чете	всичко	това	високо	и	хълца.	Той	плаче,	той	
е	отчаян,	зрителите	и	те	преживяват	страданията	му,	и	те	плачат	—	
някои	с	глас	поимат.	Плаче	беят,	който	няма	нужда	вече	от	Григорът.	
Това	напрегнато	състояние	на	душите	порасна	още	по-болезнено,	когато	
графът	заповяда	да	му	доведат	коварния	Голоса	—	виновника	на	злоща-
стията	му.	Голос	се	задава	рошав,	грозен,	измъчен	от	угризения	и	окован	
в	букаите	на	конашкия	затвор.	Едно	враждебно	бръмчене	на	публиката	го	
посрещна.	Погледите	го	устрелиха	разярени.	Графът	му	чете	писмото,	в	
което	графинята	и	него	прощава.	Графът	заридава	пак,	къса	си	косите,	
удря	се	в	гърдите.	Публиката	пак	захълца	неудържимо.	Кака	Гинка,	и	тя	
рони	сълзи,	но	иска	да	успокои	другите.

—	Не	плачете	мари,	Геновева	е	жива	в	гората!
Няколко	бабички,	които	не	познават	пиесата,	се	обаждат	учудени:
—	Гинке,	жива	ли	била?	Ами	да	му	се	каже	на	горкия	да	не	плаче	—	каза	

баба	Петковица,	а	баба	Хаджи	Павлювица	не	се	удържа	и	извика	през	сълзи	
на	графа:

—	Бре,	баби,	не	плачи	—	булката	е	жива!
Между	това	Голос	лудува.	Той	гледа	страшно	с	изпулени	очи,	с	на-

стръхнала	чорлава	коса,	маха,	криви	се	и	скърца	зъби	отчаяно.	Съвестта	
го	гризе	люто;	но	страданията	му	принасят	облекчение	на	народа.

Люто	злорадство	се	изображава	по	лицата.	„Хак	му	е“,	думат	жените.	
Тях	даже	ги	е	яд	на	Геновева,	че	го	прощава	в	писмото	си.	Майка	му,	като	
гледа	печалното	състояние	на	господин	Фратя,	обременен	от	тежестта	
на	веригите	и	на	общото	негодувание,	се	чуди	какво	да	прави.

—	Умориха	момчето	ми,	омаскариха	го!	—	казва	тя	и	се	готви	да	го	
извлече	из	сцената,	но	я	задържат.

Тоя	акт	има	бляскав	успех.	Шекспировата	Офелия	не	е	извличала	в	
една	вечер	толкова	сълзи.

Последният	акт	е	в	гората.	Там	една	пещера.	Из	входа	£	се	подава	
Геновева,	облечена	в	зверски	кожи,	и	детето	£.	Една	коза,	на	която	са	дали	
крехки	листе	да	зобе,	за	да	не	бяга	от	сцената,	представлява	сърната,	
която	с	млякото	си	ги	храни	в	пещерата.	Геновева	приказва	жално	на	
детето	си	за	баща	му,	но	чува	лай	от	ловджийски	псета	и	пропълзява	в	
пещерата	с	детето,	като	увлича	за	рога	козата,	която	се	опира.	Лаят	се	
усилва	и	публиката	намира	Илийча	Любопитният	по-изкусен	в	тая	роля.	
Той	показва	още	по	голямо	усърдие,	тъй	че	лаят	му	разбуди	джавкането	
на	няколко	кучета	отвън.	Ето	и	графът	в	ловджийски	дрехи	се	вестява	
със	свитата	си.	Зрителите	не	дъхат:	всички	се	вторачили	да	видят	как	
ще	се	срещнат	с	Геновева.	Баба	Иваница	се	бои	да	не	отмине	и	предлага	
да	му	обадят,	че	там	е	жена	му.	Но	графът	я	видял.	Той	се	навежда	и	вика	
в	пещерата:

—	Ти,	който	си	тука,	звяр	или	човек,	излез!
Но	 вместо	пещерата,	 обади	 се	 залата.	Раздаде	 се	 едно	тънко	по-

дсвиркване.
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Всички	се	обърнаха	смаяни	към	Стефчова.	Той	беше	се	цял	изчервил.
—	Кой	е	тоя,	дето	свири?	—	извика	гневно	Селямсъзът.
Театърът	забръмча	недоволен.
Огнянов	подири	с	поглед	подсвирквача.	Като	съзря	Стефчова,	който	

го	гледаше	безочливо,	той	му	пришушна	ниско:
—	Ще	ти	отпоря	дългите	уши!
Ново	изсвиркване,	още	по-силно.	Публиката	бе	втрещена.	В	миг	общо	

негодувание	избухна.
—	Хванете	го	тоя	протестанец,	дайте	да	го	хвърлим	из	пенджера	—	из-

рева	свирепо	Ангел	Йовков,	гигант,	два	и	половина	метра	висок.	Раздадоха	
се	още	гласове:

—	Навън,	който	свири!
—	Стефчов	навън!
—	Не	сме	дошли	тука	да	слушаме	пискуни	и	плясканета!	—	викаше	Се-

лямсъзът,	който	одеве	инак	бе	разбрал	одобрителния	знак	на	Каблешкова.
—	Кириак,	не	възприемам!	—	извика	сърдито	и	кака	Гинка,	до	която	

стоеше	Рада,	обляна	в	сълзи.	Хаджи	Смион	шепнеше	Стефчову:
—	Вярвай	бога,	Кириак,	аз	ти	казах	още	одеве:	не	бива	да	свириш.	Тука	

народът	е	прост,	нали	видиш?
—	Защо	свири	челебият?	—	попита	беят	Дамянча.
Дамянчо	дигна	рамене.	Беят	пошушна	нещо	на	едно	заптие,	което	

отиде	при	Стефчова.
—	Кириак	—	каза	му	то	полека,	—	беят	заръча	да	идеш	да	изпушиш	едно	

цигаро	вън,	като	ти	се	стяга	душата.
Стефчов	излезе	с	горделива	усмивка	на	устата,	доволен,	че	развали	

впечатлението	от	Огняновата	игра.
Заедно	с	него	и	смутнята	мина.	Играта	се	продължи,	графът	се	на-

мери	с	изгубената	графиня.	Прегръщания,	вайкания,	сълзи	пак.	Публиката	
се	разчувствува	изново.	Доброто	се	увенча	с	пълно	тържество	над	злото.	
Графът	и	графинята	си	разказват	един	другиму	мъките	и	радостта.	Баба	
Петковица	им	думаше:

—	Идете	си,	баби,	у	вас,	па	се	сговаряйте	веке,	не	вярвайте	на	тия	
проклети	Голосовци.

—	Проклета	си	ти	—	изфуча	зад	нея	господин	Фратювата	майка.
Същият	бабин	Петковичин	 съвет	даде	и	 беят,	но	по-ниско.	Общо	

чувство	на	удовлетворение	и	радост,	Графът	среща	навред	съчувствени	
погледи.	Развръзката	сключваше	песента,	която	графът,	графинята	и	
свитата	запяха:	„Сигфриде	граде,	радвай	се	сега!“

Но	като	изпяха	първите	два	стиха	на	тая	добродетелно-радостна	
песен,	раздаде	се	на	сцената	революционната	песен:

	
Пламни, пламна ти в нас, любов гореща, 
противу турци да стоим насреща!
	
Това	падна	като	гръм	небесен	в	залата.	От	най-напред	един	я	запя,	

после	част	от	трупата	я	подхвана,	после	всичката,	а	след	нея	и	самата	
публика	взе	да	приглаша.	Внезапен	патриотически	възторг	облада	всеки-
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го.	Мъжественият	мотив	на	тая	песен	като	невидима	вълна	порасте,	
изпълни	залата,	заля	двора	и	се	пръсна	в	нощта.	Песента	цепеше	въздуха,	
разпаляше	и	опияняваше	сърцата.	Тия	силни	звукове	удариха	на	една	нова	
струна	на	публиката.	Всички,	които	знаеха	песента,	запяха	я	—	и	мъже,	
и	девойки;	тя	сбра	всичките	души	в	едно,	сля	сцената	със	залата	и	се	
издигна	към	небето,	като	молитва.

—	Пейте,	момчета,	да	сте	живи!	—	викаше	с	възторг	Мичо.
Но	 други	 от	 старите	роптаеха	ниско,	 като	намираха	неуместно	

това	безумно	възхищение.
Беят,	и	той,	без	да	разбира	нито	дума,	слушаше	с	благодарение	песента.	

Той	питаше	Дамянча	Григорът	да	му	тълкува	всеки	един	стих.	Всеки	други	
би	сбъркал	конците,	но	Дамянчо	не	беше	от	тия	хора,	които	не	могат	да	
отговарят	на	трудни	въпроси.	При	това,	сега	му	се	даде	случай	да	изпита	
силите	си.	Той	запродаде	бея	по	най-естествен	и	увлекателен	начин.	Песен-
та,	според	Дамянча,	изражавала	сърдечната	любов	на	графа	към	графинята.	
Графът	£	казва:	„Обичам	те	сто	пъти	повече	сега“;	а	тя	му	казва:	„Обичам	
те	хилядо	пъти“.	Той	казва,	че	ще	издигне	черкова,	дето	е	била	пещерата,	
за	спомен,	а	тя	му	казва,	че	ще	си	продаде	всичките	ялмази,	за	да	раздаде	
милостиня	на	сиромасите,	и	ще	направи	сто	чешми	от	мрамор.

—	Че	много	чешми,	по-добре	да	направи	и	мостове	за	хаир	—	пресече	
го	беят.

—	Чешми,	че	в	Немско	водата	е	малко,	та	пият	повече	бира	хората	—	
отговори	Григорът.

Беят	клюмна	одобрително	на	това	решение.
—	А	де	е	Голос?	—	попита	беят,	като	диреше	господин	Фратя	между	

актьорите.
—	Нему	не	се	пада	там	да	излезе.
—	Добре	кажеш.	Тоя	керата	трябваше	да	го	обесят.	Ако	втори	път	

играят	това,	то	кажи	на	консула	да	го	не	оставя	жив.	Така	по-добре	иде.
И	наистина,	господин	Фратю	го	нямаше	между	другарите	му.	Той	

бе	изклинчил	благоразумно,	още	когато	се	запя	опасната	песен,	като	не	
пожела	да	дочака	лаврите	на	публиката.

Песента	се	прекрати	от	трупата	и	завесата	падна	сред	викове:	„Бра-
во!“	Австрийският	химн	пак	гръмна	и	изпращаше	публиката	из	залата,	
която	скоро	опустя.

Актьорите	се	разоблачаха	зад	завесата	и	приказваха	весело	с	прия-
телите,	които	бяха	дошли	да	ги	поздравят.

—	А	бе,	Каблешков,	дявол	те	взел	—	каква	беше	тая	лудост	от	тебе?	
Из	един	път	дохождаш	и	се	озоваваш	зад	гърба	ми	и	захващаш	да	ревеш	
като	бурия.	Циганско	сърце	—	каза	Огнянов,	като	изуваше	княз	Светосла-
вовите	чизми.

—	Не	можах	да	се	стърпя	бе,	брате,	омръзнахa	ми	толкова	сълзи	и	
кокоши	жалби	над	твоята	„многострадална“.	Трябваше	с	нещо	да	отрез-
вим	тоя	народ.	И	тогава	ми	скимна	да	дойда	на	сцената.	Ти	видя	какъв	
бляскав	ефект.

—	Аз	все	поглеждах	дали	няма	някое	заптие	да	ме	хване	за	лакътя.	—	
смееше	се	Огнянов.
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—	Не	се	безпокойте.	Стефчов	се	запиля	по-рано	—	каза	Соколов.
—	Беят	го	изпъди	—	каза	учител	Франгов.
—	Но	беят	остана	—	каза	други.	—	Аз	го	гледах	как	внимателно	слушаше.	

Утре	ще	си	имаме	белица...
На	сутринта	повикаха	Огнянова	на	конака.
Той	се	яви	пред	бея,	който	беше	навъсен.
—	Консулос	ефенди	—	каза	му	той,	—	снощи	сте	пели	комитаджийски	

песни,	истина	ли?
Огнянов	протестира.
—	Но	онбашият	ми	обажда	противното.
—	Той	е	криво	известен.	Вие	сами	бяхте	там.	Беят	извика	онбашият.
—	Шериф	ага,	кога	са	пели	такива	песни:	при	мене	или	след	мене?
—	Пред	вас	са	пели	бунтовническа	песен,	бей	ефендим;	Кириак	ефенди	

няма	да	лъже.
Беят	го	погледна	строго.	Самолюбието	му	се	докачи.
—	Какво	ми	брътвиш,	Шериф	ага?	Кириак	ли	беше	там	или	аз?	Не	слу-

шах	ли	аз	с	моите	уши?	Дамянчо	чорбаджи	дума	по	дума	не	преведе	ли	ми	
песента?	Аз	приказвах	снощи	и	с	Марка	чорбаджи,	и	той	намерил	гласа	
много	хубав.	Такива	безобразия	друг	път	не	правете!	—	изгълча	сърдито	
беят,	па	се	обърна	към	Огнянова:	—	Консуле,	прощавай	за	труда,	грешка	
станало.	Чакай,	а	как	викаха	оногова,	окования?

—	Голос.
—	Да,	Голос.	Ти	него	да	беше	заръчал	да	го	обесят,	по-добре.	Аз	тъй	

бих	направил.	Ти	не	трябваше	да	слушаш	женски	ум.	Ама	хубаво	беше	пък,	
песента	още	по-хубава	—	каза	беят,	като	ставаше	тежко.

Огнянов	го	поздрави	и	излезе.
—	Скоро	ще	чуеш	и	по-друга	песен	и	нея	ще	я	разбереш	без	помощта	на	

бай	Дамянча	—	шушнеше	си	той,	като	минуваше	из	портата.
Но	той	не	виждаше	как	зловещо	го	гледаше	в	това	време	онбашият.

Прîфесèîíàëеí 
òеàòър â Сëèâеí. 
„Чè÷îâöè“ 
пî Вàçîâ
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Щилияна Василева

ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ТЕАТЪР 
В СЛИВЕН — ХРОНИКА НА ЕДНО 
СТОЛЕТИЕ 

Театрален	ренесанс	е	нарекъл	надигането	на	вълната	„Професиона-
лен	театър“	в	Сливен	писателят	Йордан	Богдар	в	едноименния	си	очерк.	
Едва	ли	някой	е	предполагал	каква	страст	крие	в	себе	си	тази	вълна,	колко	
силно	може	да	се	възправи	и	да	залее	с	незабравими	спомени	театралния	
хоризонт	под	Сините	камъни.	

Театърът	не	е	непозната	дума	за	будното	сливенско	гражданство	
в	началото	на	миналия	век.	Вече	е	отшумяла	трепетната	възбуда	от	
първите	любителски	представления	на	предосвобожденската	епоха.	Това	
е	времето,	в	което	театърът	се	превръща	в	цивилизационен	белег	и	в	по-
требност	не	само	за	емоционално	общуване,	но	за	по-дълбоко	познание	за	
света	на	изкуството	—	време,	в	което	той	се	нагърбва	с	отговорността	
да	бъде	обществена	трибуна	на	свободната	мисъл.	Голямата	мисия	на	
пионерите	на	театралното	дело	в	Сливен	е	да	работят	на	своето	поприще	
по	всички	правила	на	артистичното	майсторство.	

Интересът	към	театралното	изкуство	в	града	формират	редовните	
гастроли	в	Сливен	на	пловдивската	трупа	и	най-добрите	столични	теа-
три.	Вторият	по	значимост	град	в	Източна	Румелия	не	може	да	остане	
назад.	В	зората	на	миналия	век	в	Сливен	се	появяват	много	любителски	
театрални	трупи,	които	се	разтурват	след	заминаването	на	мъжете	на	
фронта,	но	военните	години	не	убиват	копнежа	за	театър	на	артисти-
те	и	тяхната	публика.	Тази	вярна,	театрално	грамотна	и	възрожденски	
ревностна	сливенска	публика	отглежда,	подкрепя	и	дава	много	любов	в	
годините	на	своя	професионален	театър.	Тя	е	основната	причина	теа-
търът	да	го	има.			

Първите	представления	на	професионалния	театър	в	Сливен	дати-
рат	от	края	на	Първата	световна	война.	Сливенската	общественост	
вече	е	осъзнала	необходимостта	от	поставянето	на	театралното	дело	
на	професионална	основа.	Читалището	е	гнездото	на	всяка	театрална	
завера.	Сформираната	към	читалище	„Зора“	театрална	трупа,	под	ръко-
водството	на	артиста	от	народния	театър	Борис	Пожаров,	с	участие-
то	на	професионални	актьори	и	любители,	дава	няколко	представления,	
за	подпомагане	на	 войнишките	 семейства.	След	 войната,	 в	Сливен	 се	
създава	нова	трупа,	ръководена	от	интернирания	тук	Тодор	Чолаков,	с	
театрално	образование	от	Букурещ.	Местните	театрали	полагат	уси-
лия	да	привлекат	в	града	известните	артисти	Щилиян	Попов,	С.	Танев,	
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Н.	Йорданов,	Емилия	Попова,	Цв.	Ясенска.	Първите	артисти	—	„дейци	на	
театралния	ни	ренесанс“,	представят	пиеси	с	подчертано	родолюбив	и	
социален	характер,	които	бичуват	недъзите	на	обществото,	възхваляват	
човешките	добродетели	и	призовават	към	по-висш	морал.	Обикнати	от	
публиката	герои	са	онези,	които	се	жертват	за	любов	и	Родина,	носители	
са	на	християнски	ценности	и	притежават	чест,	достойнство	и	духовна	
сила.	Дейците	на	театъра	се	усещат	не	само	жреци	на	изкуството,	но	и	
обществени	възпитатели.	„Един	млад	народ	има	нужда	от	облагородява-
щото	въздействие	на	сцената“	—	посочва	големият	наш	културолог	проф.	
Иван	Шишманов.

Оскъдни	са	сведенията	за	дейността	на	театъра	в	първото	десети-
летие	от	професионалния	му	живот.	За	имената	на	пиесите	и	артистите	
съдим	от	старите	вестникарски	хроники,	дописки	и	спомени	в	архивите.	
А	по	думите	на	Богдар,	„пионерите	на	театралния	ни	ренесанс	са	повече	
от	стоте	ни	воеводи“.	Той	посочва	запомнени	от	него	имена	и	добронаме-
рени	прякори	на	артисти,	които	са	се	трудили	„за	славата	на	местния	
театър	с	патриотизъм	и	талант“.	Сред	тях	са	„класикът“	Петър	Сте-
фанов,	 „апологетът“	Атанас	Литературата,	Атанас	Христов	—	Графа	
(актьор	от	1918),	„ентусиастите“	Иван	Куюмджиев,	Александър	Тодоров,	
Исак	Меламед,	Атанас	Николов,	Мара	Костичкова,	артистичното	семей-
ство	Бързакова	и	Бързаков,	„полудивият“	Георги	Кисьов	—	Кисята	(актьор	
от	1919),	„талантливите	и	родени	с	призвание“	Николай	Дойчев	и	Никола	
Узунов,	Иван	Минчев	—	Куриоза,	Шмаха,	„изградените	професионалисти“	
Мара	Пенкова,	Надя	Станиславска,	Елена	Хранова.	От	режисьорите	на	
театралния	ни	ренесанс	са	споменати	Давид	Георгиев,	Дочо	Касабов,	Геор-
ги	Костичков,	Стефан	Киров,	„последователят	на	Сава	Огнянов“	—	Петър	
Дамянов,	Владо	Томов,	Мирю	Сукманджиев	„и	още	стотина	неспоменати“.	

През	първия	театрален	сезон	1918/19	г.	се	полагат	основите	на	ор-
ганизационните	звена	в	професионалния	театър.	Сформира	се	 „артис-
тичен	комитет“,	който	отговаря	за	сцената	и	декорите	и	осъществява	
връзката	между	театралната	трупа	и	читалищното	настоятелство.	
Уредникът	на	театъра	и	режисьор	на	трупата	Щилиян	Попов,	преди	това	
актьор	на	Варненския	и	Пловдивския	театър,	се	грижи	за	заплащането	
на	труда	на	артистите.	Първите	представления,	отразени	в	пресата	
и	архивите,	говорят	за	завидна	активност:	 „Лелята	на	студента“	от	
Брантон	Томас,	„Ни	минута	покой“	от	Мясницки,	„Край	мътния	поток“	
от	Владимир	Горянин,	„Бащата“	от	Аугуст	Стриндберг,	„Пленникът	от	
Трикери“	от	Константин	Мутафов,	„Пред	прага	на	велики	събития“	от	
Павловски,	„Катастрофа“	от	Мария	де	ла	Грация	и	доста	други	заглавия.	
Пиесите	поставя	най-вече	Щилиян	Попов,	режисьори	са	още	Борис	Пожа-
ров	и	Тодор	Чолаков.

Мисията	—	културна	и	обществена	—	на	местната	театрална	трупа	
сливенският	вестник	„Правда“	излага	в	бр.46	от	5.7.1919	г.,	в	който	призо-
вава	„просветеното	гражданство“	за	подкрепа:	„В	града	ни	се	конституира	
театрална	трупа	при	читалище	„Зора“.	Относно	културно-просветната	
и	художествено-възпитателната	роля	на	театъра,	струва	ни	се,	няма	
две	мнения.	Театърът	пречиства	душите,	буди	мисъл	и	чувство,	насочва	
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и	ръководи	гражданското	съзнание.	Къде	другаде,	ако	не	в	театъра,	може	
да	се	слуша	хубавата,	мощна	и	хармонична	българска	реч?	Млади	хора	с	
жар,	опиянени	от	преданост	и	непоколебима	вяра,	...	са	взели	върху	пле-
щите	си	тежкия	кръст	на	театрални	труженици.	Пречките,	които	има	
да	преодоляват,	са	много	и	от	различно	естество.	Те	не	могат	да	не	ги	
знаят	—	Пътят	на	театралния	труженик	е	път	на	подвига	и	жертвата.	
Надеем	се,	че	всички	истински	просветени	граждани	ще	оценят	с	нужната	
добросъвестност		високо	благородния	им	труд	—	покрай	симпатичните	
си	дарования,	те	носят	и	своята	кръгла	сиромашия	—	и	ще	им	дадат	не-
обходимата	морална	и	материална	подкрепа.	Дайте,	да	имате	право	да	
искате!	Само	така,	негли,	театърът	ще	се	издигне	като	върховно	„обно-
вително“	средство...“	

През	 1919/20	 година	Драматичният	театър	се	 сдобива	с	ново	име	
—	Сливенски	градски	театър.	Избран	е	театрален	комитет,	изготвен	е	
правилник	за	вътрешния	ред.	Читалищното	настоятелство	отпуска	1000	
лева	на	театралната	трупа.	Въпреки	финансовата	оскъдица,	класика	и	
съвременност	се	редят	представление	след	представление,	под	режисура-
та	на	Щилиян	Попов	и	Борис	Пожаров:	„Женитба“	от	Гогол	и	„Севилският	
бръснар“	от	Бомарше,	„Майка“	от	Пшибишевски,	„Хамлет“	на	Шекспир	
и	„Старият	Хайделберг“	от	Вилхелм	Фрьостер,	„Лудетина“	от	Виктор	
Крилов,	„Сватбата	на	Кречински“	от	Александър	Сухово-Кобилин...	

Сливен	винаги	е	бил	отворена	система	за	знаещите	и	можещи	хора,	
които	градът	на	индустриалците,	бунтовниците	и	будителите	привлича,	
дава	им	обществена	подкрепа	и	поле	за	работа	„на	ползу	роду“.	Така	е	и	със	
строителите	на	театралното	дело,	които	се	събират	под	читалищния	
покрив	след	войните.	Политически	и	социални	трусове	периодически	водят	
в	града	известни	театрални	труженици.	След	Септемврийското	въстание	
от	1923	г.,	в	Сливен	попада	големият	български	актьор	и	режисьор	Матей	
Икономов.	Събитията	не	са	благоприятни	за	театър,	но	сливенските	
читалищни	дейци	не	се	помайват.	Веднага	предлагат	на	известния	ди-
ректор	на	софийския	„Съвременен	театър“	да	поеме	ръководството	на	
местната	театрална	трупа.	С	пристигналата	с	него	актриса	Ася	Байчева	
и	колегите	им	от	сливенската	трупа,	на	сцената	на	читалище	„Зора“,	той	
работи	над	„Казаларската	царица“	от	Вазов,	„На	дъното“	от	Горки	и	др.,	
до	завръщането	в	Сливен	на	Георги	Стоянов	—	още	един	професионалист,	
оставил	 стъпки	на	първопроходчик	на	 сливенската	театрална	 сцена.	
Георги	Стоянов	идва	след	пожар	в	Народния	театър	през	1924	г.,	когато	
съставът	му	се	разпръсква.	В	Сливен	поставя	българските	пиеси	„Змейова	
сватба“	на	П.	Ю.	Тодоров,	„Иванко“	от	Васил	Друмев,	„Вампир“	от	Антон	
Страшимиров	и	заглавия	от	световната	класика	като	„Коварство	и	лю-
бов“	на	Шилер,	възстановява	обикнатия	Севилски	бръснар	от	Бомарше.	

Приходите	от	представления	в	началния	етап	от	професионалното	
развитие	на	сливенския	театър	са	минимални.	Читалищното	настоя-
телство	неуморно	пише	изложения	и	настоятелни	писма	за	подпомагане	
на	театъра	до	сливенската	община,	до	народното	събрание	и	до	разни	
министерства.	През	сезона	1925/26	г.	Сливенският	театър	получава	ново	
име:	Читалищен	драматичен	театър.	И	с	право.
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Читалището	е	люлката	и	огнището.	Читалищните	дейци	от	онова	
време	са	основни	виновници	Сливен	да	има	свой	театър.	Още	преди	той	
да	стъпи	на	професионална	основа,	те	изграждат	театрален	салон	и	го	
откриват	през	1898	г.,	с	пиесата	на	В.	Юго	„Рюи	Блаз“.	Вдига	се	първата	
театрална	завеса	„Песента	на	музите	събужда	човешката	душа“,	дело	
на	известния	художник	Йордан	Кювлиев.	Сливенското	читалище	„Зора“	и	
Сливенският	театър	са	скачени	с	пъпна	връв.	Отначало	са	свързани	ор-
ганизационно	и	финансово,	след	1945	г.	театърът	се	одържавява	и	добива	
административна	автономия,	 но	 остава	 в	 старото	 гнездо.	 60	 години	
професионалният	театър	в	Сливен	живее	под	покрива	на	читалището,	до	
1987	г.,	когато	се	премества	в	новата	си	импозантна	сграда.

През	1926	г.	местните	театрали	успяват	да	склонят	в	Сливен	да	дойде	
известният	артист	от	театър	„Сълза	и	смях“	Владимир	Николов,	учил	
театрално	изкуство	при	знаменития	актьор	Пол	Муне	в	Париж	и	работил	
като	постановчик	в	Пловдив,	Варна	и	Плевен.	С	него	пристигат	четирима	
артисти:	съпругата	му	Анета	Николова,	Вася	Грозева,	Ана	Андонова	и	
Михаил	Горецки.	Под	председателството	на	Владимир	Николов	се	създава	
нов	театрален	комитет,	който	се	занимава	със	състава	на	трупата,	с	
приходите	и	разходите	на	спектаклите.	25	на	сто	от	приходите	са	за	
читалището,	70	процента	—	за	заплати	на	артистите,	5	процента	—	за	
спомагателна	каса	за	артистите	през	неактивния	сезон.	

Владимир	Николов	се	труди	неуморно	на	театралното	поле	в	Сливен,	
режисира	и	играе	във	всички	свои	постановки:	„Трилби“	от	Григорий	Г.	Ге,	
„Щурецът“	от	Шарлота	Бирх-Пфайфер,	„Недомерче“	от	Дарио	Никодеми,	
„Инстинктът“	от	Анри	Кристмекер,	„Бебето“	от	Морис	Хенекен,	„Кин“	
от	Александър	Дюма-баща,	„Гибелта	на	„Надежда“	от	Х.	Хайерманс.	Дено-
нощният	напрегнат	труд	уврежда	здравето	му	и	режисьорската	работа	
до	края	на	сезона	поема	завършилият	Берлинската	драматическа	школа	
Димитър	Коцев.	Пристигайки	в	Сливен,	той	води	със	себе	си	съпругата	си	
Елена	Коцева	и	известната	актриса	Надя	Станиславска.	Поставя	на	сли-
венска	сцена	„Непогребаните“	от	Иван	Евдокимов,	„Принцеса	Турандот“	от	
Карло	Гоци,	„Към	пропаст“	от	Иван	Вазов,	„Библиотекарят“	от	Густав	фон	
Мозер,	„Химн	на	нищетата“	от	София	Белая,	„Майка“	от	Новели,	„Тебеши-
реният	кръг“	от	Клабунд,	„Грехът	на	Лавиния	Морланд“	от	Сидней	Гари,	
„Дина	Гланк“	от	Юшкевич,	„Моралът	на	г-жа	Дулска“	от	Габриела	Заполска.	

18	представления	за	един	сезон!	Това	е	непосилна	творческа	задача	и	
за	най-големите	столични	театри	днес.	Много	заглавия,	но	и	непрестанни	
промени	в	ръководството	и	състава	на	трупата	има	всеки	сезон.	Всеки	
нов	режисьор	води	със	себе	си	нови	артисти,	много	от	тях	—	артистични	
семейства,	които	прехождат	от	един	театър	в	друг.	Голямото	теку-
чество	и	промени	в	трупата	са	характерни	не	само	за	сливенския,	но	за	
всички	български	театри.	

Следващият	сезон,	като	художествени	ръководители,	репертоара	си	
поделят	Дочо	Касабов	и	Давид	Георгиев.	Дотогава	театралните	дирек-
тори,	които	са	централна	фигура	в	професионалния	театър,	се	наричат	
уредници,	председатели	на	театрални	комитети	и	пр.	Дочо	Касабов	е	
завършил	театър	в	Женева	и	работил	при	Матей	Икономов	в	софийския	
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„Съвременен	театър“.	С	доведения	от	него	екип	в	състав	Ася	Грозева,	
Иванка	 	Касабова	и	Давид	Георгиев,	той	поставя	„Наймичка“	от	Тарас	
Шевченко,	„Луди	млади“	от	Цанко	Церковски,	„Арлезианката“	от	Алфонс	
Доде,	„Златната	мина“	от	Ст.	Л.	Костов,		„Майстори“	от	Рачо	Стоянов,	
„Под	игото“	от	Иван	Вазов.	Поради	разногласия	в	трупата,	в	началото	
на	1928	г.	тя	вече	има	нов	художествен	ръководител:	Давид	Георгиев.	До	
края	на	сезона	той	поставя	„Червената	мелница“	от	Молнар,	„Прокурорът	
Халерс“	от	Лудвиг	Фулда,	„Фалшивите	богове“	от	Еужен	Брийо,	„Целувката	
на	Юда“	от	София	Белая,	„Големанов“	от	Ст.	Л.	Костов.	

Още	от	1925	г.,	именитият	сливенец	Стефан	Киров	подпомага	съби-
рането	на	професионални	актьори	и	режисьори	в	Драматичния	театър	
на	Сливен,	а	през	1928	г.,	с	 	огромната	подкрепа	на	обществеността	и	
просветените	граждани,	създава	в	града	Областен	театър	при	читалище	
„Зора“.	Назначен	е	за	негов	директор.	В	трупата	привлича	артистите	
Димитър	Керанов,	Николай	Дойчев,	Николай	Узунов,	 Георги	Костичков,	
Любомир	Бобчевски,	Веса	Пуховска,	Олга	Петрова.	На	13	май	1928	г.	чита-
лищното	настоятелство	гласува	80	000	лева	за	Драматическия	театър	
в	Сливен.	Сумата	се	очаква	да	бъде	допълнена	от	Общината	и	от	Минис-
терството	на	просветата.	

Стефан	Киров,	казват,	имал	осанка	на	театрален	бог.	Считат	го	
за	най-яркото	театрално	дарование,	излъчено	от	Сливен	на	българския	
театрален	небосклон.		Той	е	най-подготвеният	за	времето	си	театрален	
ръководител.	Първите	му	стъпки	в	театъра	са	на	сцената	на	работни-
ческия	театър	при		читалище	„Хаджи	Димитър“.	Любовта	му	към	теа-
тралното	изкуство	и	руската	драматургия	го	водят	в	Русия,	където,	в	
школата	на	Московския	художествен	театър,	формира		естетическите	
си	възгледи.	Стефан	Киров	е	ученик	на	бележитите	руски	театрали	Вера	
Комисаржевска	и	Мейерхолд,	гастролирал	с	тях	в	Америка	и	Европа.	От-
говорни	режисьорски	задачи	получава	в	театъра	на	Комисаржевска.	След	
смъртта	на	знаменитата	актриса,	през	1910	г.	се	завръща	в	България	и	
работи	в	Народния	театър	в	София	до	1925	година.	Като	артист	се	изявява	
в	роли	с	ярка	характерност.	Сред	основателите	е	на	първия	профсъюз	на	
българските	артисти.	Инициатор	е	за	създаването	на	пенсионен	фонд	
за	актьорите.	Ратува	за	обединението	на	творците	от	страната	в	Дом	
на	изкуствата.		

За	няколко	месеца	Стефан	Киров	поставя	и	показва	пред	сливенската	
публика	20	постановки	—	образци	на	българската,	руската	и	световната	
класика:	„Иванко“	от	Васил	Друмев,	„Самодива“	от	П.	Ю.	Тодоров,	„Цар	
Симеон“	от	Ст.	Л.	Костов,	„Албена“	от	Й.	Йовков,	„Юда“	от	К.	Мутафов,	
„Животът	на	човека“	от	Леонид	Андреев,	„Живият	труп“	и	„Възкресение“	
от	Лев	Толстой,	„Камо	Грядеши“	от	Сенкевич,	„Разбойници“	от	Шилер,	
„Вуйчо	Ваньо“	от	Чехов,		„Хамлет“	и	„Укротяване	на	опърничавата“	от	
Шекспир.	На	бенефиса,	организиран	от	Лазар	Добрич	в	помощ	на	болния	
Стефан	Киров	малко	преди	смъртта	му	през	1941	година,	се	стича	целият	
град.	Още	през	1964	година,	поетът	Дамян	Дамянов	предлага	Сливенският	
драматичен	театър	да	носи	неговото	име.	Това	става	реалност	доста	
по-късно,	след	цели	15	години.	
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Радостта	на	сливенци	е	голяма,	но	кратка.	След	няма	и	година,	по	
решение	на	окръжното	управление,	театърът	се	премества	в	Бургас,	с	
цялото	си	ръководство,	с	всичките	си	актьори	и	с	цялата	си	материална	
база.	Театърът	в	Сливен	остава	без	професионалисти,	без	декори,	костюми	
и	реквизит.	Читалището,	което	от	1910	до	1930	г.	е	дало	300	000	лева	от	
бюджета	си	за	издръжка	на	театралната	трупа,	оттегля	подкрепата	си	
за	театъра.	Лишен	от	материална	база,	кадри	и	финансиране,	театърът	
е	обезкръвен	и	съсипан.	

В	първата	половина	на	20	век,	следосвобожденското	пристанище	Бур-
гас	често	ограбва	плодовете	на	създадения	в	Сливен	културен	продукт.	
За	Сливен	и	 сливенци	това	 е	 един	болезнен	процес,	 съпроводен	 с	много	
огорчения.	Театърът	е	едно	от	нещата,	които	Бургас	си	присвоява,	по	
силата	на	административния	диктат.	Но	има	сливенци,	които	остават	
верни	на	своя	град	и	не	го	изоставят,	не	го	предават,	нещо	повече	—	със	
сизифовски	усилия	започват	да	градят	всичко	от	нулата.	Г.	Костичков	е	
един	от	тях.		

Георги	Костичков	напуска	преместената	в	Бургас	трупа	и	остава	в	
родния	си	град.	Неспокойният	му	театрален	дух	го	подтиква	към	нова	
интересна	идея	—	създаването	на	Приказен	театър	за	деца	и	юноши.	Иде-
ята	подкрепя	юристът	Атанас	Георгиев.	До	Костичков	застават	ком-
позиторът	Мишо	Тодоров,	завършил	музикално	образование	във	Франция	
и	актьорите	Мария	Костичкова,	Савка	Христова,	Лила	Георгиева,	Пенка	
Костичкова,	Мария	Вълчанова,	Илия	Казаков,	Илия	Стоянов,	Димитър	
Попов,	Дучо	Мундров.	Непризнати,	неразбрани,	с	нощни	репетиции	без	
отопление,	те	работят	за	каузата	на	приказния	театър.	Със	заем	от	
банката	на	Ешуа	Кемалов,	 гарантиран	лично	от	Костичков,	десетина	
ентусиасти	създават	първата	постановка	—	„Бисерка“	от	Х.	Кр.	Андерсен,	
драматизация	на	Борис	Борозанов	от	Софийския	народен	театър.	Така,	в	
края	на	1930	година,	започва	ерата	на	известния	Приказен	театър	в	Сли-
вен,	който	само	след	един	сезон	вече	успешно	гастролира	и	в	страната.	
Към	театъра	са	сформирани	детски	оркестър	и	балетна	трупа.	Заемът	
е	изплатен.	Читалището	отчита	възхода	на	Приказния	театър	и	започва	
да	го	субсидира.	До	1935	г.	са	представени	пиесите	„Робинзон	Крузо“,	която	
пристигат	да	гледат	и	деца	от	селата,	„Ламбо	Ламбушката“	от	Иван	
Балканов,	която	се	играе	за	първи	път	на	сцената	на	Приказния	театър	в	
Сливен.	Стефан	Киров,	завърнал	се	в	града	след	заточение	в	Елхово,	редовно	
гледа	представления,	дава	съвети	за	работата	на	театъра	и	играта	на	
артистите.	Георги	Костичков	режисира	и	играе	в	над	60	детско-юношески	
пиеси,	между	тях	„Робин	златното	сърце“,	„Шивачът	принц“,	„Майчино	
сърце“,	„Мики	Руни“,	„Котаракът	в	чизми“,	„Бабини	Видини	кули“,	„Иван	
Готован“,	„Шен-ли	Гади-цо“.	Оценяват	ги	като	художествена	продукция	
със	силно	емоционално,	гражданско,	обществено-възпитателно	и	патри-
отично	въздействие:	

„Обладани от похвална преданост, от безсъмнена художествена 
взискателност, шепа ратници от нашия Приказен театър работят 
вече няколко години с любов и усърдие, без да са подозирали големината на 
делото си. Тяхната заплата е била винаги нищожна, за да не кажа обида. 
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Но това не сломи порива им да творят и възвисяват.“ (Йордан	Богдар,	в.	
„Правда“,	бр.	878,	1937 г.)		

„С тази пиеса нашият Приказен театър си отрежда едно много по-
четно място в театралния ни живот. Той издига културния престиж 
на града ни над всяка провинциална наивност и посредственост.“ (Из	
рецензия	за	постановка	на	„Турандот“,	драматизация	на	Николай	Фол,	в.	
„Изток“,	бр.	159,	1938	г.)

„Видях публиката. Всички плакаха. Тихо и мълком плаках и аз. 
Душата ми бе развълнувана, сърцето ми трогнато.“ (Стефан	Киров	за	
постановката	„Без	майчини	ласки	на	Петър	Киров-Люблин,	в.	„Правда“,	
бр.979,	1941	г.)

От	1938—39	 г.	театърът	изнася	и	пиеси	 за	възрастни,	между	тях	
„Хан	Татар“	от	Н.	Икономов,	„Три	синджира	роби“	от	Ив.	Георгиев,	„Ха-
джи	Димитър“	от	Др.	Недев,	„Върла	магесница“	от	Гиргинов,	„Манчова	
размирица“	и	др.	На	13	ноември	1942	г.,	на	заседание	на	читалище	„Зора“,	с	
участието	на	артисти	от	досегашния	приказен	театър	при	читалището,	
е	възприето	театърът	да	се	именува	Читалищен	театър	в	гр.	Сливен.	

Няма	по-ревностен	 застъпник	на	театралното	 дело	 в	Сливен	 от	
Георги	Костичков,	който	му	посвещава	50	години	от	живота	си.	На	те-
атралната	 сцена	 стъпва	 още	почти	дете,	 а	 след	Балканската	 война	
участва	в	читалищния	театър	и	в	представленията	на	Борис	Пожаров	
с	професионални	актьори	от	столицата.	От	прощъпалника	на	професио-
налния	театър	през	1918	до	1928	година,	Костичков	неизменно	присъства	
в	състава	му.	След	като	седалището	на	новосъздадения	в	Сливен	„Облас-
тен	театър“	с	директор	Стефан	Киров	е	преместено	в	Бургас,	веднага	
на	негово	място	Георги	Костичков	създава	„любимото“	дете	—	Приказния	
театър.		

Приказният	театър	е	в	основата	на	създадения	през	1945	г.	Държавен	
театър.	Именно	с	неговия	реквизит	се	открива	първия	сезон	на	Сливенския	
общински	театър,	който	от	следващата	година	става	държавен.	В	него	
неуморният	Костичков	играе	до	1959	година	над	30	роли.	До	смъртта	си	
през	1971	г.	си	остава	непоправим	театрален	мечтател,	който	с	много	
труд	и	огорчения,	но	с	нестихваща	любов,	гради	престижа	на	театрал-
ното	изкуство	в	родния	си	град.

Над	180	постановки	на	професионалния	театър	в	Сливен	са	изброени	
до	1944	година.	През	1945	г.	Сливенският	театър	отгръща	нова	страница	
в	историята	си.	Сливен	открива	свой	Общински	народен	театър	с	пръв	
директор	Никола	Попов,	22-ма	артисти	и	технически	персонал.	Първият	
сезон		започва	с	пиесата	„Подвигът“	от	Асен	Разцветников.	На	5	октом-
ври	театърът	става	Бургаски	областен	народен	театър	със	седалище	
Сливен.	През	сезон	1946/47	г.	за	директор	е	назначен	Любен	Калинов,	който	
оглавява	театъра		8	години.	През	1948	г.	театърът	в	Сливен	е	одържавен	
и	започва	да	се	нарича	Сливенски	Държавен	народен	театър.	Режисьор	на	
театъра	е	Николай	Фол.	В	състава	на	новото	поколение	сливенски	артисти	
са	Елена	Стефанова,	Теофана	Калинова,	Димитър	Пешев,	Мария	Томова,	
Георги	Костичков,	Саша	и	Владимир	Филипови	и	др.

През	1953	г.,	в	постановката	„Клетниците“,	ролята	на	Жан	Валжан	
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играе	Николай	Дойчев,	на	Жавер	—	Владимир	Филипов,	а	на	Гаврош	—	мла-
дият	Венелин	Пехливанов.	През	1957	г.	Николай	Дойчев	играе	Странджата	
във	Вазовите	 „Хъшове“	 с	 режисьор	Любен	Морчев,	тази	роля	му	 става	
коронна	в	следващите	години,	когато	я	играе	отново	и	отново	в	различни	
постановки.	Той	е	другият	верен	на	Сливен	рицар,	играл	и	филмови	роли,	но	
посветил	на	сливенския	театър	живота	си	и	създал	на	неговата	сцена	над	
70	роли.	Паричната	сума,	която	получава	по-късно	за	званието	заслужил	
артист,	подарява	за	издръжката	на	студент	по	актьорско	майсторство.	

Пристигането	на	първите	възпитаници	на	ВИТИЗ	през	сезона	1956/57	
г.	дава	голям	тласък	на	развитието	на	театъра	в	Сливен,	създава	високи	
критерии,	възпитава	взискателна	публика.	Три	години	работят	в	Сливен	
младите	режисьори	Димитрина	Гюрова	и	Николай	Савов,	който	е	и	дирек-
тор	на	театъра.	За	първи	път	у	нас	Савов	поставя	на	сливенска	сцена	
„Иванов“	 от	Чехов.	С	тандема	Савов-Гюрова,	 в	Сливен	пристига	 силна	
група	актьори,	 сред	тях	Димитър	Керанов,	Илия	Пенев,	Иван	Кондов,	
Иван	Джамбазов,	Иван	Андонов,	Асен	Шопов,	Иван	Зоин,	Иван	Свежин,	
Росица	Данаилова.	Трупата	играе	в	столицата,	пресата	гърми	и	шумно	
аплодира	младите	творци	от	Сливенския	театър,	който	взема	първите	
си	национални	награди.	На	Втория	национален	преглед	на	съвременната	
драма	и	театър,	Димитрина	Гюрова	и	Николай	Савов	получават	голяма-
та	награда	за	режисура,	за	постановката	си	„Светът	е	малък“	от	Иван	
Радоев.	Актрисата	Дора	Стаева	и	колегите	£	Георги	Кишкилов	и	Виктор	
Данченко	вземат	награди	за	актьорско	майсторство.	От	този	момент	
в	Сливенския	драматичен	театър	започва	нова	манифестация	на	теа-
тралната	младост,	продължила	десетилетия	наред.	Според	театралните	
наблюдатели,	сливенският	театър	има	съществен	принос	за	промененото	
значение	на	понятието	„провинциален	театър“.

Не	са	един	и	два	върховете	в	развитието	на	Сливенския	драмати-
чен	театър,	който	се	утвърждава	като	люпилня	на	театрални	кадри	и	
кръстопът	на	творци.	На	сливенска	сцена	започва	творческият	път	на	
режисьора	Енчо	Халачев,	постигнал	голям	успех	с	играния	над	100	пъти	
„Иван	Шишман“	от	К.	Зидаров.	В	ролята	на	Шишман	дебютира	Иван	Раев,	
а	в	ролята	на	Султан	Мурад	Първи	—	Венелин	Пехливанов.		

При	театралното	ръководство	на	Владимир	Полянов,	театърът	в	
Сливен	дава	превес	на	българската	драматургия.	В	проведената	през	1962	
г.	Седмица	на	българската	драма	и	театър,	Сливенският	театър	участва	
с	5	постановки.	През	1964	година	творческият	екип	на	„Прокурора“	обира	
наградите	на	Третия	национален	преглед	на	българската	драма	и	театър,	
на	който	Георги	Джагаров	получава	втора	награда	за	драматургия,	Енчо	
Халачев	—	първа	награда	за	режисура,	Атанас	Велянов	—	първа	награда	за	
сценография,	Иван	Раев	и	Венелин	Пехливанов	—	първа,	Николай	Дойчев	и	
Тодор	Пройчев	—	трета	награда	за	актьорско	майсторство.	Данка	Геор-
гиева	получава	почетен	диплом	за	ролята	на	Мариола	от	„Татул“	на	Г.	
Караславов,	поставена	за	пръв	път	в	Сливенския	театър.	1964	г.	е	година	
на	изобилието	на	радостни	за	театъра	събития:	актрисата	Йорданка	
Цанева	взема	национална	награда	за	художествено	слово.	

Пропорционално	на	успехите,	множи	се	и	театралната	публика.	През	
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1964	г.,	когато	Иван	Налбантов	дебютира	с	рецитал	в	Сливен,	театъ-
рът	има	290	представления	с	1050	зрители.	„Татул“	е	играна	142	пъти,	
„Прокурорът“	—	57.	Пиесата	„Сезонът	на	надеждите“	на	сливенеца	Георги	
Величков	бие	нов	рекорд	—	играна	е	над	140	пъти.	През	пролетта	на	1966	г.	
тя	е	представена	на	театралните	дни	в	Ямбол,	където	Стефан	Германов	
получава	награда	за	актьорско	майсторство.	През	1965	година	актьорът	
от	Сливенския	театър	Николай	Дойчев	е	удостоен	със	званието	заслужил	
артист.	

Сливенският	театър	всяка	година	привлича	нови	попълнения	от	ВИ-
ТИЗ.	Театралната	реформа	от	1964	г.	възкачва	на	директорския	пост		Иван	
Раев,	една	харизматична	личност,	която	още	има	славата	на	най-обичан	
сливенски	театрал,	„роден	за	цар“	не	само	заради	царските	си	роли.	Той	
остава	директор	четири	сезона,	от	1965	до	1969	година.	През	1968	г.,	100	
години	театрална	дейност	в	Сливен	се	честват	с	най-забележителното	
представление	на	сезона	—	„Майстори“	от	Рачо	Стоянов,	с	режисьор	Вили	
Цанков.	В	него	„рицарят	на	театралната	шпага“	Вили	Цанков	прави	нова	
трактовка	на	символиката,	духа	и	смисъла	на	традиционните	ценности,	
модерно	преосмисля	основните	идеи	на	пиесата	и	налага	нова	естетика.	
Спектакълът,	с	Иван	Раев	в	ролята	на	майстор	Найден,	има	дълъг	живот	
—	играе	се	6	години,	до	1974-та.		

Почти	няма	Национален	преглед	на	театрите	в	България,	на	който	
Сливенският	театър	да	не	бъде	отличен.	Постановката	на	пиесата	на	
Георги	Марков	„Атентат	в	затворена	улица“	носи	награди	за	режисура	
на	Николай		Поляков	и	за	актьорско	майсторство	—	на	Ана	Пенчева,	Таня	
Тодорова,	Иванка	Бенчева	 и	Петър	Вучков	на	Четвъртия	национален	
преглед	на	театрите	в	България.	Нов	триумф	за	Сливенския	театър	е	
представянето	на	Петия	национален	преглед	през	1974	г.,	където	Ярослав	
Недков	получава	първа	награда	за	актьорско	майсторство,	за	ролята	си	в	
„Тази	малка	земя“	на	Георги	Джагаров,	постановка	на	Жарко	Павлович.	По	
време	на	директорството	на	Жарко	Павлович,	от	1971	до	1975	година,	в	
Сливен	са	привлечени	да	играят	Надя	Тодорова,	Йосиф	Сърчаджиев,	Слава	
Гетова,	Добринка	Станкова	и	др.

В	Сливен	през	1973	г.	пристига	класът	на	Апостол	Карамитев,	чийто	
възпитаници	оставят	още	една	ярка	следа	в	историята	на	театъра.	На	
сливенска	сцена	се	калява	талантът	на	младите	артисти	Велко	Кънев,	
Юри	Ангелов,	Ваня	Тодорова,	Севдалин	Попов,	Иванка	Братоева,	които	
дебютират	в	„По-големият	син“	на	Ал.	Вампилов,	постановка	на	Жарко	
Павлович.	Режисьорски	дебют	прави	и	Снежина	Танковска,	 с	предизви-
кателството	„Мирандолина“	на	Карло	Голдони.	По	време	на	Йовковите	
театрални	дни	в	Добрич,	за	постановката	на	Сливенския	театър	„Милио-
нерът“,	на	режисьора	Никола	Петков	е	присъдена	втора	награда,	а	на	Велко	
Кънев	—	първа	награда	за	мъжка	роля.	Награди	за	актьорско	майсторство	
получават	Ваня	Тодорова	и	Марина	Кьостебекова,	за	сценография	—	Ми-
хайлена	Найденова.	Артистите	Надя	Тодорова	и	Ангел	Савов	са	удостоени	
с	орден	„Кирил	и	Методий“	II	степен	през	1975-та.	

За	пръв	път	в	България,	на	сливенска	сцена	през	1977	г.	се	поставя	
пиесата	на	Йордан	Радичков	„Лазарица“,	с	режисьор	Богдан	Красински	и	сце-
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нограф	арх.	Ангел	Ахрянов.	В	нея	разгръща	артистичните	си	възможности	
сливенският	актьор	Венелин	Колев,	който	през	1983	г.	получава	званието	
заслужил	артист.	Много	са	пиесите,	които	сливенският	драматичен	те-
атър	поставя	първи	в	България.	На	сливенска	сцена	се	поставят	за	пръв	
път	пиеси	на	Георги	Караславов,	Георги	Марков,	Георги	Джагаров,	Иван	
Радоев,	Генчо	Стоев,	Иван	Пейчев,	Йордан	Радичков,	Маргарит	Минков,	
Георги	Данаилов,	Станислав	Стратиев	и	др.		

Първата	копка	на	 сградата	на	Драматичния	театър	в	Сливен	 се	
прави	през	февруари	1976	година,	по	проект	на	арх.	Константин	Яръмов.	
През	1979	г.	театърът,	който	дотогава	носи	името	на	Георги	Костов,	се	
преименува.	Въпреки	съпротивата	от	централната	власт,	негов	патрон	
най-сетне	става	Стефан	Киров.	

На	Шестия	преглед	на	 българската	драма	и	театър	през	 1979	 г.,	
актьорът	Продан	Димов	получава	I	награда	за	актьорско	майсторство,	
за	ролите	си	в	 „Пътят	за	Мозамбик“	и	 	 „Експеримент	с	благородните	
царски	елени“	от	Генчо	Стоев,	режисьор	Стойко	Генов.	На	този	преглед	
театърът	представя	успешно	една	типично	сливенска	постановка	като	
„Пътят	за	Мозамбик“,	с	автор	и	режисьор	от	местния	екип.	Авторът	£	
Борис	Априлов	е	завеждащ	литературното	бюро	на	театъра,	а	режисьорът	
Николай	Мандажиев	—	уникален	сливенски	актьор	с	успешни	режисьорски	
проявления,	включително	и	в	моноспектакъла	му	„Великденско	вино“	от	
Константин	Илиев	от	1984	и	1993	г.,	с	който	оставя	в	театралната	ис-
тория	един	необикновен	прочит	на	образа	на	поп	Кръстьо.		

Истинска	бомба	на	българската	театрална	сцена	хвърля	постанов-
ката	на	Любен	Гройс	„Тартюф“	по	Молиер	в	Сливенския	театър.	Направил	
заявка	за	неочакван	прочит	на	класиката	в	шекспировата	„Комедия	от	
грешки“	в	Сливен,	пак	тук	Гройс	предлага	изненадващ	прочит	на	Молиеро-
вия	текст,	в	който	„обръща	ръкавицата“	на	класическия	анализ:	лицето	на	
измамата	и	лицемерието	е	въплътено	в	Оргон	(в	ролята	Венелин	Колев),	
а	образът	на	Тартюф	става	по-сложен	и	нов.	С	третата	постановка	на	
Гройс	в	Сливен	се	открива	Младежка	камерна	сцена	в	Клуба	на	дейците	
на	 културата:	 на	 културните	тържества	 „Сливенски	 огньове’80“,	 ко-
лективът,	реализирал	спектакъла	„Упражнение	за	трима“,	с	актьорите	
Продан	Димов,	Анелия	Георгиева	и	Атанас	Янакиев,	е	отличен	за	високи	
постижения.	Същия	сезон	Енчо	Халачев	поставя	едно	от	най-касовите	
представления	—	 „Лес“	на	А.	Островски,	със	Стефан	Гецов	в	ролята	на	
Нещастливцев,	играно	над	100	пъти,	което	Тодор	Живков	гледа	при	визи-
тата	си	в	Сливен	през	юни	1980	година.	

Достойни	наследници	в	годините	има	Приказният	театър	за	деца	и	
юноши.	Сливенци	се	нареждат	между	отличниците	и	на	Втория	национа-
лен	преглед	на	детската	пиеса	в	Търговище	през	1975/76	година,	където	
представят	творбата	 „Игра	на	кукли“	на	Борис	Априлов.	Художникът	
Евгени	Вълев	 си	тръгва	 от	прегледа	 с	трета	награда	 за	 сценография,	
актьорът	Венелин	Колев	—	с	трета	награда	за	актьорско	майсторство.	
По-късно	се	появяват	бляскаво	празничните	представления	„от	деца	за	
деца“	на	Николай	Априлов.	Преди	да	направи	телевизионното	шоу	„Като	
лъвовете“,	Априлов	работи	с	деца	в	Сливен	от	1980	до	1988	година.	Още	в	
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първата	му	постановка	„Зайко	Всезнайко“	от	С.	Михалков,	в	ролята	на	
Вълка	влиза	Васил	Василев,	който	тогава	не	е	Зуекът,	а	ученик	в	Електро-
техникума.	С	„Вълшебникът	от	Оз“	от	Л.	Баум,	Детската	театрална	
студия	на	Школата	по	изкуствата	„Мишо	Тодоров“	и	Драматичния	те-
атър	завоюва	три	златни	медала	на	Шестия	републикански	фестивал	на	
театралната	самодейност:	на	Николай	Априлов	за	постановка,	на	Ради-
на	Близнакова	—	за	сценография,	на	Юри	Ступел	—	за	музика.	„Здравей,	аз	
съм	рачето	Стаматко“	и	„Сватбата	на	мишока	Мики“	стават	„живите	
цветя“	на	Международната	асамблея	„Знаме	на	мира“.	Бляскав	детски	
театър	правят	порасналите	сливенски	актьори	по-късно,	в	постановката	
на	Борислав	Чакринов	„Питър	Пан“	от	Джеймс	Матю	Бари,	която	обира	
наградите	на	САБ	за	детско-юношеско	творчество	за	сезон	1987/1988	г.		

Младата	смяна	на	ВИТИЗ	—	режисьорът	Пламен	Марков	и	актьор-
ите	Ивайло	Христов,	Атанас	Атанасов	 и	Йорданка	Стефанова	 води	 в	
Сливен	режисьорът	Красимир	Спасов,	когато	е	художествен	консултант	
на	Сливенския	драматичен	театър,	между	мандатите	на	директорите	
Емил	Кьостебеков	и	Станьо	Михайлов.	С	тази	група	от	класа	на	проф.	
Сашо	Стоянов	сливенският	театър	превзема	следващия	връх	в	новата	
си	история.	От	дебютния	си	спектакъл	 „Албена“	на	Йовков,	през	 „Ние	
долуподписаните“	от	Ал.	Гелман,	„А	на	заранта	те	се	събудиха“	на	Шук-
шин,	Молиеровото	„Училище	за	жени“	до	„Вавилонската	кула“	на	Марга-
рит	Минков,	Пламен	Марков	израства	от	млад	режисьор	до	27-годишен	
директор,	а	с	постановката	му	 „Солунските	съзаклетници“	от	Георги	
Данаилов	театърът	в	Сливен	се	представя	блестящо	на	Седмия	нацио-
нален	преглед	на	българската	драма	и	театър.	Пламен	Марков	е	отличен	
с	трета	награда	за	режисура,	Атанас	Атанасов	и	Ивайло	Христов	—	с	
първа	и	втора	награда	за	актьорско	майсторство.	Николай	Нинов	взема	
втора	награда	за	сценография,	театърът	—	втора	награда	за	техническо	
осъществяване.	Театралната	гилдия	оценява	труда	на	младите	сливен-
ски	театрали:	Пламен	Марков	става	най-добър	млад	режисьор,	Ивайло	
Христов	—	най-добър	млад	актьор	на	1984	година.	Годишната	награда	за	
актьорско	творчество,	на	културните	тържества	„Сливенски	огньове-85“	
е	присъдена	на	Атанас	Атанасов,	за	ролята	му	в	„Пресечката“	от	Кольо	
Георгиев,	постановка	на	Пламен	Марков.

На	сливенския	театрален	кръстопът,	младата	българска	режисура	
се	среща	с	опита	на	утвърдените	режисьори	Красимир	Спасов	(той	по-
ставя	„Тринадесетият	председател“	от	Аз.	Абдулин,	със	104	представле-
ния,	„Есента	на	един	следовател“	от	Георги	Данаилов,	„Престъпление	и	
наказание“	по	Достоевски)	и	Снежина	Танковска	(„Меко	казано“	от	Валери	
Петров	и	„Бумбараш“	по	Аркадий	Гайдар).	В	това	време	в	Сливенската	
трупа	се	появява	полякът	от	Крим	Станислав	Носович,	който	поставя	
„Човекоядката“	и	за	първи	път	у	нас	—	пиесата	на	Булгаков	„Зойкината	
квартира“.	Различният	прочит	на	Христо	Церовски	на	Вазовите	„Хъшо-
ве“	влиза	в	спор	с	традицията,	за	да	покаже	величието	и	простотата	на	
героите	и	човешките	измерения	на	героизма.		

Емблематични	остават	в	историята	на	Сливенския	театър	поста-
новките	на	режисьора	Слави	Шкаров.	Той	идва		като	гост	от	Русенския	
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театър,	но	прави	най-добрите	си	спектакли	в	Сливен,	защото	в	този	те-
атър	с	жив	дух	открива	хората,	които	в	най-пълна	степен	партнират	на	
неговото	изпреварило	времето	си	театрално	мирозрение.	Изненадващата	
естетика	на	представленията	му	разголва	истини	и	стряска	консерва-
тори.	Яркото	позорище,	иносказателният	втори	план,	бурето	барут	в	
контекста	на	спектаклите	на	Слави	Шкаров	му	създават	отрицатели	
сред	говорителите	на	властта,	но	се	приемат	с	възторг	от	артистите	
в	Сливен,	които	го	боготворят.	„Мата	Хари“	от	Н.	Йорданов,	„Ревизор“	
по	Гогол,	„Праг“	на	Ал.	Дударев	и	коронният	му	спектакъл	„Молиер“	или	
„Съзаклятието	на	лицемерите“	по	Михаил	Булгаков!	За	ролите	си	в	„Мата	
Хари“	и	„Солунските	съзаклетници“	Сеня	Александрова	получава	трета	
награда	за	актьорско	майсторство	на	Седмия	преглед	на	българската	
драма	и	театър.	След	смъртта	му	през	1988	г.,	театралният	волнодумец	
Слави	Шкаров	е	удостоен	посмъртно	с	наградата	на	САБ	за	режисура	—	за	
постановката	„Молиер“,	в	която	предрече	съдбата	си.	В	статистиката	
за	1984	г.,	„Мата	Хари“	на	Шкаров	се	радва	на	58	представления	само	в	
новия	сезон.	

През	1981	г.	Никола	Петков	режисира	първия	сливенски	пантомимен	
спектакъл	„Маски“,	който	отваря	нова	ниша	в	театралната	история	—	
театърът	на	пантомимата	в	Сливен.	В	ядрото	на	пантомимната	група	
са	Петър	Стефанов,	Мария	Неделчева,	Жана	Кунева	и	Огнян	Жеков.	До	1988	
година	техните	представления	се	радват	на	голям	интерес	от	зрители	и	
критика,	която	отбелязва,	че	в	Сливен	се	ражда	ново	сценично	изкуство,	
което	говори	с	езика	на	тялото	и	жеста.	Някои	от	спектаклите	в	стил	
Марсел	Марсо	поставя	големият	български	мим	Вельо	Горанов.

През	1986	г.	Сливенският	театър	е	прекатегоризиран	от	група	„Б“	
в	група	„А“.		Театралните	наблюдатели	започват	да	наричат	театъра	
„Сфумато	 от	Сливен“.	 За	тази	му	 „титла“	 имат	безспорен	принос	 и	
следващите	директори	и	режисьори	Елена	Цикова	и	Борислав	Чакринов.	
След	„Доходно	място“	и	„Двамата	веронци“	на	Цикова,	за	оригиналния	си	
прочит	на	пиесата	на	Станислав	Стратиев	„Земята	се	върти“	уникал-
ната	режисьорка	получава	наградата	на	САБ	за	най-добра	постановка	на	
съвременна	българска	пиеса	за	сезон	1985/1986	г.	На	Станислав	Стратиев	
е	присъдена	трета	награда	за	драматургия.	Цикова	открива	втора	сцена	
на	театъра	в	Нова	Загора	със	знаковия	си	спектакъл	„Януари“	по	Йордан	
Радичков.	Тя	приема	в	трупата	още	една	талантлива	вълна	млади	теа-
трали	от	класа	на	Крикор	Азарян.	За	ролите	си	в	спектакъла	„Чичовци“	
по	Иван	Вазов	на	Борислав	Чакринов,	на	Осмия	национален	театрален	
преглед	Валентин	Танев	получава	първа	награда,	Валери	Малчев	—	втора	
награда	за	актьорско	майсторство.	Коронната	роля	от	сливенския	период	
на	Валентин	Танев	е	тази	на	Молиер	в	едноименния	спектакъл	на	Слави	
Шкаров.	Осмият	преглед	носи	още	награди	на	сливенски	творци.	Борислав	
Чакринов	е	отличен	с	трета	награда	за	режисурата	на	„Чичовци“,	а	ху-
дожникът	Георги	Попов	—	с	награда	за	костюмография.	„Чичовци“	става	
една	от	най-касовите	постановки	на	театъра	през	1988	г.	Но	звездата	
на	младия	Чакринов	изгрява	с	дебютния	му	спектакъл	„Вдовишки	пара-
ход“.	Светъл	спомен	оставят	постановките	му	„Лов	на	диви	патици“	от	
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Вампилов,	„Господин	Балкански“	от	Георги	Данаилов	и	разбира	се	—	вели-
колепният	„Питър	Пан“.	

„Сфумато“	 действително	 акостира	 в	Сливен	по	 времето,	 когато	
директор	на	театъра	е	Стефан	Янков.	Театралната	работилница	на	
Иван	Добчев	и	Маргарита	Младенова	създава	шумно	одобрявани	предста-
вления.	Най-касовият	спектакъл	е	„Опакометаморфози“	на	Маргарита	
Младенова,	по	Валери	Петров.	Премиерният	салон	със	700	места	се	пука	
по	шевовете,	френетична	радост	у	публиката,	която	вече	диша	въздуха	
на	лелеяните	демократични	промени.	Своето	„Свирепо	настроение“	по	
Радичков	и	Вазов,	режисьорът	Иван	Добчев	нарича	„театрална	бесови-
ца“.	В	деня	на	премиерата,	по	сливенското	Ларго	дефилира	театрално	
шествие,	 начело	 с	 пародирания	 образ	 на	 бившия	 вече	 държавен	 глава	
Тодор	Живков.	 В	театъра	 е	 открита	 изложбата	 на	 карикатуриста	
Тодор	Цонев	 „Летопис	на	авторитаризма“.	Театърът	става	огледало	
на	Времето,	изпъстрено	със	символиката	на	абсурд	и	наивизъм.	На	ка-
мерната	сцена,	от	мистиката	на	народното	сказание,	се	ражда	един	
трагически	Йов,	обзет	от	неистовото	желание	да	надбяга	вятъра	на	
времето.	Моноспектакълът	„Джендем	хан“	на	Михаил	Илийков	от	1991	
г.,	по	книгата	на	Ек.	Томова	„Забравени	от	небето“,	донесе	на	актьора	
от	Родопите	наградата	„Аскеер“	за	мъжка	роля.	През	2017	година	сли-
венският	Мистър	Аскеер	беше	удостоен	и	с	наградата	на	САБ	„Икар	за	
чест	и	достоинство“.

Втори	„Аскеер“,	но	за	изгряваща	звезда,	отиде	при	актрисата	от	Сли-
венския	театър	Радост	Костова	през	1993	г.,	за	ролята	£	в	спектакъла	
„Госпожица	Юлия“	от	Аугуст	Стриндберг,	с	режисьор	Галин	Стоев.	Тогава	
на	директорското	кормило	стои	Иван	Славов,	бивш	драматург	на	теа-
търа.	Постановката	е	показана	на	Четвъртия	национален	фестивал	на	
малките	театрални	форми	във	Враца,	където	Галин	Стоев	получава	втора	
награда	за	режисура,	Радост	Костова	—	трета	награда	за	женска	роля.

Ерата	на	директора	Златко	Гулеков	започва	през	сезона	1993/1994	го-
дина	и	свършва	след	четири	години.	Негово	дело	е	най-пищното	театрално	
събитие	в	града	под	Сините	камъни	—	Летният	театрален	университет.	
Той	е	не	само	празнична	среща	на	любопитни	театрални	идеи	и	спектакли,	
в	програмата	му	се	представят	интересни	режисьорски	проекти,	които	
театърът	осъществява.	Това	е	период	на	правене	на	театър	новатор-
ски,	 експериментален,	танцов.	Тогава	младият	режисьор	Иван	Урумов	
прави	елегантен	дебют	с	Чеховия	„Вуйчо	Ваньо“,	а	по-късно	се	завръща	
с	„Място	за	дивеч“	на	Франц	Ксавер	Крьоц.	За	постановката	„Медея“	на	
режисьора	Владлен	Александров,	на	Първия	южнобългарски	фестивал	„Ди-
онисий“,	Цанка	Цанева	получава	наградата	за	главна	женска	роля,	Румен	
Добрев	—	за	сценография	и	театрален	костюм,	Георги	Попов	—	за	музика.	
За	постановката	на	Явор	Гърдев	„Частите	на	нощта“	от	Георги	Тенев,	
на	фестивала	„Нова	българска	драма’95“	в	Шумен	и	на	„Дионисий’95“,	Да-
ниела	Олег	Ляхова	и	Никола	Тороманов	вземат		наградите	за	сценография.	
Мандатът	на	Златко	Гулеков	завършва	с	„Хамлет“	на	екстравагантната	
Лилия	Абаджиева,	копродукция	с	„Летен	театрален	университет“.	През	
трупата	на	сливенския	театър	преминават	сегашните	столични	теа-
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трални	звезди	Димитър	Живков,	Димитър	Рачков,	Стефка	Янорова,	Емил	
Марков,	Албена	Павлова,	Юлиана	Сайска,	Николай	Луканов.	

В	края	на	мандата	на	Гулеков	обаче	славният	дотогава	сливенския	
театър	се	прощава	с	актьорския	си	състав	и	става	открита	сцена.	Ак-
тьорите	пускат	черни	знамена	от	покрива	на	театъра,	градът	негодува.	
През	1998	г.	театърът	се	сдобива	с	гръмкото	име	„Продуциращ	център	с	
държавно	финансиране“.	Година	по-късно	министерството	на	културата	
реже	държавната	субсидия	на	Сливен.	След	оставката	на	Гулеков,	наста-
ват	три	безплодни	години	в	историята	на	театъра,	с	непрекъсната	смя-
на	на	директори.	Все	пак,	в	тях	се	вместват	няколко	важни	театрални	
събития.	Първото	е	„Зидарите	и	попа“,	авторски	спектакъл	на	Пламен	
Марков,	който	получава	за	него	„Аскеер	1999“	за	режисура.	На	Театрал-
ните	празници	в	Благоевград	същата	година,	Марков	взема	наградата	за	
режисура,	а	Димитър	Рачков	—	за	мъжка	роля.	В	края	на	1999	г.,	на	сцената	
на	Сливенския	театър	е	премиерата	на	поставената	за	първи	път	у	нас	
пиеса	на	Юрий	Дачев	„Вчерашни	целувки“,	с	режисьор	Боил	Банов.	

Неуспешният	театрален	експеримент	е	отречен	с	намесата	на	бив-
шия	директор	на	Сливенския	театър	Борислав	Чакринов,	вече	директор	
в	Бургас.	Той	успява	да	издейства	от	министерството	на	културата	10	
щатни	актьорски	бройки	и	в	качеството	си	на	художествен	консултант	
в	Сливен,	да	създаде	импулс	на	театъра	за	нов	живот.	Не	сработва,	по	
ред	причини,	идеята	му	за	създаване	на	Южнобългарски	театър	на	осно-
вата	на	театрите	в	Сливен,	Бургас	и	Ямбол.	Сезон	2000/2001	г.	започва	с	
негови	постановки	на	„Човекоядката“	от	Иван	Радоев	и	„Рейс“	от	Ста-
нислав	Стратиев,	с	участието	на		театралните	звезди	Татяна	Лолова	
и	Георги	Русев	и	възобновената	сливенска	трупа.	Пламен	Марков	също	
идва	да	постави	„Майстори“	от	Рачо	Стоянов,	с	участието	на	старите	
„сливенски“	артисти	Атанас	Атанасов,	Йорданка	Стефанова	и	Тодор	Близ-
наков.	Когато,	през	2002/2003	г.	директор	на	Сливенския	театър	става	
Иван	Урумов,	проф.	Д.	Гюрова	се	завръща	с	„Пеперудите	са	свободни“	от	
Леополд	Герш,	а	Урумов	поставя	забележителната	си	„Боряна“.	Борислав	
Чакринов	реализира	идеята	за	нов	театрален	празник	на	Сливен	—	Есе-
нен	театрален	салон,	панорама	на	най-добрите	спектакли	в	българския	
театър	за	последния	сезон.	

От	сезон	2006/2007	г.	директор	на	театъра	е	Николай	Недялков,	който	
създава	от	нула	изцяло	нова	млада	трупа	в	Сливен	и	за	радост	на	публи-
ката,	продължава	Есенния	салон	до	днес.	Отличителна	черта	на	упра-
влението	на	новия	театрален	директор	е	да		дава	поле	за	изява	на	млади	
талантливи	режисьори.	Тук	Ида	Даниел	постави	пиесата	на	нобеловата	
лауреатка	Елфриде	Йелинек	„Когато	Нора	напусна	мъжа	си	или	Опорите	
на	обществото“.	Стайко	Мурджев	направи	дебютния	си	спектакъл	„Лю-
бовта	на	Катерина“	по	„Железният	светилник“	на	Димитър	Талев	и	взе	
трета	награда	за	режисура	на	фестивала	на	малките	театрални	форми	
във	Враца	през	2010	година.	Младият	режисьор	Димитър	Стефанов	създаде	
на	сливенска	сцена	пет	постановки	и	с	неговата	„Comedy	Show	4X4“	ак-
трисите	от	Сливенския	театър	Вяра	Начева	и	Таня	Йоргова	си	поделиха	
наградата	за	женска	роля	на	Шуменския	театрален	фестивал	през	2011	
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година.	Елинпелиновата	постановка	на	Добромир	Цветков	„Изкушение“	
завладя	сърцата	на	публиката.	Биляна	Петрова	се	представи	със	„Само-
дивски	легенди“	и	„Едип“	на	Софокъл.	Наградата	за	режисура	на	Шуменския	
фестивал	през	май	2018	година	получи	режисьорът	Дамян	Тенев	—	една	
млада	надежда	на	българския	театър,	за	сливенския	си	спектакъл	„Една	
торба	барут“,	по	текстове	на	Йовков.			

Недялков	продължава	традицията	на	завръщане	на	строителите	на	
Сливенския	театър,	вече	утвърдени	имена,	на	сцената,	на	която	е	минала	
творческата	им	младост.	Постановки	в	Сливен	правят	Пламен	Марков,	
Борислав	Чакринов,	 Енчо	Халачев,	 Атанас	Атанасов,	Ивайло	Христов,	
Андрей	Аврамов,	Маргарита	Младенова,	гастролират	актьорите	Вален-
тин	Танев	и	Тодор	Близнаков.	За	образа	на	сляпата	Моли	в	едноименния	
спектакъл	„Моли	Суини“	от	Брайън	Фриъл	с	режисьор	Борислав	Чакринов,	
Мария	Сапунджиева	печели	втора	награда	за	женска	роля	на	фестивала	
във	Враца	и	наградата	на	САБ	„Икар	2010“	за	главна	женска	роля.	Пиеса-
та	на	„Ирландския	Чехов“	Брайън	Фриъл	се	поставя	за	пръв	път	у	нас.	
Носителка	на	колективна	награда	„Аскеер“	за	поддържаща	женска	роля	
е	младата	 сливенска	 актриса	Николина	Янчева.	Най-голям	колективен	
успех	 сливенската	трупа	постига	 с	 двете	постановки	на	Младенова,	
представени	на	Друмевите	театрални	празници	„Нова	българска	драма“	в	
Шумен.	„Нова	библия	—	Суматоха“	по	Радичков	получава	награда	за	трупа.	
През	2015	г.	„Възхвала	на	колебанието“,	по	текстове	на	Георги	Господинов,	
взема	приза	за	цялостен	спектакъл,	а	неговият	постановчик	Маргарита	
Младенова	—	наградата	за	режисура.	

Наградата	 на	 публиката	 получи	 сливенският	 „Световъртеж“	 с	
режисьор	Ал.	Събев,	 на	Пловдивския	фестивал	 „Сцена,	 палитра,	 слово“	
през	2010	година.	На	същия	фестивал,	за	ролята	си	в	постановката	на	
Венцислав	Асенов	„Вляво	от	асансьора“	от	Жерар	Лозие,	след	година	Ав-
густин	Демерджиев	получава	наградата	за	мъжка	роля.	Постановката	
на	режисьора	Васил		Василев	„Между	два	стола“,	с	участието	на	Герасим	
Георгиев	—	Геро,	е	най-играният	спектакъл	в	историята	на	театъра,	с	
над	180	представления	в	Сливен,	столицата	и	страната.	„Особености	на	
руската	любов“	от	Ал.	Галин	го	следва	с	над	100	представления.	Поста-
вената	от	същия	режисьор	в	сливенския	театър	за	първи	път	в	света	
пиеса	 „Лице“	 на	 известния	руски	 драматург	Александър	 Галин,	 печели	
Бронзов	витяз	на	театралния	фестивал	„Золотой	витязь“	в	Москва	през	
2015	година.	На	Платоновските	театрални	дни	във	Воронеж	това	лято	
е	поканен	да	участва		моноспектакълът	на	Димитър	Марков	„Семьон“,	с	
режисьор	младият	Ивайло	Гандев.		Иван	Бърнев	получава	„Златен	кукери-
кон“	за	ролята	си	в	сливенския	спектакъл	„Истината“	от	Флориан	Зелер,	
с	режисьор	Б.Чакринов.	

През	100-те	си	години	професионален	живот,	Сливенският	театър	е	
дал	на	България	плеяда	заслужили	артисти	и	професорите	от	НАТФИЗ	
Димитрина	Гюрова,	Енчо	Халачев,	Снежина	Танковска,	Пламен	Марков,	
Атанас	Атанасов,	Ивайло	Христов.	Сливен	оценява	по	достойнство	дело-
то	на	допринеслите	за	духовното	издигане	на	Сливен	театрали.	В	1964	г.	
Градският	народен	съвет	награждава	творческия	екип	на	постановката	
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„Прокурорът“	със	златната	значка	на	Сливен.	По-късно	удостоява	с	голя-
мата	Чинтулова	награда	за		литература	и	изкуство	и	званието	„Почетен	
гражданин	на	Сливен“	театралите	Пламен	Марков,	Атанас	Атанасов,	
Ивайло	Христов,	Александър	Морфов	и	Борислав	Чакринов,	 посмъртно	
почетени	са	Иван	Раев	и	Велко	Кънев.	

...Театърът	и	властта	би	трябвало	по	презумпция	да	са	в	конфликт,	
война	или	поне	вражда.	Което	в	сливенския	случай,	с	някои	изключения,	
е	точно	обратното.	Властта,	каквато	и	да	е	тя,	и	преди,	и	сега,	се	е	
опитвала	повече	да	помага	на	своя	театър,	отколкото	да	му	пречи.	За	
сливенската	управа,	подкрепата	на	театралната	институция	—	морал-
на	и	финансова,	е	въпрос	на	престиж	и	чест,	тя	е	факт	и	днес.	Защото	
театърът	винаги	е	бил	едно	от	лицата	на	Сливен,	а	сливенската	сцена	
е	цяла	епоха.

Летописът	на	Сливенския	професионален	театър	в	чест	на	неговата	
100-годишнина	ще	бъде	събран	за	поколенията	в	книга.	На	550	страници,	
новото	издание	на	Драматичния	театър,	с	автори	театралният	кри-
тик	Никола	Вандов	и	пишещата	тези	редове	представителка	на	журна-
листическата	мисъл,	проследява	запомнените	от	архивите	театрални	
представления	в	Сливен	от	1918	до	2018	година.	За	сто	години	техният	
брой	е	забележителен	—	636.	Всяко	представление	е	подробно	описано,	с	
неговия	автор,	преводач,	режисьор,	художник,	композитор,	роли,	артисти.	
Книгата	включва	още	библиография	на	публикациите	за	театъра	през	го-
дините,	показалци	на	пиеси	и	творци.	Това	е	първият	летопис,	написан	за	
провинциален	театър.	Но	какъв	театър!	Въпреки,	че	в	историята	му	има,	
освен	години	на	възход,	и	години	на	падение,	във	върховите	си	моменти	
той	е	бил	истинска	Мека	на	театралното	изкуство.	
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Сливенска сцена

Иван Раев

МАГИЯТА

Иван Раев — 16.03.1935 — 28.08.1978 г. Роден в с. Жеравна, Сливенско. Завършил 
актьорско майсторство във ВИТИЗ (1960 г.). Впоследствие и театрален дирек-
тор (Сливен), режисьор (Пловдив, Пазарджик), драматург (Сатиричен театър). 
Изиграл над 50 роли в театъра и киното, между които Иван Шишман, Макбет, 
Прокурорът, Креон, Мьобиус, Тригорин и др. Автор на книгите „Далечни и близки 
силуети“, „Белези по сърцето“ и „Златните пътеки“. Носител на национални 
награди за актьорско майсторство.

Как	бързо	минаха	годините.
Започнах	да	ходя	на	театър.	Гледах	едно	представление	по	десет-

петнадесет	пъти	и	не	ми	омръзваше,	а	все	повече	се	изостряха	някакви	
„вътрешни	очи“,	някакъв	друг	слух	за	картините	и	думите,	дето	са	някак	
много	неистински,	но	по-трайно	оставаха	в	паметта	от	другите	случки.

Имах	голяма	зелена	тетрадка	с	разчертани	листи.	В	нея	записвах	
каквото	съм	видял	на	сцената.	Веднъж	прочетох	в	малкото	вестниче	на	
града	как	някой	си	„Радан	Раданов	—	адвокат“	описва	кое	му	е	харесало	и	
кое	не	в	последната	пиеса.	Разбрах,	че	той	всичко	харесва	за	всички	ар-
тисти	пише:	„добра	игра	дават,	носят	хубаво	костюмите,	в	дикцията	
си	постигат	красота“.	А	на	мене	точно	това	представление	никак	не	ми	
харесваше.	И	него	гледах	много	пъти,	но	не	за	хубавото,	а	само	за	една	
нова	артистка,	мъничка,	некрасива,	със	слабо	гласче.	За	играта	£	Радан	
Раданов	нищо	не	пишеше,	а	пък	в	моята	тетрадка	хубавите	редове	бяха	
все	за	нея.	В	цялата	лъжа,	изтъкана	от	напрегнати	думи	и	корави,	измис-
лени	движения,	тя	ходеше	и	истински,	и	неистински,	трепетно,	с	отво-
рени	очи	към	нещо,	което	оставаше	извън	сцената	с	боядисани	платна	
и	направени	плодове.	Тя	поднасяше	тези	плодове	на	една	старовремска	
табла	и	те	изведнъж	ставаха	също	„истински-неистински“,	аз	спусках	
клепачи	и	с	леки	стъпки	влизах	през	тревите	в	градините,	дето	под	клея	
на	дърветата	умираха	наранените	праскови.

Така	започнах	и	„рецензията	си“	—	с	прасковите.
После,	също	като	Радан	Раданов,	написах	кой	каква	игра	„дава“,	но	за	

разлика	от	него	малко	хора	бяха	похвалени	в	съчинението	ми.
За	малката	артистка	казах	все	хубави	неща.
Спомням	си	колко	лесно	се	раждаха	думите	и	някак	не	бяха	насилени,	

нареждаха	се	точно	така,	както	тя	говореше	на	сцената,	както	уж	не-
забележимо	ходеше	и	дишаше.	С	един	малко	пресипнал	глас,	глух,	неуверен,	
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момичето,	дето	го	играеше,	се	движеше	между	другите,	те	някак	поемаха	
едва-едва	доловимата	усмивка,	притихваха	след	всеки	разговор,	в	който	тя	
им	оставяше	нещо	от	простотата	си.	И	накрая,	когато	умираше,	бяха	
вече	по-добри,	с	по-ясни	мисли	за	онова	—	случилото	се,	и	за	другото	—	дето	
щеше	да	се	случи.	Аз	я	помня	—	сякаш	е	било	вчера	—	фосфорна,	без	груби	
нюанси	в	изявата,	нежно	многообразна,	някак	тъжно	усмихната	с	цялата	
си	„материя“,	дори	ръцете	£	се	усмихваха,	печални	и	много	верни	ръце,	
жадуващи	майчински	задължения,	замечтани	за	проста	женска	работа	—	
около	нея	миришеше	на	огнище	и	мляко,	на	печени	картофи	и	като	че	ли	в	
далечината	жужаха	пчели.	И	цялата	тази	простота	тя	я	„играеше“,	без	
да	се	доверява	на	простите	„отпечатъци“,	както	могат	да	правят	някои	
талантливи	имитатори.	Тя	водеше	и	контролираше	направеното	с	изу-
мителен	такт,	беше	ту	дискретно	нашепваща,	ту	поглеждаше	нещата	
и	хората	право	в	очите,	за	да	каже	истината,	която	я	измъчваше	като	
дълбока,	неможеща	да	се	опише	болка,	като	увереност	и	„знаене“	за	гибел	
в	името	на	другите	—	със	сладостта	и	все	пак	неможещата	да	се	прикрие	
тревога.	От	тази	нейна	роля	получих	най-хубав	театрален	урок	и	разбрах,	
че	всяко	истинско	присъствие	на	сцената	изисква	да	се	зачеркне	без	ос-
татък	„личното	естетическо	честолюбие“	и	с	човешко	разбиране,	с	дар	за	
вивесекция	(а	то	значи	да	се	търпи	болка	до	невъзможния	предел),	пак	през	
него,	през	„честолюбието“,	да	се	търсят	и	изследват	психологическите	и	
социални	глъбини.	Само	така	са	възможни	на	сцената	всеотдайността	
и	грубостта,	величието	и	падението,	мерзостта	и	саможертвата.	Само	
така	може	да	ни	покори	театралната	магия.

Подир	десетина	дни	видях	„съчинението“	си	във	вестника,	а	след	сед-
мица	артистката	ме	спря	на	улицата	—	беше	есенна	вечер,	остър	въздух	
стоеше	над	покривите,	падаше	мъгла.

—	Да	повървим!	—	усмихна	се	тя.	—	Да	си	поприказваме.
Вървяхме,	вървяхме,	връщахме	се	сетне	по	изминатия	път,	пак	отива-

хме	нанякъде,	улиците	обезлюдяха	и	в	много	прозорци	светлините	започнаха	
да	гаснат.	Късно	стигнахме	до	нейната	квартира,	постояхме,	в	голямото	
мълчание	тя	подаде	ръцете	си.	И	двете.	Доближих	лицето	си	до	нейното.	
Беше	истинска.	Дишаше.	Не	разбирах	чии	пръсти	—	нейните	или	моите	—	
пулсират	по-силно.	От	дрехата	£	идваше	миризма	на	театър,	примесен	с	
лъх	от	каменовъглен	дим.	Дишаше.	Докоснах	устните	£,	тя	се	дръпна,	после	
замря.	Сигурно	това	беше	целувка.	Шапката	£	падна	от	първото	остро	
движение.	Не	се	наведе.	Така	си	остана	подир	нея	—	черна	обла	купчинка.	Беше	
много	смешна	шапка.	И	досега	стои	на	стената	в	моята	стая.	Остаряла	
шапка	с	похабен	цвят.	Сигурно	се	лъжа,	но	струва	ми	се,	че	през	мъгливите	
дни	на	октомври,	ако	много	се	приближа	до	нея,	непременно	ще	усетя	дъх	
на	театрална	сцена	—	боя,	етер,	грим	—	и	на	каменовъглен	градски	дим...

Много	театър	изгледах	после,	и	хубав,	и	лош,	с	какви	ли	не	артисти	
се	срещах,	но	във	върховете,	в	неповторимите	мигове,	когато	усещах,	
че	по-добро	от	това,	което	гледам,	няма,	все	тази	миризма	като	че	ли	
вдъхвах.	И	през	нейната	козметична,	„лайхнерова“	сладина,	ако	работите	
наистина	гонеха	върха,	не	можеше	да	не	се	усеща	каменовъглената	гор-
чилка,	не	можеше	да	не	замирише	на	дъжд	и	градска	мъгла.
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Това	бяха	сложни,	необясними	смеси,	 от	една	страна,	тънки,	пре-
финени	лъжи,	които	могат	да	задоволяват	и	най-пристрастеното	към	
„неутрално	изкуство“	сърце,	а	от	друга	страна	ясно	личаха	разпилени	из	
деликатната	тъкан	почти	„вулгарни	истини“,	подчинени	на	всекидневни	
задължения	и	лесно	направени	сметки.

Такива	прояви	на	сцената	могат	да	заменят	на	човека	какво	ли	не	
от	реалния	живот.	Но	те	не	го	подменят,	защото	са	по-богати	от	него.	
И	по-опасни.	В	тях	съществуват	всякакви	 „отломъци“	от	другите	из-
куства	—	и	живопис	има,	и	танц,	и	раждане	на	словото,	както	се	ражда	
то	на	площада,	а	най-хубавото	е,	че	всички	те	идват	до	нашето	зрение	
и	слух	в	момента	на	сътворението,	на	раждането.	И	грее	в	тях	заедно	
с	неповторимата	красота	на	откровеността	и	великото	надмогване	на	
вродения	човешки	срам	да	се	показват	такива	„актове“,	да	се	доближаваме	
до	разгърнатата	материя	и	на	психичното,	и	на	физиологичното,	когато	
те	не	са	само	„свои“,	не	са	смълчани	и	скъпернически	прибрани	в	нас.

Виждал	съм	на	сцената	как	може	да	се	роди	една	любов,	наблюдавал	
съм	потресен	и	нейното	угасване.

В	кое	друго	изкуство	е	така?	Къде	другаде	наистина	можеш	да	ви-
диш	какво	вършат	ръцете,	когато	думите	на	влюбените	вече	бавно	се	
напояват	от	нежност,	къде	е	възможно	да	надникнеш	направо	в	очите	
на	онзи,	дето	се	сбогува,	а	сетне	подир	него	дълго	угасва	светлината	и	
все	не	става	съвсем	тъмно?

Театърът	винаги	се	измъчва,	като	му	отнемат	органиката.	И	тази	
негова	органика	никак	не	трябва	да	се	разбира	тясно	и	просто	—	само	като	
верен	живот	на	актьорите.	По-сложно	и	дълбоко	нещо	е	тя.	Вътре	в	нея	
са	и	истинските	интонации	от	един	общо	сгъстен	живот,	и	коравата	ма-
терия	на	дървото,	на	желязото,	на	едротъканите	материи.	Театралната	
органика	е	сложна,	противоречива	категория,	тя	е	подвижна,	изменяща	
се,	буквална,	условна,	съвсем	жива,	но	и	умираща,	когато	трябва,	после	
пак	оживяваща,	с	маска	или	оголено	лице,	с	котурни	или	боса,	за	да	вбие	в	
нашите	сетива	онова	жизнено	разнообразие,	без	което	няма	сцена,		няма	и	
зрители.	А	разнообразието	не	е	само	жизнено.	То	е	естетическо.	То	позво-
лява	курсиви	и	деформации,	смесване	на	стилове,	изтъкване	на	простото	
и	смях	подир	помпозното.	Театралната	органика	е	най-смелата	органика	
в	изкуствата.	И	най-богатата.	Най-демократичната.

Виждал	съм	големи,	могъщи	актьори,	които	покоряваха	с	емоционал-
ния	си	взрив	залата,	плисваха	върху	зрителите	шеметни,	чувствени	вълни,	
напояваха	всяка	своя	дума	с	почти	мистичното	си	преживяване,	но	при	
тяхната	игра	истинско	човешко	свързване	не	можеше	да	се	получи,	имаше	
страх,	отпор	срещу	големия	натиск,	който	независимо	от	своя	мащаб	не	
уважаваше	някак	задължителната	интимност,	свойствена	на	най-добрия	
театър.	Тези	актьори	изгряваха	и	блясваха	шеметно,	но	кратко	беше	
съществуванието	им,	защото	и	те	бяха	от	плът	и	кръв,	имаха	мускули,	
нерви,	 глас	—	 все	нежни	и	капризни,	 все	нетрайни	неща	от	човешкото	
тяло.	Бързо	се	стопяваха	имена	и	роли,	ставаха	легенда,	а	в	легендата	
почти	винаги	отсъствува	топлотата,	няма	я	земната	„дължина“	на	двор	
с	вишни,	на	сенки	под	стари	стрехи,	там	една	замръзнала	екстатичност	
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напомня	и	предупреждава	 за	много	необходимата	във	 всяка	 естетика	
проста	„дъхава“	сфера	и	за	трагиката	на	живота	в	изкуството,	който	
борави	с	големите	категории,	онзи	живот,	който	е	повече	исторически	
факт,	който	ослепява,	респектира,	гори,	но	мъчно	затопля	самотните	в	
техните	тежки	часове.	

Има	и	други	творци	—	разнообразни,	можещи	„всичко“,	понякога	из-
висени	до	невероятни	върхове,	друг	път	бавно,	внимателно	запътени	по	
мъгляви,	смълчани	пътища	към	„местата“	на	мъката	—	онази	мъка,	нена-
правила	никого	по-добър.	Разбира	се,	разнообразието	и	моженето	в	тези	
случаи	е	подчетано	техническо,	„направено“,	от	него	ние	се	уверяваме,	че	и	
занаятчийската	сръчност	пази	мястото	си	на	сцената,	въпреки	всичките	
обвинения,	отправени	към	нея,	въпреки	идеологическите	атаки,	които	е	
изтърпявала	понякога,	защото	разпалените	теоретици	в	подобни	случаи	
все	забравят	—	и	само	с	технологически,	с	показни	за	сцената	средства	
могат	да	се	постигнат	идейни	резултати.

Сигурно	вече	някой	спира	да	чете	до	тези	редове	и	се	връща	към	каза-
ното	за	„смесите“	и	сложното	взаимодействие	между	истина	и	сръчност,	
между	органика	и	деформация	в	театралните	образци.	Тук	е	мястото	
да	се	поясни	разликата,	основната	същностна	разлика,	която	разграни-
чава	истинското	актьорско	изкуство	от	неговите	заместители.	Вярно	
е,	че	и	при	върховите	изяви	протича	смесено,	неможещо	да	се	отдели	и	
разслои	в	сърцевината	си	действие,	ала	там	„лъжата“	(доколкото	можем	
да	я	наречем	така)	преминава	под	свръхискрено	наблюдение	и	психиката	
на	твореца	неминуемо	се	оцветява	от	радостта	и	удовлетворението,	
че	процесите	са	управлявани,	подвластни,	и	онзи	предварително	видян	
и	конструиран	образ	„сега“,	в	момента	на	общуването,	е	на	„фокус“	със	
задължителната,	специфична	органика.

Това	е	друго,	то	е	истината	за	всеки	добър	театър.
А	когато	на	сцената	само	се	показва	—	колкото	и	детайлно,	колкото	и	

„като	в	огледало“	да	се	прави	това	—	все	нещо	не	достига.	Средствата	са	
втвърдени,	непластични,	няма	го	едновременното	наблюдение	и	радостта	
от	течащата	тънка,	песенна	ритмичност,	от	дишането	и	ускорения	
пулс,	естествени	като	най-природните	процеси,	няма	ги	и	многослойните,	
без	всякакъв	натиск	рационализирани	открития	в	социалните	аспекти	
на	ролята.	Все	пак	срещат	се	и	актьори	на	„Показването“,	изумително	
енергични,	способни	да	предизвикат	потресение.	В	техните	роли	радост-
та	и	удоволетворението	са	подменени	с	горещата,	мрачна	страст	да	се	
извае	всеки	откъс	до	възможния	предел	на	визуалната	достоверност,	те	
ни	отвеждат	до	трайните	„ковачници“,	където	никога	и	никой	не	е	изра-
ботвал	предмет	за	наслада,	но	са	източвани	и	калявани	много	остриета	
и	брони.	Тяхната	работа	е	„чиста“,	горда	и	надменна.	В	трудните	дни,	
когато	се	търсят	нови	пътища	и	насоки,	около	изкуството	им	се	говори	
много.	Тогава	те	показват	и	възможностите	си	да	деформират,	но	то	
не	е	житейското	деформиране	вследствие	на	процесите,	които	изискват	
плътта	и	„обективното“,	а	е	пак	динамично,	рязко	противопоставяне	
на	първоначално	подредените	елементи,	деконструиране,	нова	шифрова	
комбинация,	която	е	задвижена	от	видоизменените	в	ирония	предишни	
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страсти	на	механиката.	Иронията	се	удава	на	тези	творци.	И	то	онази	
малко	отстранена	от	човеколюбието	ирония,	оставила	зад	гърба	си	сенки	
на	мъртъвци,	пропуснати	мигове	и	разменени	емпирични	удобства	идеи.	
Такива	актьори	живеят	с	убеждението,	че	са	новатори.	Мефистофелски	
маски,	нецентрирани	устреми	на	телата,	странни	интонации	и	откъсна-
ти	от	общия	словесен	поток	думи,	претоварени	всяка	поотделно	с	резки	
смислови	значения.	Човек	се	притеснява	в	срещите	с	такова	изкуство.	
Стяга	се	и	става	недоверчив.	Започва	да	контролира	всичките	си	сетива.	
И	си	припомня	за	малкото	срещи	с	онези,	нека	съвсем	условно	ги	наречем	
Чехови	герои,	изумително	достоверни	и	в	същото	време	принадлежащи	към	
върховете	на	сложната	и	мъчна	естетика,	дето	се	стига	до	простота	
и	сложност	в	тяхната	материална,	стереоскопична	изразност	и	никак	
ненатрапена	идейна	звучност.

Припомня	си	и	за	действителните	герои	на	Чехов.
Под	мъгливите	кръгове	на	старинни	лампи,	в	сенките	на	умиращи	

дървета,	край	обвити	с	хмел	и	лиани	къщи	говорят	и	пият	чай	стеснител-
ни	хора.	Те	все	сънуват	пътища,	не	могат	да	се	отърсят	от	детските	
спомени,	понякога	посягат	към	оръжието	и	умират	незабележимо,	сякаш	
се	разтварят	в	избуялите	треви	на	градините,	стават	звънко	печално	
ехо,	повей,	дим.

Те	познават	деформацията	—	действителната.	И	в	най-непонятното	
място	за	подобни	сцени	изведнъж	засвирва	духова	музика,	военна,	твърда	
в	звуците	на	излъсканата	мед,	и	все	пак	зовяща	градовете	към	тяхната	
непреодолима	отрова.

И	между	най-простите	думи,	между	въздишката	и	паузата	се	раж-
дат	най-съвременните	мисли,	най-човешката	страст	да	бъдеш	красив	и	
с	дрехите,	и	с	мислите	си.

И	колко	изумително	нежни	жени,	меланхолични,	матови,	странни	в	
любовта	си,	надарени	с	особени	сетива	и	ръце,	от	които	идва	липова	ми-
ризма,	дъх	на	кафе	и	маточина.

И	какви	мъже,	от	чиито	нестройни	мисли	вече	се	раждат	големите	
книги	на	славянството,	фантазните	изчисления,	възродената	мъжествена	
обич	към	старината,	разгаданите	икони	и	космическите	орбити.

И	духовата	музика	все	свири,	и	в	пространствата	няма	студ,	няма	
самота,	а	по	сцените	бавно,	ненатрапчиво	метафорите	на	Чехов	вече	са	
отбелязали	истината	за	театралната	магия	на	ХХ	век.

А	във	всичко	онова,	което	е	оставило	„белези	по	сърцата	ни“,	от	сце-
ната	винаги	може	да	се	открие	чеховски	подтекст,	чеховско	мълчание,	
духовно	богатство	без	себеизтъкване	и	празен	шум.

Минавате	сега	в	падащия	здрач	на	стаята	вие,	„виновните“	за	маги-
ята,	и	аз	благодаря,	че	ви	е	имало	в	моя	живот:

Зойка	със	своя	танц	преди	смъртта.
Сирано	с	хилядолетната	мъка	в	красивите,	но	безполезни	думи.
Федя	с	глъбината	на	проникновението	си.
Крал	Лир	с	бунта	под	космическия	хаос	на	бурята.
Гаев	с	проядената	от	вишнев	аромат	душа.
Коперник	с	детската	си	обич	към	формули	и	женска	плът.
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Нора	—	омагьосаната	от	миражите	на	разкъсания	интериор.
Лазар,	надникнал	зад	стърнищата	на	своето	поле.
Хлестаков	с	безумието	си	от	звуци	и	картини.
Ирина	и	Маша	с	най-благородното	от	човешките	крушения.
Иванов	с	болката	за	истина	и	обич.
В	стаята	е	вече	тъмно.	И	няма	нищо	по-добро	от	това	да	викаш	

при	себе	си	сиянията	на	театралните	вечери	точно	тук,	на	село,	дето	
красотата	на	сценичната	магия	не	може	да	се	отдели	от	преживяното	
под	резбите,	от	златните	пътеки,	от	цветята,	дърветата,	пътищата,	
сънищата	и	хората.

От	всичко	преживяно	в	света.

Сëèâеíсêè äрàìàòè÷еí òеàòър. Сöеíà îò „Тàрòþф“, 
пîсòàíîâêà íà Лþáеí Грîéс
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СПОМЕН НА ПОЕТА ПАВЕЛ ВЕСНАКОВ 
ЗА ИВАН РАЕВ1

За него великата мама Дена, гардеробиерка и емблема на театъра в Сливен 
казва: „Той беше роден за цар“. На сливенска сцена играе над 40 главни роли, сред 
които са: цар Симеон Велики от едноименната пиеса на Стефан Стайчев, Куцар 
от „Албена“ на Йовков, Лени от „За мишките и хората“ на Стайнбек, Сатин от 
„На дъното“ на Горки, Мьобиус във „Физици“ на Дюренмат, Прокурора от пиесата 
на Георги Джагаров. Иван Раев е директор на Сливенския театър от 1964 до 1970 
година, след това е режисьор и актьор в пазарджишкия театър, а от 1976 година 
е назначен за главен драматург на Сатиричния театър в София. Смъртта го 
заварва на поста директор на отдел „Театър“ в Комитета за култура. На 28 
август 1978 година, само на 43 години, Иван Раев умира на сцената на Шуменския 
театър по време на откриване на творческия сезон. Четири книги, написани от 
него бяха издадени посмъртно от съпругата му Вася Раева.

„Мила	Соня,	
Измъчих	те	аз,	много	те	измъчих,	с	моето	тъй	дълго	отлагане	на	

спомените	ми	за	приятелите.	Ако	можеш,	прости	ми	—	моля	те!	
Твърде	дълго	се	рових	в	спомените	си	и	не	можах	да	ги	подредя,	много	

неща	са	избледнели	в	паметта	ми,	маловажни	случки	се	вреждат	на	по-
първи	места,	 а	 същинското,	трайното	остава	почти	незабележимо	и	
бледо	като	юлско	небе.	И	все	пак...	

*	*	*
Как	бързо	отлитнаха	годините!	Сякаш	вчера	беше	онзи	знойно	скръбен	

августовски	ден,	когато	завинаги	от	нас	си	отиде	големият	творец	на	
българския	театър	и	националната	ни	култура	Иван	Раев.	След	толкова	
години,	аз	все	още	не	мога	да	повярвам,	че	той	си	е	отишъл,	а	имам	усе-
щането,	че	той	присъства	в	нашия	ден,	в	съдбите	ни	и	ни	дава	упование	
—	интелектуално	и	нравствено.	

Днес	той	щеше	да	бъде	на	60	години	и	вероятно	много	по-достойни	
от	мене	щяха	да	отбележат	огромния	му	принос	в	развитието	на	тради-
циите	в	родното	изкуство	и	новаторските	идеи	и	реализации	в	театъра	
и	литературата.	

Съдбата	беше	немилостива	към	него	от	първите	му	дни.	Всичко,	кое-
то	постигна	Иван	Раев,	бе	плод	на	лични	усилия	и	вродена	интелектуална	
сила,	на	висока	ерудиция	и	воля	за	реализация	на	собствения	потенциал.	За	

1 Откъсът е от книгата „Орис“ на Соня Келеведжиева, Сл. 1996. Монография за поета 
Павел Веснаков, поет, учител, бивш зам.-директор на Сливенския драматичен театър 
„Стефан Киров“.
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43	години,	колкото	живя	на	тази	грешна	земя,	той	съумя	да	създаде	една	
дълга	поредица	от	незабравими	образи	на	сцената,	да	напише	най-нежни-
те	си	стихотворения	и	да	издаде	три	книги:	„Далечни	и	близки	силуети“,	
„Белези	по	сърцето“	и	„Златните	пътеки“.	

Роден	на	16	март	1935	година	в	Жеравна,	учил	в	Котел,	Добрич	и	Сливен,	
Иван	Раев	завърши	ВИТИЗ	през	1959	год.	и	веднага	бе	разпределен	на	рабо-
та	в	Пловдивския	драматичен	театър.	Но	неуредени	жилищни	проблеми	
и	несъгласие	с	творческата	политика	на	директора,	го	принудиха	още	на	
следващата	година	да	се	завърне	в	Сливен.	Тук	в	условията	на	една	нова-
торска	атмосфера,	гарантирана	от	ръководителя	на	театъра	Богомил	
Стоилов,	се	събраха	няколко	млади	творци,	които	направиха	развитието	
на	театъра	възможно	—	Иван	Раев,	Венелин	Пехливанов,	Георги	Джубри-
лов,	Тодор	Пройков,	Ангел	Савов,	режисьорите	Енчо	Халачев,	Вл.	Найденов,	
художниците	Евгени	Вълев	и	Атанас	Велянов,	даваха	облика	на	театъра	
почти	цяло	десетилетие.	

Тук	Иван	Раев	изигра	най-вдъхновените	си	роли,	тук	постигна	онова,	
за	което	мечтае	всеки	творец	—	дълбокото	признание	на	публиката.	И	
наистина	какъв	невероятно	сложен	като	образ	беше	неговият	цар	Иван	
Шишман	от	едноименната	драма	на	Камен	Зидаров,	каква	неподозира-
на	нравствена	сила	носеше	неговият	Прокурор	от	творбата	на	Георги	
Джагаров,	с	която	Сливенският	драматичен	театър	стана	национален	
първенец	на	прегледа	през	1964	година,	какво	трагическо	обаяние	имаше	в	
Найден	от	„Майстори“	на	Рачо	Стоянов	или	на	Лени	от	драмата	на	Джон	
Стайнбек	„За	мишките	и	хората“!	

Цяло	десетилетие	Иван	Раев	отдаде	от	творческата	си	енергия	на	
Сливенския	драматичен	театър	и	като	актьор,	и	най-вече	като	директор	
и	режисьор.	

През	есента	на	1972	година	Иван	Раев	се	раздели	със	Сливен,	изпратен	
от	няколко	най-близки	приятели,	от	които	само	мама	Дена,	вездесъщата	
мама	Дена,	му	донесе	цветя	и	сълзи.	Другите	театрали	вече	се	бяха	пре-
ориентирали	към	новото	ръководство	и	правеха	дълбоки	теманета	пред	
него,	забравяйки	добрините	и	приносът	му.	

В	Пловдив,	където	отново	започна	работа	като	актьор,	Иван	Раев	
изигра	няколко	централни	роли,	но	когато	се	създаваше	Пазарджишкият	
държавен	драматичен	театър	и	където	се	стекоха	оскърбени,	но	знамени-
ти	български	театрални	дейци,	той	бе	поканен	да	участва	в	изграждането	
на	нещо	ново	и	значимо.	Имах	удоволствието	да	отида	на	премиерата	на	
„Чайка“	от	Чехов,	в	която	той	играеше	Тригорин.	Какво	обаяние	имаше	в	
неговия	Тригорин,	каква	неподозирана	сила	на	духа!	

По-късно,	когато	бе	назначен	за	драматург	на	Сатиричния	театър,	
Иван	пътуваше	всеки	ден	от	Пазарджик	до	София	и	обратно,	защото	ня-
маше	жилище.	Много	пъти	сме	говорили	за	този	момент	от	живота	му.	
Той	бе	убеден,	че	нарочно	го	изтезават	властимеющите	и	му	отмъщават	
за	волнодумството,	за	следването	на	собствена	поведенческа	линия,	не-
съобразена	с	конюнктурата	на	политическия	момент.	А	Иван	Раев	беше	
особен	нрав,	той	бе	„чешит“,	както	би	казал	Йордан	Радичков.	Откъде	
идваше	всъщност	всичко	около	него?	Всичко	започна	от	оня	небезизвестен	
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македоно-български	поет	Венко	Марковски,	който	имаше	наглостта	да	
напише	една	бездарна	пиеса	в	стихове	и	проза	за	Гоце	Делчев.	Трябваше	да	
я	постави	Енчо	Халачев.	За	ролята	на	Гоце	той	избра	Иван,	който	се	съгла-
си,	вярвайки	на	режисьора.	Но	когато	отиде	в	София	и	прочете	пиесата,	
разочарованието	му	бе	огромно.	В	нея	имаше	всичко,	но	нямаше	театър.	
Иван	с	наивно,	ентусиазирано	сърце	пожела	да	отработи	текста,	за	да	го	
приведе	под	нормите	на	театъра.	Цяло	лято	загуби	в	редактиране,	но	не	
се	получи	нищо.	Авторът	не	отстъпваше	от	своите	позиции	и	Иван	Раев	
реши	да	се	откаже	от	ролята.	Точно	този	отказ	му	донесе	проклятието	
на	Политбюро.	Секретарят	на	ЦК	Венелин	Коцев	му	наложи	наказание,	
което	му	беше	прочетено	в	нашия	общ	кабинет	от	приятеля	ни	Иван	
Андреев,	който	дойде	за	целта	с	бутилка	коняк	„Плиска“.	Посмяхме	се	на	
това	наказание.	Но	смехът	ни	е	бил	предварителен	—	отпосле	са	и	тъжните	
последици.	Слава	богу	и	това	мина,	но	го	сполетяха	други	неприятности	
в	театъра,	за	които	Иван	повече	мълчеше.	

Неговият	професор	Филип	Филипов	не	го	остави	без	актьорска	зада-
ча	в	София.	Просто	щеше	да	е	нелепо	един	Иван	Раев	да	е	в	София	и	тя,	
Столицата,	да	не	го	види	в	някоя	голяма	роля.	Когато	професорът	започ-
на	работа	над	„Унижените	и	оскърбените“,	за	ролята	на	Иван	Иванич	
всъщност	имаше	само	една	кандидатура,	тази	на	Иван	Раев.	И	така	в	
афиша	на	Народния	театър	„Иван	Вазов“	се	появи	името	на	Иван	Раев.	В	
постановката	на	проф.	Филип	Филипов	участваха	много	артисти,	пред	
чиито	име	имаше	титли:	„заслужил“,	„народен“.	Само	пред	името	на	Иван	
Раев	нямаше	нищо.	Една	сутрин	директорът	на	театъра	учудено	видял,	
че	и	пред	неговото	име	има	две	букви:	„О.	А.“,	което,	разбрало	се	по-късно,	
означавало	„обикновен	артист“.	Та	точно	този	обикновен	артист	направи	
необикновена	роля	в	стил	Достоевски,	за	което	нашият	прославен	теат-
рал	проф.	Любомир	Тенев	писа	въодушевено,	че	Раев	е	„интелектуалният	
актьор“	на	България.	И	това	е	може	би	най-точната	характеристика	
на	този	уникален	театрален	талант.	Тази	роля	беше	сътворена	по	оня	
изстрадан	от	актьора	закон,	който	бе	записан	от	него	в	„Златните	пъ-
теки“:	„Всяко	истинско	присъствие	на	сцената	изисква	да	се	зачеркне	без	
остатък	„личното,	естетическо	честолюбие“	и	с	човешко	присъствие	и	
разбиране,	с	дар	за	вивисекция	(а	това	значи	да	се	търпи	болка	до	невъзмож-
ния	предел),	пак	през	него,	през	честолюбието,	да	се	търсят	и	изследват	
психологическите	и	социални	глъбини.	Само	така	са	възможни	на	сцената	
всеотдайността	и	грубостта,	величието	и	падението,	мерзостта	и	са-
можертвата.	Само	така	може	да	ни	покори	театралната	магия.“	

В	тези	думи	е	заключена	тезата	за	органиката	на	актьорското	из-
куство,	органика,	която	неизбежно	има	една	особена	миризма,	особен	дъх	
на	театрална	сцена	—	боя,	етер,	грим	и	тиха	самотна	скръб.	

Иван	Раев	прозря	истината,	че	театърът	се	измъчва,	когато	му	от-
немат	органиката.	И	тази	негова	органика	не	бива	да	се	разбира	тясно	
и	просто	—	само	като	верен	живот	на	актьорите.	По-сложно	и	дълбоко	
нещо	е	тя.	Вътре	в	нея	са	и	истинските	интонации	от	един	общ	сгъстен	
живот,	и	коравата	материя	на	дървото,	на	желязото,	на	едротъканите	
материи.	Театралната	органика	е	сложна,	противоречива	категория,	тя	
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е	подвижна,	изменяща	се,	буквална,	условна,	съвсем	жива,	но	и	умираща,	
когато	трябва,	после	пак	оживяваща,	с	маска	или	оголено	лице,	с	котур-
ни	или	боса,	за	да	вбие	в	нашите	сетива	онова	жизнено	разнообразие,	без	
което	няма	сцена,	няма	и	зрители.	А	разнообразието	не	е	само	жизнено,	
то	е	и	естетическо.	То	позволява	и	курсиви,	и	деформации,	смесване	на	
стиловете,	изтъкване	на	простото	и	смях	подир	помпозното.	Театрал-
ната	органика	е	най-смелата	органика	в	изкуствата.	И	най-богатата.	
И	най-демократичната.	

Иван	Раев	беше	дълбоко	органичен	актьор.	Той	умееше	да	покори	зала-
та	със	своя	емоционален	взрив,	да	залее	зрителите	с	прилива	на	извисена	
естетическа	мисъл.	 Той	 ненавиждаше	 замръзналата	 екстатичност,	
актьорите,	които	играеха	само	формата	на	образа,	а	не	можеха	да	дос-
тигнат	до	глъбината	на	човешките	преживявания.	

Иван	Раев	даде	една	програма	за	развитие	на	българския	театър	за	
десетилетия	напред.	Тя	беше	плод	на	внимателни	наблюдения	върху	теа-
тралния	ни	живот	и	на	прозрения	за	утрешния	негов	статус.	Като	ръково-
дител	на	Националния	ни	театър,	в	Министерството	на	културата,	той	
за	кратко	време	успя	да	създаде	стройна	система	за	нейното	осъщест-
вяване.	Но	Иван	не	беше	удовлетворен	от	високата	си	административна	
длъжност.	Душата	му	беше	на	сцената,	само	там	той	беше	истински	
щастлив.	Неговото	последно	лято	през	1978	година	беше	в	Жеравна.	Тук	
той	завърши	„Златните	пътеки“	и	пиесата	си	за	пазителите	на	старите	
къщи.	Бяхме	почти	всеки	ден	заедно.	Заедно	бяхме	на	море.	Заедно	бяхме	
в	часа	на	неговата	смърт	в	Шуменския	драматичен	театър,	когато	на	
23	август	той	представи	новия	му	директор	в	типичния	си	изискан	стил.	
И	останахме	завинаги	заедно	—	той	неизменно	присъствува	в	моя	живот	
като	висок	пример	на	всеотдайност,	като	нравствен	коректив	на	моите	
действия	и	бездействия,	като	интелектуален	подтик	към	съвършенство	
на	стиха	и	отношението	ми	към	заобикалящия	ме	свят.	

Той	завинаги	си	остана	моят	съкровен	приятел	и	верен	другар,	на	
когото	дължа	изключително	много.	

Днес	в	деня	на	неговата	60-годишнина	аз	дълбоко	свеждам	глава	пред	
неговия	ярък	и	светлинно	чист	живот,	който	в	нашите	днешни	измере-
ния	е	всъщност	истински	подвиг	в	служба	на	Мелпомена	и	зрителите.	В	
служба	на	Изкуството	и	човешката	радост.	

Но	нека	спра	дотук	с	помисъл	за	тленното	и	нетленното,	за	крайното	
и	безкрайното,	за	смъртта	и	безсмъртието,	за	красотата	—	наричана	
Иван	Раев.	
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Иâàí Рàеâ â „Мàéсòîрè“ íà Рà÷î Сòîяíîâ — реж. Вèëè Цàíêîâ
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Любен Гройс1

СТИХОТВОРЕНИЯ

Дóшàòà ìè е ëàãóíà. 
Беç êîрàáè è ëîäêè пî íея.
Беç äърâеòà è õрàсòè пî пясъêà.
Сàìî еäíà òъíêà áреãîâà ëèíèя
рàçäеëя пóсòîòàòà íà äâе.

Бè ìîãëî äà áъäе òàêà —
пî сèíьîòî îãëеäàëî íà çàëèâà
äà се îòпóсíàò êîрàáè íà îòäèõ,
äà се пîпèëеяò ìежäó òяõ ëîäêè
è óäâîеíè îò сâîèòе îòрàжеíèя
äà съçäàäàò еäíà ìе÷òà.

Тîãàâà õрàсòèòе è äърâеòàòà
щяõà äà прîòеãíàò ръöе,
à èçëèòàщèòе îò òяõ пòèöè,
прèöеëеíè êъì âърõîâеòе íà ìà÷òèòе,
äà îòрàçяâàò îíîâà íеòърпеíèе,
êîеòî îòëè÷àâà âсяêà íàäежäà.

Дíес ëàãóíàòà е шèрîêà è пóсòà,
Пî áреãà íе ëè÷àò äàже сëеäè îò рà÷еòà,
íà пëèòêîòî íе пëóâàò äîрè еäíîêëеòъ÷íè.
Сàìî òàçè íàпреãíàòà сêîáà
íà áреãîâàòà ëèíèя
íàсòîé÷èâî íàпîìíя, ÷е íяìàì
íèòî íàäежäà, íèòî ìе÷òà.

1 Големият режисьор Любен Гройс бе творчески съпричастен със Сливенския театър. 
На сцената му той постави няколко пиеси на Шекспир и спектаклите му преминаха с 
голям успех. Публикуваните стихове са от посмъртно издадената му стихосбирка „По-
някога животът си отива“.
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ПОРТРЕТЪТ И ЦВЕТЯТА

Кàêâîòî сâежî öâеòе äà îсòàâя
âъâ âàçàòà äî òîçè сòàр пîрòреò,
òî сòàâà ÷àсò îò íеãî — îò òîãàâà,
êîãàòî îáрàçъò е áèë çàсíеò.

И рîçàòà, è ëþëяêà, è äàже
îáèêíîâеíàòà çеëеíèíà,
èçпрàâеíè äî òîçè âрàò îáíàжеí,
прèëяãàò íà áеçìъëâíàòà жеíà. 

Тъé âсеêè öâяò âърõó ëèêà íàíàся
еäèí íепîâòîрèì íþàíс
è òя жèâее сâîé жèâîò áеçãëàсеí
îò ìеêà äîáрîòà è íежíà сòрàсò.

Тîâà е ъãъë â сòàяòà, êъäеòî
еäíî прèсъсòâèе áеç îòäèõ áäè,
è áеç äà ìè äîсàжäà със съâеòè,
ó÷óäâà се, êîãàòî съì сърäèò.

Иëè с äîáрà óсìèâêà пîîщряâà
íàпъпèëàòà пëàõà рàäîсò â ìеí.
Тàêà áесеäàòà íè прîäъëжàâà
ãîäèíè, áеç îò òяõ äà ëèпсâà äеí.

4 октомври 1981, София

СНЯГ

Не äърâеòà è õрàсòè çàòрóпâà
òîçè сâяò áàрîêîâ, рàçêîшеí —
÷ерíè ìèсëè ó ìеíе се ÷óпяò,
сòрàõîâе, íàсòрîеíèя ëîшè.

Всяêà ìîя òреâîãà ãрàäсêà
òóêà ãîре сìешíà èçãëежäà.
Всè÷êî сòàпя â сâîяòà ëàсêà
òърпеëèâà сíеãîâàëежà.
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И äóшàòà ìè çàпрèëè÷âà
íà същèíсêî äеòсêî áëîê÷е,
âъâ êîеòî âсяêà áîè÷êà
е пîсòàâеíà ÷èсòî è òî÷íî.

Тъé óсещàì — êîãàòî íàêрàя
íà пъòеêàòà спрà äà îáõâàíà
òàç êàрòèíà íеîáè÷àéíà,
сàì ÷àсòèöà îò íея ще сòàíà.

декември 73 Боровец

В КРАЯ НА ЛЯТОТО

Още äеí,
îще íяêîëêî ÷àсà
òîçè áряã, òîçè äîì
ще се сëеяò със ÷ерíàòà èâèöà пясъê,
ще çàòрепêàò ó ìеí êàòî спîìеí.

Мîяò пъò ще е сòрîã —
îãîëяõà äърâеòàòà.
Зàшóìя пî прîçîрöèòе äъжä.
Тàçè íîщ се çàêëþ÷è ìîреòî.
Дîрè ÷àéêèòе âе÷е прîпъжäà.

Мîяò пъò ще е сòрîã —
Всеêè äеí ще ìèíàâà
óìîреí îò òрóäà è îò ãрèжèòе.
С òяõ ще áъäе è òîпëèя çàëъê êîрàâ
è сòóäеíî îãíèщеòî.

Мîяò пъò ще е сòрîã —
âсеêè äеí ще çàâършâà
със сàìîòíà, áеçсìèсëеíà íîщ.
Сòàрè êíèãè äî съí ще рàçãръщàì,
ще рàçëèсòâàì прî÷еòеíà пîщà.

Кàòî съí îò äеòèíсòâî òîãàâà,
êàòî ëàсêà îò ìàëъê çàпîìíеíà
â ìèсъëòà ìè ще îжèâяâàò
òîçè áряã, òîçè äîì.
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ДВОЙНИК

Тè сè â прàçíèя пепеëíèê,
â íерàçòâîреíàòà êíèãà.
Тè сè äъõà îò òеáе,
äî сърöеòî ìè êîéòî сòèãà.

Аç òе съçäàäîõ îò íèщî,
îò âъçäóõ è âяòър сàìî.
Със òеáе сеãà íàсещàì
âсяêî äърâî è êàìъê.

Чàсîâе îò съíя сè ãóáя
äà òе ÷àêàì îò âсè÷êè пîсîêè.
Беç äà çíàя â êîãî съì âëþáеí,
àç съì преäàí äъëáîêî.

И ìàêàр äà íе същесòâóâàш
è фàêòè÷есêè äà òе íяìà,
àç íепреêъсíàòî îáщóâàì
със сîáсòâеíàòà сè èçìàìà.

И àêî òе срещíà сëеä âреìе
â реàëíîсòòà íà íещàòà,
íяìà äà òе âъçпрèеìà.
Ще преäпî÷еòà ìе÷òàòà.

1971 г.
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Иван Налбантов

Из цикъла „Аркашки“

ВЪВ ВОЕННИЯ МУЗЕЙ
   На Ангел Савов

Прèçíàíèе è пî÷èò, èìе, сëàâà —
àêòьîръò âе÷íî се сòреìè êъì òяõ.
Тîé öяë жèâîò Æèâîòà пресъçäàâà
с êîìè÷íè съëçè è òрàãè÷еí сìяõ.

Нî òóê íе е òеàòър — íяìà сöеíà.
Тóê èäâàò жèâèòе äà пîìъë÷àò.
Оò сíèìêèòе ãè ãëеäàò сàìî íеìè
ëèöà íà õîрà — áеç äóшà, áеç пëъò...

И òèшèíàòà òъé ãè óìîряâà,
÷е сâежäàò íèсêî сâîèòе ÷еëà.
Тè ìîже áè çàòóé се çàсòîяâàш
преä îíя реäíèê с òъíêè î÷èëà?

И äâàìàòà се ãëеäàòе â î÷èòе.
Тàêàâà рîëя ìàé íе сè èãрàë?
О÷èòе ìó òе пèòàò: „Хеé, âръсòíèêî,
êîреìъò òè е ìíîãî íàòежàë?“

Беçìъëâíî îòãîâàряш: „Нàòежàë е.
Оõ, âсè÷êî âе÷е òъé ìè се îòщя...“
А сíèìêàòà, îòäàâíà пîжъëòяëà,
съíóâà âсе íесáъäíàòè íещà.

Аêòьîрсêàòà òè ãîрäîсò се сòîпяâà.
Иçëèçàш сàì... Нî âе÷е ìèсëèш, ÷е
пî-òрàéíà îò èçìàìíàòà òè сëàâà
е òàçè íà âръсòíèêà òè — ìîì÷е.
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ПРЕМИЕРА
 На Елена Цикова

Мèçàíсöеí êрàé ìàсà с âîäêà,
пепеëíèê с óãàрêà, ПЛЮС:
ìàршèрóâàщà пîõîäêà
íà ãерîя òъìíîрóс.

Десеòèíà ìîíîëîçè
â äесеòèíà àêòà, ПЛЮС:
ìъë÷àëèâè жèâè пîçè
â сòрàíеí íяêàêъâ рàêóрс.

Пàóçè — пîëóепè÷íè,
с îõ! è àõ! преäсìърòíè, ПЛЮС:
ìóçèêà — íеèäèëè÷íà —
сìес îò ìèíîìеòеí òрóс.

Мрàê. Прîжеêòîр. Лъ÷ îò ëяâî.
Зàëпîâè сàëþòè, ПЛЮС:
âèêîâе â сàëîíà „Брàâî!“
(îò Кëàêьîрсêèя съþç).

Пî óсещàíе, пî ÷óâсòâî
— çíàì ãî âе÷е íàèçóсò —
âъâ áàòàëíîòî èçêóсòâî
äàже ìèíóсъò е ПЛЮС.

МАСКИ
 На Ивайло Христов

Еäíàòà пëà÷е...
Дрóãàòà се сìее!
Аêòьîръò  â äâеòе ìàсêè е пîáрàí.
Че сëó÷âà се пîíяêîãà äà пее,
êîãàòî îò сêръáòà е îáëàäàí.

Че сëó÷âà се
пîíяêîãà äà пëà÷е,
à íяêàêâà óсìèâêà äà пъëçè
пîä òежêî спóсíàòèòе ìó êëепà÷è,
пîä òрóäíî óäържèìèòе съëçè.
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Че сëó÷âà се...
Кàêâî ëè íе се сëó÷âà
â òеàòърà — àреíà íà съäáè?
Дîрè è пóáëèêàòà се íàó÷è
фàëшèâî äà се сìее è сêърáè.

„Нèе, äîëóпîäпèсàíèòе“ îò Аë. Геëìàí, преìèерà 1980 ã. 
Режèсьîръò Пëàìеí Мàрêîâ (äîëó) с ÷àсò îò àêòьîрèòе â 

спеêòàêъëà — Иâàéëî Хрèсòîâ, Лèäèя Гяóрîâà è Прîäàí Дèìîâ
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ДРАМАТУРЗИ В СЛИВЕН

 
ИВАН РАДОЕВ  
ЗА ПЪРВАТА СИ ПИЕСА1

Първата	ми	пиеса	„Светът	е	малък“	е	написана	през	1957	г.	по	време	
на	моето	пребиваване	в	Сливен.	Тя	има	една	малка	предистория.	Всъщ-
ност	причината	да	бъде	написана	са	няколкото	писма,	които	получих	
от	един	приятел	на	моя	баща,	който	след	атентата	в	„Света	Неделя“	
през	1925	година	е	бил	изпратен	една	нощ	на	гарата	от	баща	ми,	без	ни-
кой	да	знае,	за	Австрия	и	оттам	с	параход	за	Южна	Америка.	Този	човек	
се	казва	Никола	Кисов.	Роден	е	в	с.	Пордим,	връстник	на	баща	ми	и	негов	
приятел.	По	убеждения	земеделец.	По	повод	на	мой	очерк,	печатан	в	сп.	
„Наша	родина“,	който	се	отнасяше	до	Търново,	се	получава	едно	писмо.	В	
него	ми	задава	въпроса:	„Вие,	Иван	Радоев,	да	не	би	случайно	да	сте	син	на	
Дашо	Радоев	от	Пордим,	когото	аз	познавам.	Прочетох	Вашия	очерк	за	
Търново	и	много	ме	трогна.	Спомни	ми	за	нашия	северняшки	край“	и	т.н.	
Писмото,	написано	на	един	почти	възрожденски	език,	много	трогателен,	
с	редица	забравени	думи,	останали	от	неговото	време.	Беше	кратко.	Аз	
отговорих,	че	съм	същият	този.	Последва	ново	писмо,	в	което	накратко	
ми	разказваше	живота	си	—	 защо	е	 емигрирал,	 как	 е	 стигнал	до	Южна	
Америка	чрез	Австрия,	за	парахода,	наемните	работници,	търсенето	на	
работа.	Попада	в	град	Берисо	—	Аржентина.	Това	е	един	град,	както	го	
описва	той,	със	силно	развита	месна	промишленост,	прочут	със	своите	
огромни	кланици	на	добитък,	където	се	настанява	и	започва	да	работи.

Пишеше	ми,	че	има	две	големи	дъщери,	които	учат	в	колеж,	мъчели	се	
да	понаучат	български	думи	—	почти	не	знаят	български;	че	много	се	надя-
вал	на	едно	решение	на	нашето	правителство	след	Девети	септември	да	
покани	и	плати	разноските	за	връщането	на	някои	прогресивни	хора,	които	
са	емигрирали	по	това	време	—	1923—1925	г.	И	съжалява,	че	не	са	се	сетили	
за	него.	Той	не	е	получил	такава	покана,	макар	че	казваше:	Тръгването	ми	
е	много	съмнително	вече.	Ето,	аз	съм	все	пак	заседнал	тука,	имам	къща,	
децата	ми	са	тука,	учат	се	в	тукашното	училище.	Почти	не	се	чувстват	
българи.	Всъщност	не	се	чувствуват	дотолкова,	доколкото	не	говорят	ези-
ка.	Той	като	патриот	и	човек	с	борческа	биография	се	е	мъчил	да	им	внуши	
още	от	деца	едно	отношение	към	България	като	към	прародина,	тъй	да	се	
каже.	Но	зная,	че	тогава	изказа	съжаление,	че	не	е	зачетен,	че	не	е	поканен	
да	се	върне.	Били	са	поканени	някои	други	хора	от	Аржентина	да	се	върнат.

В	писмото	имаше	описания,	спомени	негови	за	село	—	къде	е	бил	с	баща	
ми,	къде	са	се	разхождали	като	младежи.	Помни	имената	на	местностите	
около	село.

1 Из литературната анкета на Мария Гарева с Иван Радоев.
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След	това	аз	му	отговорих,	че	съм	получил	писмото	и	съм	много	радос-
тен	и	че	то	много	ме	е	трогнало	и	запалило	и	не	би	ли	могла	да	продължи	
малко	нашата	кореспонденция,	свързана	с	някои	мои	въпроси,	които	да	му	
задам,	а	той	да	ми	отговори	с	оглед	написването	на	нещо.	Защото	първо-
начално	мислех	да	напиша	някаква	поема	на	българска	емигрантска	тема.	
Но	вече	бях	попаднал	в	театъра,	в	Сливенския	театър...	Същата	година	се	
сформира	и	Бургаският,	в	който	за	пръв	път	у	нас	се	даде	възможност	да	
се	създаде	театър	на	единомишленици,	оглавен	от	Вили	Цанков.	Събраха	
се	една	група	—	Леон	Даниел,	Юлия	Огнянова	и	Методи	Андонов.	Тогава	
водиха	с	мене	преговори	да	замина	като	драматург,	но	вече	се	бях	ориен-
тирал	към	Сливен	и	обещах	да	напиша	една	пиеса,	първата	си	пиеса,	за	
бургаския	театър.	Макар	че	тя	няколко	месеца	по-късно	излезе	и	в	Сливен.

Сöеíà îò пîсòàíîâêàòà „Сâеòъò е ìàëъê“, режèсьîрè 
Дèìèòрèíà Гþрîâà è Нèêîëàé Сàâîâ. Сëèâеí, 1959 ã.
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Иван Радоев

СВЕТЪТ Е МАЛЪК 
Откъс

ЧЕТВЪРТА КАРТИНА

В кръчмата. Сега тя е украсена с цветя. Днес е сватбата на Яна и 
доктор Томов. На авансцената стоят Мълчаливият, Иван и Антонио.

ИВАН	(държи в ръката пачка банкноти).	Осем	хиляди	песи!	Толкова	
пари!	Трудно	се	печелят	и	трудно	се	дават.	С	какво	мога	да	ви	се	отплатя?

МЪЛЧАЛИВИЯТ.	Нищо	не	се	губи	на	тоя	свят.	Ние	с	Антонио	ще	
се	справим	тука.	Ти,	като	се	закрепиш	там,	в	България,	с	баща	си,	един	
ден	ще	прескочиш	и	до	наше	село.	Там	все	ще	намериш	някой	от	дядовия	
Нейков	род.	Петър	провожда	много	здраве	—	ще	кажеш.	Добре	е	той	—	ще	
кажеш,	—	добре	печели,	само	дето	му	е	мъчно	за	село.

ИВАН.	Много	ви	благорая,	братя.	Хайде	ще	се	видим	после	пак.	Ние	
стягаме	оттатък	багажа.	(Излиза.)

АНТОНИО.	Иван	разбрал	всичко.
МЪЛЧАЛИВИЯТ.	За	кое?
АНТОНИО.	За	парите.
МЪЛЧАЛИВИЯТ.	Нищо	не	е	разбрал.
АНТОНИО.	Антонио	казва,	разбрал.
От	входната	врата	на	кръчмата	се	появява	Селивестър	с	вестник	

в	ръка.
СЕЛИВЕСТЪР	(четейки вестник).	Днес	в	11	часа	ще	се	извърши	вен-

чавката	на	Ян	Селивестър	Вълчанова	и	доктор	Тома	Томов.	Поканват	се	
всички	българи...“	и	т.н.	А?	Антонио,	чуваш	ли?

АНТОНИО.	Чува,	чува!
СЕЛИВЕСТЪР.	Нашето	обявление	е	най-отгоре.	(Изважда часовника 

си.)	Бре,	че	то	е	вече	11.30	часът.	Ами	че	те	са	свършили	бе...	Я,	вие	готови	
ли	сте?	Ей	сега	ще	дойдат.	Може	и	да	са	тръгнали.	(Започва да се суети.)	
Нещо	да	сме	забравили?	Грамофонът!	(Влиза в кухничката.)

АНТОНИО.	Хубаво,	хубаво!	И	цвете	много,	и	вино	много.	А	любов	има?...
Отвън се чува говор и шум. Селивестър  влиза.
СЕЛИВЕСТЪР	 (внася грамофона.)	Идат!	Братя,	идат	(Пуска стар 

боен марш.)
Вратата се отваря и нахълтва с шум същата група работници от 

първа картина плюс още един — Оптимистът с винтягата.
Добър	ден,	патрон!
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ДРАГОМАНИНЪТ.	А	здрасти	пак,	Селивестре!	Че	ти	много	тържест-
вено	ни	посрещаш.	(Оглежда цветята.)

СМЕЕЩИЯТ СЕ. Като	на	парад.
СЕЛИВЕСТЪР	(спира грамофона).	Вие	откъде	се	изтърсихте?
СМЕЕЩИЯТ СЕ.	Ами	напечелихме	се	и	се	връщаме.
СЕЛИВЕСТЪР.	Че	много	скоро.
ОПТИМИСТЪТ.	Тръгнали	за	Ла	Пас.	Абе,хора,	вие	що	не	питате?	Аз	

стоя	цял	месец	без	работа	в	Ла	Пас,	те	идват	да	търсят	работа	там.	Я	
се	връщайте,	викам	им,	и	тръгвайте	с	мене!

СЕЛИВЕСТЪР.	Е,	и	сега	накъде?
ОПТИМИСТЪТ.	В	Балкарсе	за	картофи.
СЕЛИВЕСТЪР.	За	картофи	ли?
ОПТИМИСТЪТ.	За	картофи	зер.	Я	слушай!	(Вади от джоба си писмо 

и чете.)	„Тръгвай,	братко,	веднага.	Луда	пара	ще	падне.	Плащат	на	тор-
ба.	Ако	има	други	наши,	събери	ги	и	тръгвайте.“	Тоя	същият	миналата	
година	ме	води	там.	Каквото	пише,	значи,	е	истина.	И	ги	прибрах	аз	тия	
гладници,	та	обратно.	Ще	ги	натъпча	с	пари,	да	знаеш.

СМЕЕЩИЯТ СЕ.	Ами	няма	какво.	Ще	ставаме	плантатори	и	догодина	
на	Ла	Плата	на	плажа.

МЕЧТАТЕЛЯТ.	Там	аз	ще	ви	свържа	с	жени.	Познавам	аз	една	испанка.
СМЕЕЩИЯТ СЕ.	Да	не	е	оная?
МЕЧТАТЕЛЯТ.	Коя?
СМЕЕЩИЯТ СЕ.	Коя?	Значи,	и	ти	не	я	познаваш?	Много	лъжеш,	ей!	

Никаква	испанка	не	познаваш.
МЕЧТАТЕЛЯТ.	Познавам.	Нейното	име	е	Габриела.	Косата	£	тече	бав-

но	по	раменете	като	водите	на	Парана.	Тялото	£	—	твърдо	като	кебрачио	
и	студено	през	лятото.	Очите	£	светли	като	лагуните	на	пампасите.	
Когато	ги	огледна,	там	пламва	огън	и	тялото	се	запалва.	Тя	е	дива.	Не	
знае	откъде	идва.	Къде	е	началото...	Може	би	вятърът	на	Андите	хиляди	
години	е	галил	с	жестоката	си	ласка	камъка,	докато	се	оформят	рамене-
те,	пръстите,	бедрата.	После	с	мъка	тя	се	е	отскубнала	от	него	и	слязла	
надолу	към	Ла	Плата.	Ей,	хора!	Аз	съм	скитник!	Моят	дом	е	голям!...	Вие,	
които	си	почивате,	четете	вестник,	слушате	радио,	чули	ли	сте	гласа	
на	Габриела?	Тя	ме	чака	сега.	Затова	бързам.	Бързам	и	се	спъвам	по	пътя.	
Бързам	да	потъна	в	тъмнината	на	косите	£,	да	падна	от	умора	до	нея	и	
да	прошепна:	„Успокой	се!	Аз	дойдох,	Габриела!“

СМЕЕЩИЯТ СЕ.	Лъжеш!
МЕЧТАТЕЛЯТ.	Лъжа!
             Пауза. 
СЕЛИВЕСТЪР.	Чаайте	бе!	Какво	като	децата!...
   Настъпва мълчание.
Вие	не	виждате	ли,	че	тук	има	украса,	цветя?
СМЕЕЩИЯТ СЕ.	Виждаме.
СЕЛИВЕСТЪР.	Не	усещате	ли,	че	има	нещо?
СМЕЕЩИЯТ СЕ.	Усещаме.
СЕЛИВЕСТЪР.	Е,	че	питайте	тогава	защо	е	това.
СМЕЕЩИЯТ СЕ.	Ние	мислехме,	че	нас	посрещаш.
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СЕЛИВЕСТЪР.	Сватба!	Сватба	има!	Дон	Селивестър	дъщеря	жени!
От изненада някои нарамват торбите да си вървят.

Чакайте!	Чакайте!	И	вие	ще	бъдете	сватбари.	Сядайте,	гладници!
СМЕЕЩИЯТ СЕ.	Е,	хайде	да	е	честито.	Кой	е	зетят?
СЕЛИВЕСТЪР.	Доктор!	Един	наш	учен	българин,	доктор	Томов.
ОПТИМИСТЪТ.	Че	аз	го	познавам	бе.	Миналата	година,	като	носехме	

траверси	на	пристанището,	той	ми	даде	едни	прахове.	Знам,	че	тогава	
играеше	на	спортния	тотализатор	и	аз	му	помагах.

СЕЛИВЕСТЪР.	Ха,	той	е	доктор	Томов.
ОПТИМИСТЪТ.	Знам	го	аз	бе.	Най-напред	нещо	ми	се	дръпна,	ама	

после	излезе	добър	човек.
СЕЛИВЕСТЪР.	Е,	какво	стоите!	По	сто	пъти	ли	ще	ви	каня?

Клаксон на автомобил.
Идат,	идат!	Ставайте,	идат!	Сядайте	бе!...	Грамофонът,	грамофо-

нът...	(Пуска грамофона — същия боен марш.)
Влизат Яна, Докторът и Ангел. Някой се опитва да извика „ура“. 

Селивестър ги посреща на вратата и целува поред и тримата.
ДОКТОРЪТ	(излиза напред).	Все	си	мислех,	че	поне	днес	ще	спечеля.	Гле-

дайте	сега,	господа!	Нещастие!	(Изважда вестника и лотариен билет.)	20	000	
песи	печели	билет	№	11,	12,	13	—	серия	О.	(Показва билета си.)	11,	12,	13	—	серия	П.

Смях.
Да,	ето	го	тук	в	тълкувателя.	(Изважда тълкувателя. Чете.)	„Към	

края	на	лятото	от	първото	до	тринадесето	число	вашият	шанс	е	на	
номерата	11,	12,	13.	Чакайте	подходящ	сън.“

СМЕЕЩИЯТ СЕ. Нищо,	докторе,	следващия	тираж.
СЕЛИВЕСТЪР.	От	лотарията	загуби,	но	пък	спечели	булка	за	мили-

они.	Сега	вече	ще	играете	двамата	с	Яна.	И	шансовете	ще	бъдат	двойни.	
(Към другите.)	Я,	приятели,	докато	чакаме	гостите,	да	му	ударим	по	една	
чашка.	Да	кажем	„добре	дошли“	на	младоженците.

ГЛАСОВЕ. Хайде,	наливайте!	Хайде	за	добре	дошли!	Тука	за	булката	
и	зетя...

ОПТИМИСТЪТ.	Сега,	като	ги	заведа	аз	тия	гладници	на	картофите	
в	Балкарсе,	ще	ги	натъпча	с	пари	и	всички	ще	се	изпоженят.

СМЕЕЩИЯТ СЕ.	На	плажа,	на	плажа.
МЕЧТАТЕЛЯТ.	Само	Ла	Плата!	При	испанките.
СЕЛИВЕСТЪР.	Е,	хайде	сега...	Мили	зетко!	Мила	дъще!	Скъпи	гости!	В	

тоя	радостен	ден	за	нашия	скромен	дом,	макар	и	далече	от	нашето	мило	
отечество	България,	ние	сме	се	събрали	да	отпразнуваме	щастливия	брак	
на	двама	млади	хора	—	мои	деца.	Да	им	пожелаем	да	са	здрави	и	млади,	да	си	
народят	много	българчета,	да	имат	радост	и	честит	живот	и	да	бъдат	
все	така...	все	така...	Хайде,наздраве!

Всички се чукат: „Наздраве, наздраве!“
АНГЕЛ.	Братя!	Нека	и	аз	да	кажа	две	думи.

Мълчание.
Като	ви	гледам	сега,	очите	ми	се	наливат	със	сълзи,	затова	искам	да	

се	чукна	с	вас.	Гледам	ви	и	си	спомням	за	България.	Тая	България,	която	
ни	прокуди	в	чужди	земи,	да	се	скитаме	по	чужди	пътища.	Но	нищо.
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В това време от страничната врата влизат Иван и Макавей. Те са 
откъм гърба на Ангел и той не ги вижда.

Нищо,	казвам.	Аз	съм	доволен,	че	съм	жив	и	здрав.	Доволен	съм,	че	вие	
тук	се	трудите	и	никой	не	посяга	на	залъка	ви.	Вашите	бащи,	вас	ви	е	
прокудил	гладът,	немотията	ви	е	прокудила,	а	мене	ме	прокудиха	разбой-
ниците.	Те	ни	взеха	земята,	добитъка,	здравето	ни	взеха	и	ни	изпъдиха	
да	търсим	радост	по	далечни	земи.	Мъка	ми	е,	като	ви	гледам.	Ала	се	рад-
вам,	че	не	сте	там	сега.	Нищо.	Моята	съвест	е	чиста.	Светът	е	толкова	
голям,	че	все	ще	се	намери	място	за	един	честен	човек.

МАКАВЕЙ	(откъм гърба на Ангел).	Зависи,	господин	пикьор!
Ангел се обръща и изненадан вижда Макавей.

Зависи,	казвам.
Всички гледат натам.

Светът	не	е	толкова	голям,	щом	можахме	да	се	срещнем	с	тебе	след	
тридесет	години	тук,	в	Санта	Фе	—	града	на	светата	вяра.

СЕЛИВЕСТЪР. Макавей,	ама	вие	сега	ли	ще	тръгвате?
МАКАВЕЙ	(приближава към Ангел).	Как	попаднахте	тук,	господин	

пикьор?
АНГЕЛ	(смутено).	Аз	не	ви	познавам...	Но	все	едно,	сега	имаме	сватба.	

Заповядайте!	(Подава му чаша.)
ГЛАСОВЕ.	Хайде	за	младоженците!...	Чакайте...
МАКАВЕЙ	 (поема чашата от Ангел).	 За	мадоженците	аз	ще	пия	

после.	(Оставя чашата на масата.)	Не	ме	ли	познаваш,	господин	пикьор?
Ангел вдига рамене.

А	не	познаваш	ли...	Имаше	един	каменар,	когато	се	правеше	бойчинов-
ското	шосе.	Не	помниш	ли,	че	онова	време	избухна	едно	българско	въста-
ние?	Беше	още	23-а	година	и	народът	се	надигна	срещу	тиранията...	Но	
помниш	ли,	че	когато	вие	там	победихте	де...	една	нощ	изкараха	петима	
души	край	Огоста,	за	да	ги	ликвидират.	С	тая	ръка	тогава	ти	стреля	в	
същия	тоя	каменар,	когато	той	искаше	да	скочи	в	реката.	Ти	го	улучи	
тук,	в	рамото,	ала	той	знаеше	добре	да	плува.	Той	имаше	на	гърдите	си	
една	моряшка	котва,	изписана	с	мастило	и	иглички.	Ти	даже	го	беше	кръс-
тил	Макавей	Моряка...	Не	познаваш	ли	Макавей	Моряка,	господин	пикьор?	
(Макавей разкопчава ризата си срещу него).

Минава шепот и общо учудване. Недоумение.
АНГЕЛ	(смутено се усмихва).	Тоя	човек	припознава,	братя.	(Към Ма-

кавей.)	Аз	за	пръв	път	ви	виждам.
МАКАВЕЙ. Господин	пикьор,	и	ти	си	поостарял	като	мене.	И	сигурно	

доста	хора	са	забравили	как	изглеждаше	на	младини	с	брича,	с	ботушите,	
с	мустачките	и	добруджанската	двуколка	с	белия	кон.	Ала	ние	двамата	не	
можем	да	се	забравим	един	друг.	Нас	ни	свързва	смъртта,	господин	пикьор.

Минава шепот.
АНГЕЛ	(нервничи).	Каква	двуколка	и	какъв	бял	кон?
МАКАВЕЙ.	Той	не	беше	съвсем	бял,	а	на	едни	такива	кафяви	петна.	

Ангел	Вълчанов,	още	ли	ще	се	изпитваме?	Ще	разлееш	виното.
АНГЕЛ	 (поглежда треперещата си ръка и му се струва, че всички 

гледат там. Оставя чашата си на масата).	Вие	какво	искате?	Не	раз-
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бирате	ли,	че	за	пръв	път	ви	виждам?	И	никакъв	бял	кон,	и	никакъв	моряк	
не	познавам.	(Към другите.)	Не	разбирам,	братя,	сватба	ли	правим	ние,	
или	тоя	човек...	Какво	иска	той?

ИВАН.	Преди	пет	дена	вие	сте	влезли	в	стаята	на	баща	ми	и	той	ви	
е	видял.	Вярно	ли	е?

АНГЕЛ.	Не	е	вярно.	(Вика срещу двамата.)	Какво	искате,	скитници	
такива?

ГЛАСОВЕ.	Аа,	недей	тъй,	чичо.	Внимавай,	не	обиждай,	ей!
АНГЕЛ.	Никъде	не	съм	влизал.	Това	не	е	вярно.
АНТОНИО	(решително излиза напред.)	Вярно!

Всички замълчават.
Аз	видях.	Той	влезе	там.
АНГЕЛ. Не	е	вярно.	Никъде	не	съм	влизал,	дивако!
Антонио вдига юмрук с едно силно „яя“ и замахва. Но пред него се 

изпречва Яна.
ЯНА.	Вярно	е.	Аз	го	срещнах	оная	нощ	на	стълбището.	Той	ме	излъга,	

че	е	дежурен	на	складовете.
СЕЛИВЕСТЪР.	Ян,	ти	какво	приказваш,	Ян?
ЯНА. Вярно	е,	татко.	Още	когато	дойде	Иван	и	баща	му,	той	ми	каза,	

че	Иван	много	приличал	на	един	негов	приятел,	убит	преди	трийсет	го-
дини	в	България.

АНГЕЛ.	Никъде	не	съм	влизал.	Чувате	ли?	Това	не	е	вярно!
ДОКТОРЪТ	(набрал сили).	Вярно	е.	(Към Ангел.)	А	защо	ти	ме	накара	

оня	ден...	Защо	ти	ми	рече:	„Ако	искаш	Яна	да	стане	твоя	жена,	удари	
морфин	на	болния.“

Ангел е притиснат. Кръгът около него се стеснява.
НЕРВНИЯТ.	Вярно	ли	бе?
ГЛАСОВЕ.	Вярно	ли	е?
	 															Отговаряй	пред	всички!
	 															Ти	българин	ли	си?
АНГЕЛ.	(обкръжен от настръхналите работници, се успокоява при-

видно, за да мине в настъпление).	Е,	какво?	Вярно	е.	Какво	от	това,	като	
е	вярно,	дрипльовци!	Какво	сте	настръхнали	такива?	Да	не	мислите,	че	
ме	е	страх	от	вас?	Аз	съм	Ангел	Вълчанов.	И	много	съжалявам,	че	не	съм	
стрелял	по-точно	на	времето.	Трябваше	да	ви	избием,	всички	ви	до	един	
трябваше	да	избием,	да	ви	затрием	от	света	и	семе	да	не	остане	от	вас.	
Разбойници!	Всички	сте	такива!	Махайте	се	веднага!	Вие	 сте	в	чужда	
къща.	Ще	отида	в	полицията.	Тук	не	е	България!	Тук	има	закони.	Махайте	
се!	(И тръгва срещу тълпата.)

СЕЛИВЕСТЪР	(препречва пътя му).	Вярно	ли	е	всичко	това,	Ангеле?
НЕРВНИЯТ	(отскубва се и замахва с юмрук).	А	бе	какъв	„ангел“	е	той?
ГЛАСОВЕ.	Чакай!
	 	 			Остави	го!
	 	 			Чакай!
СЕЛИВЕСТЪР	 (към Ангел с тих, сдържан глас).	 Вярно	 ли	 е	това,	

Ангеле?
ГЛАСОВЕ.	Вън!
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	 	 Да	си	върви!
	 	 Вън!
МЪЛЧАЛИВИЯТ.	(излиза пред всички).	Братя!

Мълчание.
Ние	трябва	да	решим.
ГЛАСОВЕ.	Да	решим!	Да	решим!
	 	 			Да	отидем	в	полицията.
НЕРВНИЯТ	(отново се спуща).	А	бе	какво	ще	правим	в	полицията?
АНГЕЛ	(изкрещява безсмислено).	Вие	всички	сте	комунисти.
МЪЛЧАЛИВИЯТ	(тихо).	Не	сме	всички.	Само	аз	и	Антонио...	Братя,	

аз	предлагам	ние	да	му	издадем	присъда.	В	името	на	България	убиецът	
и	предателят	Ангел	Вълчанов	се	осъжда	на	смърт.	Присъдата	да	бъде	
изпълнена	от	неизвестен	човек	в	неизвестен	ден.

ГЛАСОВЕ.	Да	го	осъдим!
АНГЕЛ	 (надвиква ги).	Стига!	Не	ме	е	страх	от	никого.	Аз,	дрипльо	

съм	осъден	веднъж	на	смърт,	там,	в	България.	Още	преди	десет	години.	А	
както	виждаш,	още	съм	жив	и	здрав.	Не	ме	е	страх	от	вас.	Аз	имам	писмо...	
Лично	Александър	Цанков	ми	пише	от	Буенос	Айрес.	„Как	сте	със	здравето,	
господин	Вълчанов“	—	ме	пита.	Добре	съм	със	здравето	аз.	Даже	много	съм	
добре.	Ще	ми	стигнат	и	години,	за	да	се	срещнем	пак.

Мълчаливият вдига ръка за гласуване. Постепенно всички вдигат ръце 
освен Селивестър и Яна. Ангел се чувствува неловко. Стои няколко мига 
всред строгите лица и вдигнатите ръце на хората.

СЕЛИВЕСТЪР.	Е,	Ангеле...	Тука	не	те	искат!
Тълпата мълчаливо му разтваря път. Ангел тръгва нерешително и 

търси съчувствие в нечии очи. Мълчание. Ангел излиза уплашен, унизен, 
осъден.

Братя!	Сватба	ли	правя	аз!	Дъщеря	си	ли	женя	аз?	Имам	ли	вино	аз?	
Могат	ли	българите	да	се	веселят?

Някой от емигрантите запява. Всички стоят неподвижни. Посте-
пенно някои се залавят. Бавно и тежко заиграват емигрантите и пеят 
„Росне ле, майчина дощеро“. Играят. Лицата са строги. Постепенно все 
по-отчетливо се оформя ритъмът. За хорото се хваща и Селивестър. 
Мълчаливият хваща за ръка Яна и също се присъединяват.

Българско	хоро,	братя!	Удряйте	здраво	земята,	та	да	се	чуе	чак	долу,	
в	България!	Удряйте	да	я	продъним	тая	земя!
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СЛИВЕНСКА СЦЕНА

Деньо Денев

З.а. Венелин Колев — 
МОРСКИ КАПИТАН,  
КОЙТО СТАНА ЛАЗАР

Морето	и	театърът	са	двете	големи	приключения	в	живота	на	Ве-
нелин	Колев.	Изглежда	парадоксално,	но	е	така:	той	изоставя	кариерата	
на	офицер	от	военноморския	флот	и	се...	заселва	в	Храма	на	Мелпомена.	
Единствената	сурова	роля,	на	която	режисьор	е	морето,	Венко	(така	към	
него	се	обръщат	приятелите	му)	заменя	с...	90	чужди	живота.	Толкова	са	
ролите	му,	в	които	се	превъплъщава	на	сцените	на	театрите	във	Видин,	
Русе,	София	(Сатиричния	театър)	и	17	сезона	в	Сливен.

Сантиментален,	 което	 е	 човешко,	 често	 в	 своите	 спомени	 вижда	
картини	от	детството	си,	от	родното	място	—	град	Бяла,	където	е	мос-
тът	на	майстор	Кольо	Фичето.	Там,	където	българският	гений	е	оставил	
нетленен	знак.	А	знаците	в	живота	на	актьора	са	неговите	роли.

За	града	на	Хаджи	Димитър	и	Добри	Чинтулов	той	споделя:	„Още	преди	
да	дойда	в	Сливен,	аз	имах	чувството,	че	го	познавам,	че	съм	негов	жител.	
Това	го	дължа	на	чудесната	книга	„Път	през	годините“	от	Константин	
Константинов.“	И	често	цитира	нейното	знаменито	първо	изречение:	
„Над	всичко	е	лазурно-матовото	сияние	на	Сините	камъни,	което	ще	даде	
истинския	колорит	на	дните	ни...“

Сливенската	планина	и	за	него	е	силен	магнит,	който	го	омагьосва.	
Планината,	в	която	дърветата,	тревите,	птиците	и	снеговете,	всяко	
нещо	е	глава,	отделна	от	буквара	на	природата	и	прибавя	своя	пулс	към	
трепетите	на	живота.

И	всяка	роля,	за	да	е	вълнуваща,	трябва	да	е	пулс	от	трепетите	на	
живота.	Първата	му	роля	на	сливенска	сцена	е	Масларски	от	комедията	
„Милионерът“	на	Йордан	Йовков.

Има	няколко	години,	когато	в	Сливен	Любен	Гройс	поставя	своята	
„Шекспириада“.	Венко	участва	в	неговата	постановка	на	 „Комедия	от	
грешки“,	в	която	изпълнява	ролята	на	слугата	Дромио.

Като	най-силни	творчески	изяви	той	определя	ролите	си	в	българ-
ската	драматургия.	Играл	е	в	пиесите	„Чудо“	и	„Човекоядката“	от	Иван	
Радоев.	И	в	театралната	триада:	„Как	така?“,	„Януари“	и	„Лазарица“	от	
Йордан	Радичков.	Коронната	му	роля	е	Лазар	в	монодрамата	„Лазарица“,	
режисирана	от	Богдан	Красински,	син	на	поета	Славчо	Красински.	За	тази	
роля	през	1977	година	той	казва:	„Тя	е	цяло	море.	Само	една	тема	от	нея	
да	вземем	—	например	антагонизма	между	човека	и	кучето,	и	може	да	се	
изгради	спектакъл.	В	София,	в	театър	„Сълза	и	смях“,	показахме	нашата,	



  Деньо Денев  59

сливенска	„Лазарица“.	Беше	незабравим	ден.	На	представлението	дойдоха	
Григор	Вачков	и	Велко	Кънев.	В	букета,	който	Гришата	ми	подари,	беше	
поставил	блежка	със	следния	надпис:	„На	Лазар	№1	от	Лазар	№2“.	Така	
незабравимият	актьор	и	приятел	Григор	Вачков	подчертаваше,	че	в	хро-
нологичен	ред	той	след	мен	е	изградил	ролята.“

И	независимо,	че	е	заслужил	артист,	че	е	в	зенита	на	творческите	си	
възможности,	точно	на	60-тия	му	рожден	ден,	тогавашният	директор	
на	театър	„Стефан	Киров“	го	„помолил“	да	излезе	в	пенсия.	(О,	времена!	
О,	нрави!).

Но...	излизайки	в	пенсия,	той	влиза	в	друга	коронна	роля.	Представя	
повече	от	50	пъти	пред	сливенска	(и	не	само	сливенска!)	публика	моноспек-
такъла	„Време	за	полудяване“	(„Тъга	по	България“)	—	автор	и	постановчик	
Деньо	Денев.

На	въпроса:	Какво	ти	отне	и	с	какво	те	обогати	театъра,	той	от-
говаря:	„Отне	ми	морето.	Но	ми	даде	много:	насити	живота	ми	с	много	
животи.	Това	е	най-нескучната	професия:	днес	си	професор,	утре	желез-
ничар,	докато	една	вечер	замръкваш	като	Лазар	на	дърво!	Вълнуващо	и	
красиво,	но...	при	условие,	че	имаш	талант!“

Венелин	Колев	беше	Божа	дарба.	През	2017	година	той	се	пресели	в	
отвъдното.	Поклон!	И	покой	за	душата	му.

З.à. Веíеëèí Кîëеâ 
â ìîíîспеêòàêъëà 
„Вреìе çà пîëóäяâàíе“ 
îò Деíьî Деíеâ



60 ÏËÀÌÚÊ

Актьорът Михаил Илийков

ЗА ТЕАТЪРА

Преди повече от 40 години актьорът Михаил Илийков свързва 
съдбовно живота си с театър „Стефан Киров“. На сливенска сцена той 
изиграва десетки роли, за него може да се каже, че е живата история 
на театъра.

Михаил Илийков е пръв носител на наградата „Аскеер“ (1992 г.) за 
водеща мъжка роля (в моноспектакъла „Джендем хан“). Той пръв (от 
живите актьори) е удостоен от Съюза на артистите в България с 
наградата „За чест и достойнство“.

*	*	*
Когато	си	в	театъра,	като	актьор,	длъжен	си	да	посрещаш	еднакво	

всички	роли,	за	които	те	търсят,	и	да	си	подготвен	за	всякакъв	вид	спек-
такли...	Без	да	изменяш	на	творческата	си	природа.

*	*	*
Винаги	съм	гледал	на	класическите	пиеси	като	на	съвременни	и	на	

съвременните	като	на	 класически.	Това	 е	 върховното	благо,	 което	ни	
дава	театърът	—	да	се	разхождаме	из	времената	и	докато	сме	живи,	да	
си	въобразяваме,	че	сме	безсмъртни...

*	*	*
Към	всички	роли	тръгвам	с	еднаква	сигурност,	но	въпросът	е	в	това,	

че	сигурност	почти	не	съществува...

*	*	*
Ако	се	случи	човек	да	живее	по-дълго,	може	да	стане	свидетел	на	какъв	

ли	не	театър:
Народен	театър.	Национален	театър.	Академичен	театър.	Учебен	

театър.	Държавен	театър.
Читалищен	театър.	 Възрожденски	театър.	 Общински	театър.	

Самодеен	театър.	Южно-български	театър.	Военен	театър.	Театър	на	
бойните	действия.	Частен	театър.	Авангарден	театър.	Уличен	театър.	
Училищен	театър.

Театрална	работилница.	Театър	в	куфар.	Театър	на	кушетка.	Пан-
томимен	театър.	Реформаторски	театър.	Театър	за	един	актьор.	Ре-
формиран	театър.	Театър	без	актьори.

С	шест	букви:	ТЕАТЪР!
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ДРАМАТУРЗИ В СЛИВЕН

Деньо Денев

ХИЛЯДА ПРОМИЛА ЛЮБОВ 
(Мюзикъл-приказка)

	

Л	И	Ц	А:
Царят
Царицата
Принцесата
Принц	Север
Принц	Юг
Принц	Запад	
Принц	Изток
Придворни	госпожици:
Северина
Юлия
Зарафина
Изабела
Бедният	(богат)	момък
Добрата	магьосница
Злата	магьосница
Разказвачът

Уточнения:
1.	Авторът	предлага	за	магьосниците	следното	облекло:
За	злата	магьосница	—	клин,	наметало,	дамска	шапка	и	ботушки	—		

всичко	в	черен	цвят.	
За	добрата	магьосница	—	същото	облекло	—	в	златист	цвят,	който	в	

най-голяма	степен	да	наподобява	светлината.
2.	Всички	реплики,	с	изключение	на	отбелязаните	в	текста	и	моноло-

зите	на	Разказвачът,	се	изпълняват	—	като	пеене!
3.	Действието	се	развива	предимно	в	царския	двор	и	на	други	места			

в	царството.
Рàçêàçâà÷ъò:
Имало	едно	време	един	цар...	По	този	начин	започват	приказките	за	

царе,	нашата	—	също.	И	така:	Имало	едно	време	един	цар...	Той	бил	добър	
и	милостив	владетел.	Избрал	си	красива	девойка	от	народа	за	съпруга.	
Младата	царица	го	дарила	с	дъщеря.	Принцесата	растяла	щастлива	сред	
разкоша	на	царския	двор,	озарена	от	любовта	на	своите	родители.	Дните	
£	минавали	в	песни	и	игри	с	придворните	госпожици.	Но	както	черен	облак	
понякога	закрива	Слънцето,	така	и	неочаквана	болест	забила	трънчето	си	
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в	младото	сърце,	омрачнила	лицето	на	принцесата.	Царят	и	царицата	се	
видели	в	чудо.	Давали	мило	и	драго,	за	да	излекуват	любимата	си	дъщеря.

И	както	всяка	история	си	има	предистория,	нашата	—	също.	
Царят,	когато	още	бил	ерген,	имал	любовна	връзка	с	една	от	прид-

ворните	дами,	но	в	лош	за	нея	момент,	заповядал	на	стражите	да	я	из-
хвърлят	от	царския	двор.	Изгонената	придворна	дама	се	превъплътила	
в	зла	магьосница.	И	за	да	си	отмъсти	на	царя,	тя	наказала	принцесата	с	
любовна	мъка.	Така	се	нарича	болестта	на	царската	дъщеря.

Освен	зла	магьосница	в	нашата	приказка	участва	и	добра	магьосница.	
Не	може	без	нея.

Както	везната	има	две	блюда,	така	заедно	вървят	злата	и	добрата	
магьосница.	Злото	и	Доброто.

*	*	*
Нека	се	върнем	при	двете	магьосници	и	да	следваме		хода	на	събитията	

—	такива,	каквито	са	се	развивали	в	онова	време.	Виждаме	горска	поляна	
под	звездното	нощно	небе.	Луната	осветява	изпълнения	с	тайнственост	
пейзаж.	Звучи	музика	—	тихо,	но	в	ударен	ритъм	(примерно	„Танц	със	саби“	
от	Хачатурян).	На	поляната	излизат	магьосниците.	Те	са	със	саби	в	ръце	
и	започват	да	се	дуелират,	като	всяка	изпълнява	своите	реплики.

Зëàòà ìàãьîсíèöà:
	 	 	 Боговете	така	са	решили:
	 	 	 да	представлявам	тъмните	сили.
Дîáрàòà ìàãьîсíèöà:
	 	 	 Боговете	така	са	решили:
	 	 	 да	представлявам	светлите	сили.			
Зëàòà ìàãьîсíèöà:
	 	 	 Боговете	така	са	решили:
	 	 	 аз	да	съм	лошата,	аз	да	съм	зла.	
	 	 	 И	доброто	да	хвърлям	без	милост
	 	 	 в	казана	със	вряща	смола.
Дîáрàòà ìàãьîсíèöà:
	 	 	 Боговете	така	са	решили:
	 	 	 без	почивка	да	браня	доброто!			
	 	 	 Аз	да	му	бъда	вярна	закрила	
	 	 	 пред	тъмните	сили	в	живота.	
Зëàòà ìàãьîсíèöà:
	 	 	 Боговете	така	са	решили:
	 	 	 да	представлявам	тъмните	сили.	
Дîáрàòà ìàãьîсíèöà:
	 	 	 Боговете	така	са	решили:
	 	 	 да	представлявам	светлите	сили.
Зëàòà ìàãьîсíèöà:
	 	 	 Със	съдбата	си	аз	се	гордея.
	 	 	 И	сърцето	си	храня	със	злоба.
	 	 	 Аз	не	обичам	слънце	да	греe,
	 	 	 най-предпочитам	тъмната	доба.		
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Дîáрàòà ìàãьîсíèöà:
	 	 	 Моята	работа	върша	скромно.
	 	 	 Барабани	не	бия	за	нея.
	 	 	 Стига	ми	само	в	хубав	спомен
	 	 	 на	избавен	човек	да	живея.			
Зëàòà ìàãьîсíèöà:
	 	 	 Боговете	така	са	решили:
	 	 	 да	представлявам	тъмните	сили
Дîáрàòà ìàãьîсíèöà:
	 	 	 Боговете	така	са	решили:
	 	 	 да	представлявам	светлите	сили.	

*	*	*
Царският дворец. Сцена с Царя и Царицата.
Мîíîëîã íà Цàря:
	 	 	 Дори	античните	трагици	—
	 	 	 Есхил,	Софокъл,	Еврипид	—
	 	 	 безмълвни	са	пред	мойта	драма.
	 	 	 Сякаш	с	телени	камшици
	 	 	 денонощно	яростно	съм	бит.	
	 	 	 Няма	сила	в	мойто	рамо	—
	 	 	 как	Царицата	да	се	опре?
	 	 	 Че	боговете	ме	наказват,	знам,
	 	 	 ще	отида	да	се	моля	в	храм	—	
	 	 	 принцесата	да	стане	по-добре!		
Мîíîëîã íà Цàрèöàòà:
	 	 	 Сплетени	са	във	венец
	 	 	 злото	и	доброто.
	 	 	 Свързани	са	със	конец
	 	 	 дните	на	живота.	
	 	 	 Той	е	тънък	като	косъм	—
	 	 	 може	да	го	скъса	вятър.
	 	 	 А	човекът	пита:	—	кой	съм
	 	 	 във	вековния	театър?
	 	 	 Знам,	създаден	съм	от	Бога!
	 	 	 И	аз	самия	Бог	не	съм,
	 	 	 щом	разяжда	ме	тревога	
	 	 	 и	ме	поразява	гръм.
	 	 	 За	майката	жесток	товар
	 	 	 е	детето	£	да	страда.
	 	 	 Тогаз	се	къпе	тя	във	жар,
	 	 	 стига	дъното	на	ада.	
Цàряò:
	 	 	 Сякаш	с	телени	камшици
	 	 	 денонощно	яростно	съм	бит.
	 	 	 Безсилни	са	пред	мойта	драма
	 	 	 дори	античните	трагици	—		
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	 	 	 Есхил,	Софокъл,	Еврипид!
Цàрèöàòà:
	 	 	 За	майката	жесток	товар
	 	 	 е	детето	£	да	страда.
	 	 	 Тогаз	се	къпе	тя	във	жар,
	 	 	 стига	дъното	на	ада.		

*	*	*

Царският дворец. Сцена с четирите придворни госпожици.
Северина, Юлия, Зарафина и Изабела (хорово, речитатив) изпълняват  

Молитва за здравето на принцесата:
	 	 	 Отче	всемогъщи	и	предвечни	Боже,
	 	 	 от	Когото	идва	всеки	дар	и	всяко	благо!	
	 	 	 Благодаря	Ти	за	Твоите	благодеяния,
	 	 	 които	изля	изобилно	върху	мене	грешната	
	 	 	 и	недостойна	твоя	рабиня,	и	усърдно	Ти
	 	 	 се	моля:	както	сега	милостиво	послуша
	 	 	 моята	молитва	и	ми	показа	благоразположението
	 	 	 на	Твоето	човеколюбие,	така	винаги
	 	 	 изпълнявай	всички	добри	мои	желания
	 	 	 и	ми	явявай	Твоята	богата	милост.	Направи
	 	 	 така,	че	Принцесата	прекрасна	да	оздравее,
	 	 	 на	лицето	£	усмивката	върни!	Защото
	 	 	 Ти	си	милосърден	и	човеколюбив	Бог,
	 	 	 и	затова	на	Тебе	—	Отец	и	Син	и	Свети	дух
	 	 	 отдаваме	слава,	сега	и	всякога,
	 	 	 и	вовеки-веков!	Амин!

На сцената, в дъното, се вижда силуетът на Царя, който мълчешком 
се моли.

Рàçêàçâà÷ъò:
Вече	казахме,	че	Царят	и	Царицата		давали	мило	и	драго,	за	да	спасят	

креещата	си	рожба.	Вестители	обявили	в	цялото	царство		и	в	съседните	
царства,	че	ако	се	намери	момък,	който	да	избави	от	нещастието	прин-
цесата,	тя	ще	се	омъжи	за	него.		

И	заприиждали	принцове	от	четирите	посоки	на	света:	от	Север	и	
Юг,	от	Запад	и	Изток.	Всеки	носел	специален	дар	и	таял	надежда,	че	ще	
излекува	царската	дъщеря	и	ще	я	вземе	за	своя	съпруга.

*	*	*
Царският	дворец.	Сцена	с	четирите	придворни	госпожици.	Пристига	

принц	Север.
Сеâерèíà:
	 	 	 —	Добре	дошъл,	принце!
	 	 	 Но	нека	узнаем	
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	 	 	 още	в	сегашния	час:
	 	 	 —	Откъде	идвате?
	 	 	 И	какво	ви	води	при	нас?
Прèíö Сеâер:
	 	 	 От	студения	Север	пристигам,
	 	 	 но	бие	в	гърдите	ми	млади
	 	 	 горещо	сърце.
	 	 	 Без	много	словесни	тиради!
	 	 	 Де	е	принцесата?	Мигом
	 	 	 при	нея	да	идем.
	 	 	 От	моето	огнено	вино
	 	 	 в	румени	краски	ще	пламне
	 	 	 нейното	бледно	лице.
Сеâерèíà:
	 	 	 Заповядайте!	Да	отидем	при	принцесата.
	 	 	 (Напускат сцената)

Рàçêàçâà÷ъò:
Спи	зло	под	камък.	Но	злото	никога	не	спи!	Злата	магьосница	превърна	

огненото	вино	в	студена	кръв	от	риба.	Но	това	принц	Север	не	го	знае.	
Неговата	мисия	е	обречена	на	неуспех.

Прèíö Сеâер	(отново на сцената):
	 	 	 Аз	не	успях.	Няма	промяна.
	 	 	 Принцесата	бледна	остана.
Прèäâîрíèòе ãîспîжèöè	(хорово):
	 	 	 Било	е	огненото	вино
	 	 	 студена	кръв	от	риба.
	 	 	 Навярно	и	кръвта	е	синя
	 	 	 във	ледения	Сибир.

	 	 	 Но	вие,	принце,	не	тъжете!
	 	 	 Вие	нямате	вина.
	 	 	 Ако	по-добре	във	нас	се	взрете	—
	 	 	 ще	намерите	жена!

Северина прегръща принц Север, целува го и го извежда от сцената.

Рàçêàçâà÷ъò:
Принц	Север	не	успя	да	извади	от	унеса	царската	дъщеря.	Но	него-

вият	неуспех	не	е	ли	всъщност	победа?	Северина	го	прегърна	и	целуна.	В	
химията	има	правило:	Подобни	в	подобни	се	разтварят.	Така	е	и	в	живота.	
Северина	и	принц	Север	се	намериха.

*	*	*
Царският двор. Сцена с четирите придворни госпожици. Пристига 

принц Юг.
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Юëèя:
	 	 	 —	Добре	дошъл,	принце!
	 	 	 Но	нека	узнаем
	 	 	 още	в	сегашния	час:
	 	 	 —	Откъде	идвате?
	 	 	 И	какво	ви	води	при	нас?
Прèíö Юã:
	 	 	 Разбрах,	че	принцесата	крее...
	 	 	 Аз	идвам	от	щедрия	юг,
	 	 	 дето	Слънцето	меко	грее
	 	 	 и	земята	богато	ражда.
	 	 	 Ябълки	златни	нося	ви	тук.
	 	 	 И	зрели	в	магичен	климат
	 	 	 те	утоляват	—	и	глад,	и	жажда,
	 	 	 и	сила	целебна	имат.
Прèíö Юã:
	 	 	 При	принцесата	нека	да	идем!
Юëèя:
	 	 	 Добре.	(Към публиката)
	 	 	 А	какво	ще	се	случи	—	ще	видим!
	 	 	 (Напускат сцената)

Рàçêàçâà÷ъò:
Спи	зло	под	камък.	Но	злото	никога	не	спи!	Злата	магьосница	превърна	

златните	ябълки	в	малки	глобуси	от	печена	глина.	Така	те	загубиха	своя	
цвят,	своята	сладост	и	целебната	си	сила.	Но	това	принц	Юг	не	го	знае.	
И	неговата	мисия	е	обречена	на	неуспех.

Прèíö Юã	(отново на сцената):
	 	 	 Не.	Не	успях.	Няма	промяна.
	 	 	 Принцесата	няма	остана.
Прèäâîрíèòе ãîспîжèöè	(хорово):
	 	 	 Били	са	ябълките	златни
	 	 	 малки	глобуси	от	жълта	пръст.
	 	 	 Станахте	вие	без	да	знаете
	 	 	 жертва	изкупителна	на	мъст!

	 	 	 Но	вие,	принце,	не	тъжете!
	 	 	 Вие	нямате	вина.
	 	 	 По-добре	във	нас	се	взрете	—
	 	 	 ще	намерите	жена!

Юлия прегръща принц Юг, целува го и го извежда от сцената.

Рàçêàçâà÷ъò:
И	принц	Юг	не	успя	да	помогне	на	царската	дъщеря.	Но	трябва	ли	да	

тъжи	за	своя	неуспех?	Юлия	го	прегърна	и	целуна.	Сред	нещастието	на	
царския	двор	припламнаха	искрите	на	нова	любов.	Щастието	върви	редом	
с	нещастието.	Така	е	не	само	в	приказките,	но	и	в	живота.
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*	*	*
Царският двор. Сцена с четирите придворни госпожици. Пристига 

принц Запад.

Зàрàфèíà:
	 	 	 —	Добре	дошъл,	принце!
	 	 	 Но	нека	узнаем
	 	 	 още	в	сегашния	час:
	 	 	 —	Откъде	идвате?
	 	 	 И	какво	ви	води	при	нас?

Прèíö Зàпàä:
	 	 	 Лошата	вест	е	с	яки	крила	—
	 	 	 всички	посоки	бързо	облита.
	 	 	 Как	е	принцесата?	Болна	била?	
	 	 	 За	нея	дошъл	съм	да	питам.
	 	 	 В	този	свят	—	и	прекрасен,	и	грозен	—
	 	 	 всички	богатства	на	моя	престол		
	 	 	 давам	£	аз.	И	букета	от	рози.
	 	 	 А	Луната	предлагам	за	ореол.

Прèíö Зàпàä:
	 	 	 Принцесата	искам	да	видя!	Къде	е?
Зàрàфèíà:
	 	 	 Елате	с	мен.	Аз	ще	ви	водя.	
	 	 	 (Извежда го от сцената)	

Рàçêàçâà÷ъò:
Спи	зло	под	камък.	Но	злото	никога	не	спи!	Злата	магьосница	превър-

на	розите	в	мидени	черупки.	Така	те	загубиха	своя	цвят	и	своето	благо-
ухание.	Царицата	на	цветята	се	втвърди	в	студена	мъртва	материя,	
неспособна	да	разпалва	искрите	на	живота.	Но	това		принц	Запад	не	го	
знае.	И	неговата	мисия	е	неуспешна.

Прèíö Зàпàä	(отново на сцената):
	 	 	 И	аз	не	успях.	Няма	промяна.
	 	 	 Принцесата	болна	остана.
Прèäâîрíèòе ãîспîжèöè	(хорово):
	 	 	 Били	са	розите	в	букета
	 	 	 прости	мидени	черупки.
	 	 	 Този	път	на	вас	късмета
	 	 	 го	погълна	черна	дупка.

	 	 	 Но	вие,	принце,	не	тъжете
	 	 	 Вие	нямате	вина.
	 	 	 По-добре	във	нас	се	взрете	—
	 	 	 ще	намерите	жена!
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Зарафина прегръща принц Запад, целува го и го извежда от сцената.
Рàçêàçâà÷ъò:
Принц	Запад	също	не	успя	да	излекува	царската	дъщеря.	И	той	про-

пусна	своя	шанс,	превърна	се	в	поредната	жертва	на	злата	магьосница.	
Но	Зарафина	го	прегърна	и	целуна.	А	не	е	ли	нейната	целувка	живото	цвете	
на	любовта?	Родил	ли	се	е	този,	който	ще	разбули	магията	на	любовта?	
Може	би	времето	ще	даде	отговор,	макар	че	и	то	не	всичко	знае.

*	*	*
Царският двор. Сцена с четирите придворни госпожици. Пристига 

принц Изток.
Иçàáеëà:
	 	 	 —	Добре	дошъл,	принце!
	 	 	 Но	нека	узнаем
	 	 	 още	в	сегашния	час:
	 	 	 —	Откъде	идвате?
	 	 	 И	какво	ви	води	при	нас?
Прèíö Иçòîê:
	 	 	 На	изток	—	подобно	завеса
	 	 	 на	Слънцето	—	стигна	нерадостна	вест.
	 	 	 На	прекрасната	ваша	принцеса
	 	 	 при	вас	съм	дошъл	да	помогна	днес.

	 	 	 Пръстен	венчален	£	нося.	Готов
	 	 	 с	нея	да	свържа	своя	живот.
	 	 	 Дарена	ще	бъде	с	много	любов
	 	 	 в	моето	царство	от	моя	народ.
Прèíö Иçòîê:
	 	 	 Сега	са	много	важни
	 	 	 дори	£	миговете.
	 	 	 Моля!	При	принцесата	прекрасна
	 	 	 бързо	ме	водете!
Иçàáеëà:
	 	 	 Тогава	да	не	губим	време!
	 	 	 Заедно	със	мен	вървете!		
	 	 	 (Напускат сцената)
Рàçêàçâà÷ъò:
Спи	зло	под	камък.	Но	злото	никога	не	спи!	Злата	магьосница	накали	

венчалния	пръстен	в	искряща	жар	и	го	превърна		в	ръждиво	метално	кръгче,	
негодно	за	сватбен	ритуал.	Обезобразеният	пръстен	би	нанесъл	жестока	
обида	на	принцесата,	каквато	е	целта	на	злата	магьосница.	Но	това	не	е	
известно	на	принц	Изток.	Той	напразно	се	стреми	към	принцесата,	няма	
никакъв	шанс	да	успее.

Прèíö Иçòîê	(отново на сцената):
	 	 	 Зла	орис	и	мене	постигна.
	 	 	 Принцесата	погледа	си	дори
	 	 	 не	повдигна!
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Прèäâîрíèòе ãîспîжèöè	(хорово):
	 	 	 Не	беше	пръстенът	венчален
	 	 	 най-добре	измислен	дар.
	 	 	 Бе	този	малък	кръг	метален
	 	 	 нагрят	в	искряща	жар.
	 	 	 Но	вие,	принце,	не	тъжете!
	 	 	 Вие	нямате	вина.
	 	 	 По-добре	във	нас	се	взрете	—
	 	 	 ще	намерите	жена!
Изабела прегръща принц Изток, целува го и го извежда от сцената.
Рàçêàçâà÷ъò:
Още	едно,	поредно	фиаско	на	 благородно	намерение.	И	поривът	на	

принц	Изток	към	принцесата	беше	осланен.	Злата	магьосница	и	този	път	
победи.	Но	в	очите	на	Изабела	светнаха	любовни	пламъчета	—	и	те	са	за	
принц		Изток.	Ще	се	намери	ли	достатъчно	кислород	за	новото	чувство?	
Отново	времето	ще	каже	тежката	си	дума..

*	*	*
Тъмна сцена.
На небето блещукат вечните звезди.
Тишината е разсечена от звънтеж на саби. Гласове.

Зëàòà ìàãьîсíèöà:
	 	 	 Боговете	така	са	решили:
	 	 	 по-мощни	да	бъдат	тъмните	сили.

Дîáрàòà ìàãьîсíèöà:
	 	 	 Боговете	така	са	решили:
	 	 	 вечни	да	бъдат	светлите	сили.

Зëàòà ìàãьîсíèöà:
	 	 	 Боговете	така	са	решили:
	 	 	 Мракът	да	тържествува...

Дîáрàòà ìàãьîсíèöà:
	 	 	 Дори	когато	мракът	тържествува	—
	 	 	 пак	думата	последна	има	светлината!
	
Дуелират се саби.
Дуелират се гласове.
Вечен двубой между злото и доброто.
Сцената бавно разсветлява.

Рàçêàçâà÷ъò:
Спи	зло	под	камък.	Но	злото	никога	не	спи!	Не	спи	обаче	и	доброто.	

То	винаги	е	на	своя	пост!	Ето	какво	се	случи	веднъж	в	гората.	Една	жена	
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(това	беше	добрата	магьосница)	се	спъна	в	откършен	от	вятъра	клон,	
падна	и	си	счупи	единия	крак.	Болката	беше	нетърпима.	Жената	не	може-
ше	да	помръдне	от	мястото	си.	Тя	започна	да	стене...	Тогава,	за	късмет	
на	пострадалата,	пред	нея	се	появи	един	момък.	Неговата	поява	не	беше	
случайна.	Той	работеше	като	секач	на	дърва	в	гората.	И	съдбата	пожела	
да	го	срещне	с	добрата	магьосница,	която	се	намираше	в	беда.

Момъкът	живееше	скромно	и	казано	още	по-точно	—	като	милиарди	
земни	хора	—	на	ръба	на	бедността.	Но...	лишен	от	материални	блага,	той	
притежаваше	добро	и	щедро	сърце.	Природата	го	беше	дарила	с	най-драго-
ценния	талант:	да	обича	и	помага	на	хората.	По	тази	причина	авторът	
го	определи	като	беден	(богат)	момък.

Верен	на	благородния	си	характер,	той	веднага	се	притече	на	помощ		
на	стенещата	жена.	Постави	шина	на	счупения	крак,	отнесе	добрата	
магьосница	в	колибата	си	и	там	я	излекува.	В	знак	на	благодарност	тя	го	
изпрати	при	болната	от	любовна	мъка	принцеса,	като	му	даде	табакера	
с	вълшебен	прах,	който	беше	стрит	от	сухите	листа	на	най-високата	
планинска	билка.Тази	билка	расте	най-близо	до	небето.	Слънцето	я	целува	
със	златните	си	лъчи	най-напред,	сребърните	капки	на	дъжда	първо	нея	
оросяват.	Природата	£	придава	магическа	сила,	която	може	да	зареди	
човека	с	хиляда	промила	любов.

Божествената	любов.

*	*	*
Сцена с добрата магьосница и бедния (богат) момък.
Дîáрàòà ìàãьîсíèöà:
	 	 	 В	труден	ден	на	мен	в	живота
	 	 	 ти	ръка	подаде.	Благороден
	 	 	 както	винаги	си	бил	—	защото
	 	 	 от	доброто	си	сърце	си	воден.

	 	 	 При	принцесата	с	вълшебен	прах
	 	 	 те	пращам	не	като	отплата	днес.
	 	 	 Ти	не	си	белязан	с	тежък	грях,
	 	 	 най-много	заслужаваш	тази	чест.

	 	 	 И	съдбовна	ще	е	тази	среща.
	 	 	 Устните	£	поръси!	Горещо
	 	 	 ги	целувай!	Само	със	целувки
	 	 	 прахът	ще	бъде	лековита	смес!
	 	 	 Принцесата	тогава	ще	изплува
	 	 	 от	летаргичния	унес.	
Беäíèяò (áîãàò) ìîìъê:
	 	 	 Вече	от	риториката	куха
	 	 	 на	президенти	и	банкери
	 	 	 на	планетата	£	се	повръща.
	 	 	 Те	хвърлиха	света	в	разруха!
	 	 	 Всяка	справедливост	е	химера
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	 	 	 и	горчив	е	хлябът	най-насъщен!	
	 	 	 Как	в	нещастно	обкръжение
	 	 	 мога	само	аз	да	съм	щастлив?
	 	 	 Тежка	драма	с	продължение...
	 	 	 Струва	ли	си	в	нея	да	си	жив?

Дîáрàòà ìàãьîсíèöà:
	 	 	 Винаги	си	струва	да	си	жив.
	 	 	 И	на	друг	да	подариш	живот.
	 	 	 Изкови	си	жребий	на	щастлив!
	 	 	 Не	прави	на	себе	си	бойкот!

*	*	*
Сцена с бедния (богат) момък и четирите придворни госпожици.

Прèäâîрíèòе ãîспîжèöè	(хорово):
	 	 	 —	Добре	дошъл	сте,	принце!
	 	 	 Но	нека	узнаем
	 	 	 още	в	сегашния	час:
	 	 	 —	Откъде	идвате?
	 	 	 И	какво	ви	води	при	нас?
Беäíèяò (áîãàò) ìîìъê:
	 	 	 Аз	не	съм	принц,	а	секач	на	дърва.
	 	 	 Вадя	си	хляба	в	гората.
	 	 	 Не	говоря	с	парфюмни	слова,
	 	 	 но	съм	пратеник	на	съдбата.
	 	 	 Придворните	госпожици	(хорово):
	 	 	 Щом	сте	пратен	от	съдбата	—
	 	 	 нека	да	не	губим	ценно	време!
	 	 	 Здравето	е	чисто	злато	—
	 	 	 на	принцесата	да	го	дадеме!

Четирите придворни  госпожици (като добри феи) отвеждат бедния 
(богат) момък при принцесата.

	
*	*	*
Сцена с четирите придворни госпожици.
Сеâерèíà	(към другите три):
	 	 	 Кое	е	чувството,	което	най-
	 	 	 	много	ни	сближава	под	звездите?
	 	 	 Което	на	Земята	прави	рай
	 	 	 и	е	най-желано	сред	мечтите?
Юëèя:
	 	 	 Ако	беше	златна	рибка	във	водата
	 	 	 на	времето	безкрайно...	Ако	беше
	 	 	 бликаща	светулка
	 	 	 в	индигото	на	мрака.
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	 	 	 Или	поне	мушица
	 	 	 на	Слънцето	в	окото.
Зàрàфèíà:
	 	 	 Да	беше	то	метафора	красива	—
	 	 	 близначка	на	пчелата	медоносна,

	 	 	 можеше	съюз	венчален	
	 	 	 да	сключваме	със	него.

Иçàáеëà:
	 	 	 А	то	е	само	дума
	 	 	 от	пет	горещи	букви.
	 	 	 Една	магична	дума,

	 	 	 дето	всеки
	 	 	 цял	живот	по	своему	я	срича.

Всè÷êè	(хорово):
	 	 	 Ех,	любов...	Ех,	любов...	Любов!

*	*	*
Сцена с принцесата, бедният (богат) момък и придворните госпожици.
Прèíöесàòà	(речитатив):
	 	 	 Истинско	да	беше	виното,
	 	 	 а	не	студена	кръв	от	риба...

	 	 	 Да	бяха	ябълките	—	златни,
	 	 	 а	те	са	глобуси	от	глина...
	 	 	 Да	бяха	розите	—	уханни,
	 	 	 а	те	са	мидени	черупки...

	 	 	 Да	беше	пръстенът	венчален
	 	 	 истински,	а	не	изгарящ	символ...
	 	 	 От	всичките,	ведно	събрани,
	 	 	 дадени	на	мене	от	сърце,
	 	 	 нямаше	отново	да	разцъфне
	 	 	 усмивката	на	моето	лице.
	
Прèíöесàòà:		Потече	жива	жар	в	кръвта	ми
	 	 	 и	възкръснах	за	живота	аз,
	 	 	 щом	на	устните	прашец	почувствах
	 	 	 и	целувката	със	нежна	страст.	

Прèíöесàòà	(сменя ритъма на пеене, съобщава вест от изключи-
телна важност):

	 	 	 Изток	и	Запад,	Север	и	Юг,
	 	 	 и	още	сто	мъжки	тайфуна
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	 	 	 да	минат...	Аз	избрах	за	съпруг	—
	 	 	 този,	който	пръв	ме	целуна!		

Беäíèяò (áîãàò) ìîìъê:
	 	 	 Защо	човек	се	ражда,
	 	 	 ако	той	не	е	готов:

	 	 	 поне	веднъж	да	изживее		
	 	 	 хиляда	промила	любов?

Беäíèяò (áîãàò) ìîìъê è прèíöесàòà	(заедно):
	 	 	 Защо	човек	се	ражда?
Сеâерèíà:
	 	 	 Защо?

Юëèя:
	 	 	 Защо?
Зàрàфèíà:
	 	 	 Защо?
Иçàáеëà:
	 	 	 Защо?
Беäíèяò (áîãàò) ìîìъê, прèíöесàòà è прèäâîрíèòе ãîспî-

жèöè	(хорово):
	 	 	 Защо	човек	се	ражда,
	 	 	 ако	той	не	е	готов:
	 	 	 поне	веднъж	да	изживее
	 	 	 хиляда	промила	любов?
	 	 	

*	*	*
Сцена с двете магьосници. Те се дуелират и разменят следните ре-

плики:
Зëàòà ìàãьîсíèöà:
	 	 	 Боговете	така	са	решили:
	 	 	 аз	представлявам	тъмните	сили.
Дîáрàòà ìàãьîсíèöà:
	 	 	 Боговете	така	са	решили:
	 	 	 аз	представлявам	светлите	сили.
Зëàòà ìàãьîсíèöà:
	 	 	 Боговете	така	са	решили:
	 	 	 да	побеждават	тъмните	сили.
Дîáрàòà ìàãьîсíèöà:
	 	 	 Щом	боговете	така	са	решили	—
	 	 	 тогава	те	са	сгрешили!
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Дуелират се още известно време, като победителка от двубоя излиза 
добрата магьосница. Тя пробожда с оръжието си сърцето на своята про-
тивничка (която пада) и заема триумфираща поза.

(Тази гледка: победената зла магьосница и триумфиращата над нея 
добра магьосница се пренася и в следващата сцена.)

* * *
Сцена с участието на Царя и Царицата, Принцесата и бедният (бо-

гат) момък, четирите принца и четирите придворни госпожици.
Всички са въодушевени, весели, щастливи. Двама от принцовете взе-

мат на ръце добрата магьосница, качват я на раменете си и заедно с нея 
танцуват... Принцесата танцува с избрания от нея жених. Те танцуват 
и се целуват. 

Всички, един по един, прекрачват трупа на злата магьосница, изри-
чат „Анатема!“ и се включват в танца. Те танцуват и пеят:

	 	 	 Гъмжи	животът	от	сюжети,
	 	 	 в	които	грее	любовта.
	 	 	 В	песните	на	хиляди	поети
	 	 	 бий	на	чувството	кръвта.

Зâó÷è ãëàс çàä сöеíàòà (речитатив):
	 	 	 Чувството,	което	озарява
	 	 	 и	мравката	дарява	със	криле;
	 	 	 чувството	с	безсмъртна	слава
	 	 	 и	стъпкано	със	калните	нозе.

	 	 	 Пируети	правим	най-изкусни,
	 	 	 за	да	прелетим	от	трън	на	глог.
	 	 	 Някой	ден	достига	всяко	чувство
	 	 	 своя	неизбежен	епилог.

Веселието продължава...Това е празник на победилото добро. Всички 
танцуват и пеят:

	 	 	 Гъмжи	животът	от	сюжети,
	 	 	 в	които	грее	любовта.
	 	 	 В	песните	на	хиляди	поети
	 	 	 бий	на	чувството	кръвта.

Постепенно празничната атмосфера избледнява. Затихва песента. 
Сцената  бавно притъмнява. Зазвучава  познатият вече музикален мотив 
„Танц със саби“ от Хачатурян.

*	*	*
Рàçêàçâà÷ъò	(финален монолог):
Имало	едно	време	един	цар.	И	една	царица.	Те	имали	една	дъщеря.	Тя	

живяла	щастливо,	но	злата	магьосница,	за	да	отмъсти	на	Царя	(вече	зна-
ете	по	каква	причина),	я	наказала	с	любовна	мъка.	Така	се	случва	не	само	в	
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приказките,	но	и		в	самия	живот	—	потърпевши	са	най-често	невинните:	
невинният	човек,	невинните	хора,	невинната	част	от	човечеството.	И	
това	е	така	не	само	по	време	на	война,	а	и	в	мирния	живот.	Прочие...	и	
мирният	живот,	както	казва	гениалният	португалец	Фернанду	Песоа,	
също	е	война.

Война	 за	утвърждаване	на	доброто.	Ето	защо	в	нашата	приказка	
—	казваме	отново	—	наред	със	злата	магьосница	действуваше	(като	за-
дължителен	контрапункт)	и	добрата	магьосница.	Благодарение	на	нея	
справедливостта	победи.	Бедният	 (богат)	момък	 спечели	 	 сърцето	на	
принцесата.	Така	е	винаги	в	приказките	—	побеждава	доброто,	но	не	става	
всеки	път	така	в	живота.	Доброто	и	злото	са	в	непримирима	схватка.

Ако	оприличим	доброто	на	коледно	дърво	—	то	на	върха	на	това	коледно	
дърво	грее	една	звезда.	Това	е	звездата	на	любовта.			

Сëèâеíсêèяò 
ìèсòър Асêеер — 
àêòьîръò 
Мèõàèë Иëèéêîâ
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АВТОРИ ОТ СЛИВЕНСКИЯ КРАЙ

Йордан Калайков

СТИХОТВОРЕНИЯ

О Т Г Л А С И 

ТЪМНИНА

Лóíàòà, íàжежеíà äî ÷ерâеíî,
пîäсêà÷à âърõó прèëèâà íà 
íîщíîòî íеáе è сяêàш èäе
êрàяò íà сâеòà.
Пî сèпея íà ÷óâсòâàòà,
преç îсêъäíà сâеòëèíà,
се ìярêàò пîêрèâè è пъòèщà,
çà äà пîòъíàò â òъìíèíàòà.

СЛУЧКА

Няêîé ще рàçêàçâà çà çàêъсíяëîòî óòрî
è прîпàäàíеòî íà âèäеëèíàòà.
Бóäíîсòòà ще êръжè è ще èçëèçà îò îрáèòà.
Ще прîäъëжèì íàòàòъê, äî äрóãîòî рàçсъìâàíе,
îсòàâèëè жèâîòà îêóöяë â íàäпреâàрàòà с âреìеòî.
Оòíесеíè, äîрè êрàсèâè, îпëèòàò се пàяжèíè
îêîëî пîжъëòеëèòе ëèсòà íà âъçрàсòòà.
Нàòàòъê пъòяò спèрà със сëъíöесòîеíеòî
è òряáâà äà èç÷àêà , çà äà òръãíе îòíîâî сâеòъò. 

ПРЕДЧУВСТВИЕ
 
Ще äîéäе ëþáîâòà преç äъжäîâíèя сеçîí.
Ще ÷àêà íà íяêîé ъãъë — áеçóìíà è ìîêрà.
И áîëесòòà ще äîéäе. Ще òърсяò õîрàòà ëеêàрсòâà,
à àç ще съì îòãърíàë сòàрè спîìеíè çà áëèçîсòè, 
îòèшëè сè сëеä пëàìíàëè âîéíè íà ÷óâсòâàòà.
Лþáîâòà ще пîсòîè è òъжíà ще сè òръãíе...
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ТАЗИ НОЩ

Сèпâà се íàä õъëìîâеòе òъìíèíàòà,
à íàâъí â сèíьî ãрее сíеãъò.
Мъãëèòе, íàпъäеíè, íàпóсíàõà çеìяòà.
Нàòежà âъçäóõъò è пëъçíà ìèрèс íà íîщ.
Прèспàíè çàспèâàò äíеâíèòе пòèöè è
áàâíî çàпàëâàò се çâеçäèòе.
Оò òèêòàêàíеòî íà âреìеòî ãëъõíàò óшèòе.
Върáèòе спяò — òъé äàëе÷ е прîëеòòà,
êîãàòî сòàâàò рóсîêîсè, çàëþëеíè îò преä÷óâсòâèя.
Кàòî íе÷àêàí прàçíèê е òàçè íîщ, сëеä çàòèшèеòî íà 
î÷àêâàíèяòà. 

РАЗМИНАВАНЕ 
 
Крà÷èì íàíяêъäе  с преìъë÷àâàíèя.
Зäрà÷ъò, âсе òъé, пîâòàря песеíòà íà âяòърà.
Нàêрàя се спîãëежäàìе преç áеçäíàòà íà ãîäèíèòе.
Рàçìèíàâàìе се ...
Иäâà прàçíîòàòà íà íеèçãîâîреíîòî.

УМИРАТ БЛИЗОСТИТЕ
 
Среä äеâеòäесеò è пеò прîöеíòà âëàãà,
â ìърòâàòà õâàòêà íà îãíеíà õàëà
è íàëяãàíе äî еêсòреìàëíîòî
èäе îçъáеí íà рàçäяëèòе сеçîíъò...
Сëеäîáеä се çàîáëà÷àâà, íеéäе преãърìяâà,
çàâàëяâà äîрè, àëà îò íеáеòî íàжежеíî
÷óäîâèщíà рàçäяëà íà òëàсъöè сòрóè.
В рàçãàрà íà рàäîсòíà íеìàрà
пîрîяò рóêíàë ëèöàòà çàшëеâяâà
è óìèрàò íеöеëóíàòè рàííèòе 
сëеäîáеäè íà áъäíè äíè.
Мъëêîì сêëîпèëè î÷è êàòî ìърòъâöè
с пресъõíàë ãëàс сìèреíî реäèì
íà áëèçîсòèòе çàóпîêîéíàòà ìîëèòâà.
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Кети Бозукова

СТИХОТВОРЕНИЯ

•
Прàõòà îò сòàрèòе îáóâêè 
èç÷èсòè сâежàòà рîсà, 
сëеä íîâîëóííàòà íîщóâêà 
пîеìàì êъì íàêрàé сâеòà.
Въâ рàíèöàòà íе çàáрàâèõ 
äà сëîжà ìàëêî õëяá è сîë, 
è ãрàì íàäежäèöà äîáàâèõ 
è сè пîäсâèрíàõ със ëèсòî.
И òъé, çàãëеäàíà â òреâèòе 
сëеä ìрàâêèòе пîеõ íà пъò.
И се íàпъëíèõà î÷èòе ìè —
áеçáрîé öâеòя êрàé ìеí öъфòяò, 
äърâеòàòà пîêëîí ìè сòîрâàò 
è пòèöèòе çàпяâàò â õîр 
è íяìà êàп÷èöà пресòîреíîсò...
Прèрîäàòà е режèсьîр — 
è âсеêè ìèã íè съòâîряâà 
рàçëè÷еí è íепîâòîрèì.

Нî âсеêè сàì ãî прежèâяâà —
жèâîòъò сè сàìè òâîрèì.

•
Пîíяêîãà, 
еäíà съëçè÷êà сàìî
òè сòèãà äà рàçäâèжè îêеàí.
И íе îò ìъêà, íе çàщîòî сòрàäàш, 
à прîсòî îáè÷, 
è ëþáîâ,
è пëàì...
А прîсòî ãëàс, â ãърäèòе òè прèòèõíàë;
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прàçíóâà öяëîòî òè същесòâî —
è âсяêà êëеòêà â òеáе е óсìèâêà,
è ëàсêà,
è преãръäêà със äîáрî.
Пîíяêîãà íè òряáâà сàìî пëàìъê 
è â íеãî äà се âãëеäàìе â çàõëàс.
Пîíяêîãà,
сâеòъò íе е çà äâàìà.
Сâеòъò е прîсòî äîì çà âсè÷êè íàс.

ПЕЙЗАÆ МЕÆДУ СЕЗОНИТЕ

Еé, òàçè êèшà, âе÷е сëîжè òî÷êà 
íà есеííèя ãрàäсêè пеéçàж — 
äърâеòàòà îãëежäàò се âъâ ëîêâè, 
преìръçíàëè, èçòръпíàëè, áеç ãëàс...

Лèсòàòà èì — äî â÷ерà çëàòîòêàíè, 
äíес се âърãàëяò â ëепêàâàòà êàë.
Нàâъí è êó÷еòî íе èсêà äà îсòàíе —
êàê äà жèâееш â сêърáè è пе÷àë!

Нà ÷ерíî ëè ще òръãíеì êъì сеçîíà — 
àпîòеîç íà çеìíèя íè пъò?...
Зà ìèã пîспрè. 
Ме÷òèòе íè îãрîìíè 
îò óòре â áеëè äреõè ще èсêряò.

ОСТАНИ ПРЕЗ ЦЯЛАТА НОЩ —
êàòî çèìíà âъçäèшêà.
Неêà âяòъръò с ëеäеíà ìîщ
äà сìрàçяâà íàâъí âсè÷êî.
Тè ìе ãëеäàé пî-äъëãî îò съí
è с äъõà сè ìè сòîпëяé ръöеòе.
Сãрîìîëясâà се с режещ çâъí
êрàé íàс сâеòъò — íà пàр÷еòà,
è äîсòèãíàë еíòрîпè÷íèя „ìàêс“
çà íà÷àëî ще íè се ìîëè...
Ще сìе сàìî ìъж è жеíà
è ще ãî съòâîрèì. Оòíîâî.
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•
Мàéêèòе è пîеòèòе
÷óâàò ãëàсà íà Пëàíеòàòà —
âсяêà âъçäèшêà è сòîí,
âсяêà áîëêà,
êърâящà â сърöеòî è...
И пóëсèрàò сърöàòà èì
с âсеêè òàêò íà çеìяòà
â íеâерîяòеí сèíõрîí.
Всеêè äеí,
âсяêà íîщ
çà òяõ е рàçпяòèе...

•
Сâеòъò êîãàòî áяõ äеòе —
íà ìîéòà áàáà äâîрà —
сèяеше сëеä äъжäîâе;
рàçöъфâàше íàпрîëеò,
óõàеше íà сëèâîâ öâяò,
íà сëàäêî îò сìîêèíè,
è â рàéсêà сâеòëèíà îáëяò
áе â сíежíèòе íè çèìè.
А âяòъръò — èçêóсеí ìàã —
çàâèõряше ìîçàéêè
îò пîжъëòеëèòе ëèсòà
è îáрàçè èçâàéâàше...
Зàãëеäàíà îòêрèâàõ â òяõ
ìе÷òèòе сè äàëе÷íè
è сâèòà â äеòсêèя сè сòрàõ
íàóì реäяõ сè песíè...
Щîì пееш — äàже â òъìíà íîщ
сòрàõъò îò òеá ще áяãà,
ще шëяпàò äâе êрà÷еòà áîсè
сëеä „Леêà íîщ“ — äà ëяãàò.

Вèäяõ сëеä âреìе äрóãè сâеòîâе,
íî âръщàéêè се, ãëеäàì преç сòîáîрà:
пîсеäíàë Бîã — еäíî äеòе
íà пеéêàòà íà áàáà â äâîрà.
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Рада Анчева

ГОСПОДИН ЧУЧУЛИГА  
И ГОСПОЖА СОВА 
Разказ

Господин	Чучулига	и	госпожа	Сова	се	ожениха	в	един	есенен	ден,	който	
в	началото	им	се	струваше	слънчев.	Неколцина	приятели	ги	изпратиха	до	
новата	квартира,	където	смятаха	да	свият	гнездото	си.	Изпиха	по	чашка,	
повикаха	„Горчиво,	горчиво“,	пляскайки	с	ръце	и	ги	оставиха	да	си	гукат.

Събитието	за	госпожа	Сова	едва	започваше.	Тя	възприемаше	роман-
тичния	сумрак	като	начало	на	дълга	поредица	от	още	по-романтични	
нощи.	 За	 нея	 запалването	на	 свещите	 беше	 знак,	 че	 е	 настъпила	 ак-
тивната	част	на	денонощието	—	време	за	оживен	разговор,	споделяне	и	
флирт,	за	дълги	часове	на	любовна	игра.	Господин	Чучулига	беше	уморен	
и	за	изтерзаните	му	тяло	и	душа	след	дългия,	изпълнен	с	вълнения	ден,	
мръкването	бе	добре	дошло.	Той	претупа	съпружеските	си	задължения	и	
заспа,	похърквайки	в	началото	леко,	а	сетне	все	по-ужасяващо.	Госпожа	
Сова	полежа	в	тъмното,	а	когато	мъчението	да	очаква	всяко	следващо	
поемане	на	въздух	прехвърли	границите	на	издръжливостта	£,	стана	и	
отиде	да	раздигне	масата	в	хола.

Сутринта	господин	Чучулига	скочи	рано.	Отиде	в	кухнята	и	напра-
ви	кафе.	Внесе	двете	чашки	върху	табличка	в	спалнята,	но	госпожа	Сова	
дръпна	завивката	до	носа	си	и	продължи	да	спи.	Той	се	върна	в	кухнята,	
където	осъзна,	че	е	изгубил	безвъзвратно	сутрешните	бухтички	на	майка	
си,	повъртя	се,	допи	си	кафето	и	отиде	на	работа.

Като	всяко	 средностатистическо	 семейство,	 господин	Чучулига	и	
госпожа	Сова	имаха	две	деца,	едното	от	които	Чучулига,	а	другото	Сова.	
Госпожа	Сова	се	научи	да	става,	след	като	малката	Чучулига	скокнеше	
от	леглото.	Двeте	правеха	закуска,	която	изстиваше,	докато	малкият	
Совичка	се	разсъни.	Татко	Чучулига	отдавна	бе	престанал	да	закусва	вкъ-
щи,	за	сметка	на	това	вечеряше	веднага,	след	като	се	прибере	от	работа.	
Двете	нощни	птици	си	дояждаха	дълго,	след	като	той	си	беше	легнал,	а	
когато	и	малкият	Сова	най-сетне	светнеше	нощната	лампа,	за	да	чете	
в	леглото,	мама	Сова	започваше	да	шета.	Понякога,	късно	след	полунощ,	
присядаше	уморено	пред	телевизора	и	се	размечтаваше	колко	добре	би	
било	да	има	с	кого	да	сподели	чаша	вино.	В	неделя	сутрин	малката	Чучу-
лижка	гъделичкаше	мама	по	петите,	за	да	я	разбуди,	за	радост	на	татко	
Чучулига,	който	пристъпяше	нетърпеливо	с	кошница	в	ръка,	изумен	как	в	
такова	прекрасно	утро	някои	могат	да	спят,	вместо	вече	да	са	за	гъби	в	
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балкана.	После	потегляше	сам	и	обиден	от	киселата	физиономия	на	жена	
си,	ядосан,	че	е	изпуснал	най-хубавите	часове	на	деня.

Малката	Чучулига	и	малкият	Сова	пораснаха	и	едно	след	друго	изле-
тяха	от	семейното	гнездо.	Господин	Чучулига	и	госпожа	Сова	продължа-
ваха	да	ходят	на	работа,	но	имаха	повече	време,	което	госпожа	Сова	се	
надяваше	да	използва,	за	да	се	наспи	най-сетне,	а	господин	Чучулига	—	да	
се	самообразова.	Те	продължаваха	да	съжителстват	в	общата	спалня	и	
дори	понякога	рано	сутрин	господин	Чучулига	страхливо	пролазваше	ръка	
под	завивката	на	госпожа	Сова,	но	тя,	заспала	преди	два	часа,	злобно	му	
просъскваше	и	всичките	му	издадени	части	прилепваха	към	тялото.	Без	да	
вдига	шум,	той	се	изнизваше	от	леглото	и	пренасяше	своята	завивка	в	хола,	
за	да	гледа	някоя	образователна	програма.	От	време	на	време	се	опитваше	
да	протестира,	че	липсата	на	сексуален	живот	вреди	на	простатата	му.	
От	същата	липса	се	оплакваше	и	госпожа	Сова,	но	според	нея	причината	
беше	точно	в	сексуално-образователните	програми,	които	наспалият	се	
вече	господин	Чучулига	се	ококорваше	да	гледа,	когато	тя	току-що	си	беше	
легнала	и	които,	смяташе	тя,	убиват	у	него	последните	остатъци	от	
първичен	нагон.	Даже	веднъж-дваж	се	опита	да	го	събуди	преди	полунощ,	
повече	с	желание	да	му	покаже	колко	лошо	е	да	те	будят,	когато	си	заспал,	
отколкото	с	мерак	за	интимна	близост.	Оказа	се	права,	защото	когато	
господин	Чучулига	спеше,	спяха	и	всичките	му	съставни	части.

Понякога	господин	Чучулига	и	госпожа	Сова	се	виждаха	през	деня,	най-
често	около	масата	за	обяд	и	дори	имаха	свободно	време.	Обаче	ако	преди	
години	бяха	търсили	такива	мигове,	сега	ги	избягваха,	защото	разбира-
ха,	че	няма	какво	да	си	кажат.	Ако	все	пак	се	случеше	да	хапнат	заедно,	
старателно	избягваха	всяка	предпоставка	за	разговор,	знаейки,	че	той	
ще	доведе	само	до	взаимни	обвинения.	Господин	Чучулига	и	госпожа	Сова	
все	пак	бяха	интелигентни	хора.	Докато	той	дъвчеше,	вперил	поглед	в	
телевизора,	тя	прелистваше	някое	списание	или	вестник,	бодвайки	с	ви-
лицата.	Вероятно	затова	запази	до	късно	стройната	си	фигура,	обратно	
на	господин	Чучулига,	който	наедря,	надебеля	и	се	отпусна.	Оправдаваше	
се,	че	с	многото	бира	предотвратява	камъни	в	бъбреците,	но	истината	
бе,	че	тя	му	харесва.	Не	умря	от	камък,	а	от	инфаркт.	Стана	бързо	и	
неочаквано.	Госпожа	Сова	наистина	се	натъжи,	но	в	подсъзнанието	£	се	
промъкна	мисълта,	че	най-после	се	е	освободила	напълно.	Тя	заспа	просъл-
зена,	а	на	сутринта	се	събуди	рано.

ЗА ЧУЧУЛИГИТЕ И СОВИТЕ

Господин	Чучулига	и	госпожа	Сова	живееха	в	гнездо	върху	последното	
разклонение	отдолу	нагоре	на	третия	най-дебел	клон	на	брезата	в	края	
на	смесената	гора.	

Живееха	без	да	се	засичат	много-много.	Когато	настъпваше	роман-
тичният	сумрак,	очакван	от	госпожа	Сова	като	начало	на	още	по-роман-
тична	нощ,	изпълнена	с	флирт,	приключения	и	лов,	господин	Чучулига	от-
давна	спеше	и	тихо	процвъркваше,	сънувайки	близкото	поле	с	разцъфнали	
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макове.	Когато	тя	уморена	се	връщаше,	да	подвие	крило,	господин	Чучулига	
вече	пееше,	полюлявайки	се	на	най-високото	клонче,	в	очакване	на	слънцето.	
Ако	понякога	денем	той	долиташе	с	вкусно	бръмбарче	в	човката,	виждаше	
само	настръхнала	перушинеста	топка,	свита	в	тъмното	на	гнездото.	
Повърташе	глава	насам-натам	и	глътваше	бръмбарчето.	Интересно	е,	че	
някак	си	се	сдобиха	с	две	деца	—	малката	Чучулига	и	малкият	Сова.	Даже	
ги	отгледаха,	докато	изхвръкнат	от	гнездото.	

Продължиха	да	живеят	заедно,	но	се	виждаха	толкова	рядко,	та	като	
се	случеше,	всеки	гледаше	другия	учудено,	забравил,	че	гнездото	има	още	
един	обитател.	Затова,	може	би,	 госпожа	Сова	не	 забеляза	тялото	на	
господин	Чучулига	долу,	до	дънера	на	брезата,	нито	през	деня,	нито	дори	
вечерта,	като	излиташе.	Когато	призори	прилетя	обратно	до	гнездото,	
нямаше	как	да	 го	 забележи,	 защото	то	вече	не	 беше	там,	но	 кой	 знае	
защо,	с	изгрева	на	слънцето	тя	се	събуди.	Имаше	нещо	необичайно...	ах,	
да	—	тишината...

Иçëîжáà íà прîеêò „Фрàãìеíòè“ — Сëèâеí. 
Оáщ èçãëеä
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Петър Сяров

СТИХОТВОРЕНИЯ

УТРИН В ГОРАТА

Чóõ êóêóâèöà,
преç çеëеíèòе êëîíè ãëàсъò £ êàòî ëъ÷ ìе прîáîäе.

И òàçè прîëеò...

Кóêóâèöàòà íе пîâòîрè, èçãóáè се íеéäе 
среä пòè÷еòî пееíе. 

Прèòèõíàë, áеçìъëâíî се ìîëеõ
äà ÷óя пîíе еäíî îще íеéíî êó-êó... 
Нî сàìî сърöеòî сè ÷óõ äà çà÷óêà,
óсещàõ ãî êàê áëъсêà.

Непîëó÷èë îòâеò, 
çàêрà÷èõ пî пъòеêàòà âèíàãè ìеêà, 
сеãà íерàâíà è ãрàпàâà îò ãëàäíèòе çóрëè çèìъсêà.

Пîâàëеíî íàпреêî сòàрî äърâî 
áе пîëîìèëî âсè÷êî íàîêîëî.

С еäíîòî рàìî íàпреä, ãърáîì, 
èçäрàсêàí, прîáîжäàí, 
â ãъсòàëàêà
íàпрàâèõ áàéпàс...

И прîäъëжèõ íàãîре, 
çàäъõàí â рàííèя ÷àс.
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АПОЛОГИЯ

Оò ìëàäèíè ìèсëèòе ìè се реяò â áеëè сòèõîâе.

Пîíяêîãà ëеòежъò èì е òóрáóëеíòíî òрîìàâ
è прîçàè÷еí.
Зàäàâеí íàсрещíî,
пëàíèрàщ преç îáëàöè è ëъ÷è. 

Неспîêîéíèяò ãър÷ íà òâърäèòе èì êъäрè 
íàé-íàêрàя се рàçòâîрè â сèíеâàòà. 

Кîсèòе èì сà âе÷е èçòъíеëè, среáърíè,
êîпрèíеíî ãъâêàâè... 

Исòèíсêî ãëóõàр÷е â преãîряëà ëèâàäà.

Дíес èëè óòре âсе пàê âяòъръò ще ãè äóõíе
â áеçпàìеòеí пîëеò â рàçëè÷íè пîсîêè. 

Вèсîêî íàä ãàëàíòíîсòòà íà рèìèòе, 
è сàëîííèя реâерàíс íà êóпëеòèòе.

Исòèíсêè сâîáîäíè. 

Кàêòî сâîáîäíè, с прàâî се íàрè÷àò,  áеëèòе сòèõîâе.

ИЗБОР

С рîçîâ сàпóí èçìèòè
âърõó òреâàòà
ìîêрèòе ìè äëàíè съõíàò.
Уõàе íàîêîëî îò òяõ
íà яãîäè, ìàëèíè è âàíèëèя.
Нà íещî êàòî äîáре пîääържàí
сàíèòàреí âъçеë...
А ãърáъò ìè е çàòèсíàë
ìèрèсà
íà öъфíàëàòà ëàéêà.
Сóõ çàëъê
прîäèрà ãърëîòî ìè,
íàáърçî сäъâêàí.
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Дîâяâà îòíеéäе âеòреöъò
õàрòèéêà сìà÷êàíà
с íàäрàсêàíè ÷èсëà îò òîòîòî.
Неäеëя е.
Нàпè÷à. 
Иçáîръò е ìîé.
Дî пîяâàòà íà пърâèя îáëàê...

Иç èçëîжáà 
íà прîеêò 
„Фрàãìеíòè“ — 
Сëèâеí.
Иâàí Мîíеâ — 
Пîсîêè
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Стела Карина

КУЦИЯТ ФРЕДИ 
Разказ

Глух	тътен	пригласяше	на	аплаузите	в	такт.	Прошарен	мъж	в	края	
на	тълпата	усърдно	биеше	длани,	а	възторгът	му	удряше	в	тялото	про-
весена	на	лакътя	тенекиена	тава	в	найлонова	торба	тип	„потник“.	Той	
сякаш	не	чуваше	произведената	от	самия	него	досадна	дандания.	С	току-
що	купената	от	пазара	евтина	тепсия	за	любимите	гълъби,	Найден	дойде	
на	тържеството	на	дъщеря	си,	за	което	се	сети	по	пътя.	

След	всяка	порция	ръкопляскане	с	боботещата	тава,	поглеждаше	с	
безпокойство	назад	към	площада,	в	центъра	на	който	кротко	кълвяха	
три	гълъба,	единият	—	по-едър	от	другите.	Това	бяха	гълъбите	на	Найден,	
които	го	съпровождаха	винаги	на	почетно	разстояние:	Белият	пощенски,	
сивият	Черногорски	и	любимият	му	черен	принц,	куцият	Фреди.	Фреди	
окуця	след	подлото	нападение	на	котарака	Боко,	от	чиито	нокти	Найден	
едва	го	отърва.	После	го	превързва,	храни	с	пипета	и	цери	денонощно	с	
такова	непривично	за	характера	си	упорство,	че	Фреди	пряко	сили	оцеля.	
Вярно,	че	остана	хром	с	едното	краче	и	не	можеше	да	лети,	но	тъкмо	за-
ради	неволята	му	Найден	обикна		куцото	пиле	повече	от	останалите	си	
хвъркати	питомци.	По	някакъв	начин	Фреди	му	напомняше	за	самия	него.

За	да	вдъхне	кураж	в	измъченото	му	телце,	возеше	го	в	малка	клетка,	
закрепена	на	предния	калник	на	очукан	велосипед,	с	който	всеки	ден	докар-
ваше	вкъщи	това-онова	от	селяните	на	пазара.	Така	Фреди	хем	гледаше	
широкия	свят	като	другите	гълъби,	хем	винаги	му	беше	пред	погледа	—	
той	обичаше	да	си	говорят	с	очи	и	жестове,	които	само	двамата	си	раз-
бираха.	Другите	гълъби	ги	следваха	в	полет	край	тях	и	Найден	неведнъж	
се	замисляше	него	ли	следват	или	куция	Фреди	—	безспорен	авторитет	в	
малкото	гълъбово	ято,	към	което	прибавяше	изстрадано	благородство.		

Единствената	дъщеря	на	Найден	израсна	сираче	при	живи	родители.	
Баща	£	до	днес,	дълбоко	в	душата	си,	усещаше	вина,	че	не	успя	да	се	впише	
в	живота	£.	Когато	Найден	и	първата	му	жена	се	разделиха,	присъди-
ха	голямото	момиче	на	него,	малкото	—	на	Женя,	заможна	разхайтена	
хубавица,	която	смени	доста	мъже.	След	петата	£	сватба,	старата	£	
майка	усети,	че	няма	да	прокопса	и	прибра	малката	им	дъщеря,	отгледа	
я	и	я	изучи.	Голямата	никой	не	приласка.	Тина	остана	при	него	и	бял	ден	
не	видя	от	втората	му	жена,	доведената	£	дъщеря	и	вродената	им	ло-
шотия.	Мащехата	я	хокаше	неуморно,	пращаше	завареницата	за	мляко	
далеч	преди	изгрев	слънце,	а	когато	млекарите	окъснееха	или	се	върнеше	
с	празни	ръце,	затваряше	я	в	мазето	и	я	държеше	гладна.	Пред	малкото	
прозорче	доведената	£	сестра	притичваше	нарочно	и	унищожаваше	с	мляс-
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кане	филия	циганска	баница	със	сол,	пипер	и	олио.	Веднъж	Найден	завари	
Тина	да	чука	стъкла	на	двора	и	да	ги	гълта,	и	едва	я	отърва.	Заболя	го	
сърцето,	но	не	му	стигна	волята	да	се	опълчи...	На	една	роднинска	сбирка	
злата	жена	подхвърли,	че	момичето	му	е	извън	пътя	ящно,	а	фамилният	
бюджет	малък	и	оттогава	Тина	не	хапна	нищо	вкъщи.	После,	отчаяна	от	
родителите	си,	се	приюти	при	сестра	му	Сия	—	тя	беше	бездетна,	обикна	
детето	и	го	отгледа	като	свое,	но	дъщеря	му	повече	не	пристъпи	прага	
му.	Изучи	науките	със	стипендии	и	труд	и	ето	я	сега,	млада	абсолвентка,	
вече	омъжена	за	любимия,	с	когото	седеше	на	един	чин	от	отделенията.	
За	щастие	или	не,	избраникът	беше	единственият	син	на	действащия	
кмет.	Бащата	не	посмя	да	се	представи	в	новото	£	семейство,	беше	бе-
ден,	окаян,	засрамен	и	пределно	безхарактерен,	за	да	промени	битието	
си,	отдавна	пуснато	на	самотек.	

Той	пиеше	кротко	всяка	вечер,	затворен	в	себе	си,	свиреше	на	флейта	
мелодии	от	духовата	музика,	в	която	участваше	като	млад	и	гледаше	гъ-
лъбите	си	денонощно,	като	деца,	каквито	от	повторията	не	му	се	родиха.	
Нощем	ставаше	да	ги	наглежда,	да	не	би	събрат	на	покойния	Боко	отново	
да	съгреши	с	тях.	Най	обичаше	да	ги	изведе	на	лунна	светлина,	когато	
всички	заспят	и	да	ги	гали	нежно,	да	им	говори	до	насита	и	да		чува		какво	
му	отговарят	с	гъргоренето	си,	което	беше	започнал	да	разбира.	Играеха	
като	деца	на	двора	докато	съмне,	защото	той	остана	едно	простодушно	
дете,	жадно	за	другарство	и	обич,	която	намери	само	у	гълъбите.	И	бели-
те,	и	черните	си	кахъри	потулваше	с	едничкото	простодушно	утешение:	
„Важно	е	гълъбите	да	са	добре.“	В	себе	си	се	радваше,	че	и	дъщеря	му	е	до-
бре,	но	тя	не	подозираше,	че	отецът,	когото	упрекваше	за	злощастното	
си	детство,	се	е	сетил	да	дойде	тук	сега.					

Тържеството	течеше	с	раздаване	на	дипоми	и	прочувствени	речи.	
Тина	беше	на	първия	ред,	усмихната	и	лъчезарна	и	от	топлите	£	кафяви	
очи	струеше	една	ефирна	тъга,	един	чар,	който	привличаше	погледите	и	
я	отличаваше	от	останалите.	Найден	се	поласка	от	мисълта,	че	и	той	
има	някакъв	принос	за	това.	

Есенното	слънце,	за	да	напомни,	че	още	е	властно,	блестеше	яростно	
в	очите	на	епископ	Инокентий,	със	светското	име	Страшимир,	който	
говореше	тихо	и	напоително	на	докараните	девойки	в	строя	с	ръка	на	че-
лото,	бранейки	се	от	слънцето.	Епископът	привличаше	женските	погледи,	
но	се	правеше,	че	не	ги	забелязва	—	беше	строен	дългокос	мъж	на	средна	
възраст,	с	девет	деца	и	вързана	на	опашка	кестенява	коса.	Той	извади	бяла	
папка	с	църковен	герб,	която	се	открои	рязко	на	фона	на	черното	му	расо	
и	зачете	с	мек	басов	тембър	посланието	си	за	случая.	Инокентий	обичаше	
да	слуша	хубавия	си	глас,	да	чете	напътствени	речи	и	дори	да	ги	издава	в	
книжки	—	като	негов	духовен	баща,	местният	митрополит	подкрепяше	
всичките	му	начинания.	Епископът	искрено	се	надяваше,	че	паството	
чува	посланията	му,	а	ако	то	останеше	глухо,	мисията	му	неизбежно	ще	
бъде	забелязана	от	Бог,	на	когото	служеше	с	упование	и	вдъхновение.	

Малко	по-надолу	 кметът	на	 града	 гледаше	попската	килимявка	 с	
присвити	от	ослепителния	залез	очи,	стиснал		голям	кметски		букет	за	
празнуващите	и	изцяло	устремен	към	сцената,	на	която	много	обичаше	
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да	се	показва.	Слънцето	заби	лъч	в	очите	му	и	те	се	насълзиха.	Усмихна	се	
на	себе	си	—	сълза	в	окото	подхожда	на	случая.	Празнуващите	бяха	млади	
акушерки,	които	получаваха	свидетелствата	си	от	ректора,	а	кметът	бе	
дошъл	да	акушира	празника	им.	Сред	тях	беше	бъдещата	му	снаха	Тина,	
която	трябваше	да	уважи,	въпреки	че	тя	беше	от	нищо	и	никакъв	род,	но	
щом	ставаше	част	от	неговия,	важно	беше	да	стори	това.	Епископът	
му	 се	 падаше	първи	 братовчед,	 на	младини	 бил	наркоман,	 но	 отказал	
дрогата	под	духовните	наставления	на	митрополита,	който	го	взел	под	
крилото	си	и	направил	от	несретника	божи	човек.	Градоначалникът	дочу,	
че	следващият	параграф	от	словото	на	братовчеда	е	анатема	на	абор-
тите,	като	особено	фатални	за	морала	на	бъдещите	акушерки.	Краен	в	
проявленията	на	вярата	си,	епископ	Инокентий	вече	беше	успял	да	ана-
темоса	двама-трима	видни	градски	гинеколози.	Най-сетне	свещеникът	
се	изпълни	с	благост	и	вдигна	ръка	да	поръси	със	светена	вода	младото	
акушерско	войнство.	Градоначалникът	вдигна	букета	и	тръгна	с	бодра	
стъпка	към	предвождащата	младите	момичета	дебела	наставница.	А-ха,	
да	даде	цветята	на	някоя,	на	която	по	ще	подхождат,	но	етикетът	си	
е	етикет,	кметът	—	кмет.	Подаде	букета,	чу	аплодисменти.	Желязната	
тепсия	пак	заотмерва	такта.	Стори	му	се	унизително	да	говори	в	такъв	
тенекиен	съпровод	и	се	обърна	да	види	натрапника.

Тогава	тенекиеният	припев	спря.	Чу	се	тъп	удар	на	метал	в	новите	
шарени	павета.	После	тавата	издрънча	на	пресекулки,	като	скачащо	по	
камъните	отронено	колело.	Суматоха,	хорски	викове.	Мъжът	с	тепсията	
бе	паднал	на	земята,	а	тя	се	беше	изтърколила		и	притихнала	в	градинката	
до	него.	Бяла	пяна	напираше	от	ъгълчетата	на	устните	му.	„Топлинен	
удар!“	—	предположи	някой.	„Едва	ли	е	от	слънцето,	инфаркт	е,	може	би	
инсулт.“	—	допусна	друг.

Преди	тълпата	да	му	сложи	диагноза,	едно	момиче	изскочи	от	строя	
на	акушерките,	 разблъска	родителите	и	техните	приятели,	 които	 се	
бяха	скупчили	около	мъжа	с	тавата.	Наведе	се	над	падналия	и	се	взря	в	
лицето	му	изпитателно.

—	Баща	ми,	това	е	баща	ми!	—	каза	като	в	полусън.	После	повиши	глас,	
разтърси	рамото	му:	—	Татко?!		Чуваш	ли	ме,	татко?	

	Найден	не	беше	чувал	думата	отдавна,	беше	я	забравил	дори	и	тя	
отекна	в	замътеното	му	съзнание	натрапчиво,	с	глухо	ехо.	Адска	болка	
се	опитваше	да	пробие	гърдите	му,	по	челото	си	усещаше	студена	пот.	
Искаше	да	отвори	очи,	направи	отчаян	опит,	клепачите	му	трепнаха,	но	
не	намериха	сили		да	се	вдигнат	и	примирено	се	отпуснаха.	Не	искаше	да	
вижда	никой,	дори	и	Тина,	срамуваше	се	от	упрека	в	очите	£.	

—	Няма	ли	лекар?	Направете	нещо!	—	чу	гласа	на	дъщеря	си,	който	не	
беше	чувал	отдавна,	но	го	разпозна	по	звънливата	нишка	в	него,	подобна	
на	майчиния	£	глас.	

—	Аз	съм	лекар!	—	извика	някой	от	тълпата,	която	се	разтвори	и	му	
направи	път.	

Мъж	със	сив	костюм,	орлов	нос	и	очила	с	черни	рогови	рамки	се	наведе	
над	него.	Коленичи	до	падналия,	пипна	пулса,	потърси	ритъма	на	сънна-
та	артерия	с	пръсти.	Изведнъж	Найден,	който	не	познаваше	никого	от	
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празнично	пременените		хора,	както	никой	не	познаваше	кметския	тъст	
и	безличния	му	живот,	с	незнайно	откъде	придошла	сила,	отвори	широко	
очи	и	погледът	му	се	спря	в	роговите	очила	на	доктора.	Устните	му	се	раз-
движиха	с	усилие	и	той	успя	да	промълви:	„Важно	е	гълъбите	да	са	добре...“

Дъщеря	му	го	чу	и	огорчена	отново,	заплака	безмълвно,	приятелките	£	
запригласяха	в	хор,	а	родителите	им	ги	отвеждаха	една	по	една	настрани,	
стиснали	младите	им	рамене	в	тревожните	си	обятия.	Някой	£	подаде	
ръка	да	стане.

—	Линейката	е	на	път,	Тина,	не	се	тревожи	—	градоначалникът	беше	
набрал	няколко	телефона,	които	спешно	се	отзоваха	на	кметското	повик-
ване,	а	в	очите	на	гражданите	прочете	одобрение,	полезно	за	следващия	
мандат.		

...Фреди	кълвеше	с	другите	гълъби	зрънца	на	площада,	в	очакване	на	
Найден.	Колко	го	е	чакал	никой	не	разбра,	пък	и	кой	се	интересува	от	вер-
ността	на	един	гълъб.	Стопанинът	му	се	завърна	от	кардиологичната	
клиника	след	месец,	с	два	байпаса	на	сърдечния	мускул	и	намери	куция	
Фреди	у	дома	—	той	някакси	беше	успял	да	се	добере	обратно	до	стария	
гълъбарник.	И	всяка	нощ,	както	преди,	двамата	куцукаха	щастливи	по	
двора,	под	разбиращия	поглед	на	старата	жълта	луна.	

Иç èçëîжáà íà прîеêò „Фрàãìеíòè“ — Сëèâеí. 
Веëèí Дèíеâ — Мààçèòе
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Виолета Калайджиева

СТИХОТВОРЕНИЯ 

•
Мîре, çàêъсíяõ
äà èçсèпя äóшàòà сè
âъâ âîäàòà пîëóäяëà
è äà âъçêръсíà.
Оòäàâíà õîрèçîíòъò íе èçãряâà
â î÷èòе òè, ìîре.
Бреãъò е äъíî.
И пàê сè îòèâàш îò áреãà...
Аç íе ìîãà.       
 

•
В íеîáяòà íà ìîреòî,
â òàçè сâяòà 
îò еíерãèè
íеáесíà âîäà,
äóшàòà ìè се съáóäè
с äóìèòе,
êîèòî îòäàâíà
òëеяò 
â äрóãîòî
íеâèäèìî
Мîре.
 

•
Тряáâà äà спрà
è äà óсеòя 
êàпêèòе âреìе.
В òîçè рèòъì 
íà òъжíèя äъжä
áàâíî
пîрèâъò сè îòèâà
пî пясъ÷íèя пъò.
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•
С òъãàòà 
íà èçãóáеíî äеòе
òърся õâър÷èëàòà
íà íàäежäàòà,
çà äà îсòàíà
â сâеòëàòà èãрà
è äóшàòà ìè
äà се óсìèõâà.

•
В çèìíàòà íîщ
òъãàòà е
сâеòëà
è сòръìíà.
Зâеçäíè ìъë÷àíèя
òеãëяò êерâàíà
íà пòèöèòе.
Неáеòî ãîрè
îò âъпрîсè
áеç èçõîä.
Дî äрóãèя съí.
Дîêàòî èìà сìèсъë
îò èсòèíè.
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Валерия Андреева

КРАТКИ ПРОЗИ

ЦЕНТЪР

В	подножието	на	планината,	пред	двуетажна,	но	неголяма	къща,	има-
ше	градина,	в	чийто	център	растеше	вишна.	В	сравнение	с	другите	дърве-
та	тя	беше	по-слабичка	и	сякаш	с	нищо	не	впечатляваше.	Но	привличаше	
погледа	ми,	вписваше	по	свой,	някак	магичен,	начин	в	пространството,	
отправяше	полууловими,	но	трепетни	послания.

	Вишната	си	имаше	своите	сезонни	характеристики:	през	 есента	
грейваше	в	различно	жълто,	което	излъчва	златиста	слънчева	светлина,	
през	зимата	вейките	£,	по-тънки	от	на	другите	дървета,	се	преплитаха	
в	причудлива	дантела,	напролет	цветовете	£	бяха	най-дребните,	а	по-
късно	плодовете	—	най-кисели.	Другите	дървета	в	градината	също	бяха	с	
отличителните	си	белези,	но	нямаха	нейната	придърпваща	сила.	

Тя	не	само	растеше	в	центъра	на	градината,	тя	беше	център.	
Дърво,	камък,	слънце,	човек,	храм,	пепелище,	връх,	бездна,	прашинка,	

ядро	—	всичко	в	някакъв	момент,	по	някакви	закони	може	да	е	център.	
Притегателен,	важен,	значещ.

ПРЕДЛОÆЕНИЕТО

Това	е	една	история,	която	любезен	господин	ми	подари,	за	да	я	напиша.	
Така	потръгна	разговорът	по	време	на	общо	пътуване.	Разнородна	група	хора	
в	два	поредни	дни	щяхме	да	посетим	няколко	прекрасни	места.	В	началото	
на	лятото	зеленото	на	полята	и	горите	моделира	възприятията	с	подсеща-
нето	за		живот,	който	звучи	с	гласа	на	празнични	фанфари,	а	срещата	със	
забележителни	места,	вкусът	на	времето,	като	скъпа	даденост,	музиката	
на	съществуването	се	подреждаха	усмихнато	по	линията	на	изминаваните	
километри.	Сред	многото	разговори	беше	и	този	за	писането	на	разкази,	за	
идеята,	за	хрумването,	за	сътворяване	на	случка	или	вземането	на	така-
ва	от	житейска	ситуация.	И	тогава	любезният	господин	каза:	„Знам	една	
история	за	възрастна	дама,	приятелка	на	майка	ми.	Подарявам	ти	я“.	Ха-
ресах	разказаното.	Не	беше	сигурно	дали	изобщо	ще	го	напиша	някога.	А	ако	
напиша,	със	сигурност	ще	звучи	по	мой	начин.	Измина	време,	казах	си	„Защо	
не“,	измених	детайли	от	историята,	сложих	други	имена.	По	различен	начин	
можех	да	построя,	да	поднеса,	да	се	впусна	в	описания,	а	избрах	водещото	да	е	
стремежът	към	краткост.	Ето	как,	стремейки	се	към	търсената	краткост,	
опирайки	се	на	чутото,	направих	това,	което	озаглавих	„Предложението“.						
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Изпратиха	я.	Както	се	полага.	Говореха	с	добро.	Повтаряха	„Бог	да	я	
прости“.	Въздишаха.

Приживе	Христина	Брумова	вдъхваше	респект.	Излъчваше	благород-
ство,	изисканост	и	безспорна	интелигентност.	Отиде	си	на	седемдесет	
и	девет	години.	Докрай	остана	неомъжена.	Нейните	три	неотменни	при-
ятелки	подозираха,	че	винаги	е	харесвала	Петър	Хаджимихайлов.	Виждаха,	
че	и	той		не	е	безразличен	към	Христина.	Галантен,	учтив	и	вгледан	в	нея	
—	истински	верен	рицар.		

Преди	пет	години	тя	за	пръв	път	си	призна	пред	трите,	че	винаги	е	
била	влюбена	в	него.	

Сега,	скръбни	и	замислени,	вървяха	—	той	и	те,	трите	приятелки	на	
Христина.	„Цял	живот	исках	тя	жена	да	ми	бъде,	а	аз	неин	мъж...“	като	
въздишка	прозвучаха	думите	на	Петър	Хаджимихайлов.	Последва	пауза,	
невярващи	и	изумени	женски	погледи.	После	го	нападнаха	с	възклицания,	
питайки	защо	не	£	е	предложил,	щом	като	е	искал!	„Предложих“	—	каза	той	
и	тъжно	вдигна	рамене.	Уточни:	„На	нейния	двадесет	и	трети	рожден	ден	
£	подарих	книга,	за	която	знаех,	че	£	е	любима.	В	нея,	между	петдесета	
и	петдесет	и	първа	страница	сложих	писмо,	в	което	признавах	любовта	
си	и	я	молех	да	стане	моя	съпруга.	Никога	не	отговори	на	предложението	
ми	—	все	едно	не	бях	го	правил“.		

„Дали	тя	е	видяла	писмото?“	—	този	въпрос	зададоха	и	трите.	„Защо	
да	не	го	види?!“	запита	на	свой	ред	Петър.	

Отидоха	в	къщата	на	Христина,	влязоха	в	библиотеката.	На	лавиците	
не	намериха	подарената	книга.	Имаше	същата,	но	от	друга	година	издание.	
Потърсиха	в	спалнята,	там	също	имаше	книги.	И	я	видяха.	На	изящна	
дървена	поставка	—	явно	книгата	се	е	радвала	на	специално	внимание.	
Ала	сложно	преплетената	красивата	панделка,	с	която	беше	привързана	
и	която	придържа	картичка	с	лаконичен	надпис:	„Честит	Рожден	ден!“,	
още	си	стоеше.	Защо	не	е	разтворила	книгата?	Защото	е	имала	други	две	
такива?	Защото	е	харесвала	начина,	по	който	е	изглеждала	с	панделката?	
Разхлабиха	 стегнатия	 възел,	 разтвориха	 кориците.	Между	 страници	
петдесета	и	петдесет	и	първа	кремав	лист	плахо	изшумоля.	Калиграфски	
изписани	думи	продължаваха	да	чакат	отговор.

С КАКВО ДА ВИ ПОМОГНА

А-а-а,	ще	кажа.	Ще	споделя.	Колко	е	дразнещо.	Особено	понякога.	Влизам	
в	магазин	и	любезна	до	безкрайност	продавачка	изчуруликва:	„С	какво	да	
Ви	помогна?“	А-а-а.	Култивирам	някаква	сдържаност.	Отговарям	някак	—	
учтиво	в	общи	линии.	Но	всеки	път	ми	се	иска	да	погледна	продавачката	
в	очите	и	да	кажа:	„Искате	да	ми	помогнете?	Това	е	чудесно.	И	питате	с	
какво	да	ми	помогнете?	Например	с	малко	пари	—	колкото	можете.	Напри-
мер	с	нова	работа,	че	моята	си	я	загубих	наскоро	—	съкращения	в	щата.	И	
с	още	доста	неща	може	да	ми	помогнете,	след	като	така	любезно	питате,	
но	и	тези	две	неща	са	достатъчни.	Или	само	едничко	—	и	то	стига“.

А	иначе	—	защо	влизам	в	магазин.	Да	купя	нещо	конкретно.	Или	да	
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поразгледам	какво	има,	 и	току-виж,	нещо	ми	харесало.	А	 ако	 възникне	
конкретен	 въпрос	 —	питам.	И	когато	купувам	—	плащам.	И	понеже	 си	
плащам	с	мои	пари,	не	ми	се	иска	да	слушам	за	„помагане“.	С	какво	да	ми	
помогнели?	Ех,	колко	прекрасно	би	било,	ако	бе	вярно,	а?

Добре	де,	има	и	още	едно	посрещане.	Влизам	и	въпросът	е:	„Какво	обича-
те?“	Какво	обичам?	Обичам	децата	си,	обичам	близките	си,	обичам	живота,	
обичам	Земята,	обичам	хората	(като	цяло,	а	задаващите	такива	въпроси	
продавачки	са	под	лек	въпрос).	Обичам	дори	и	теб,	читателю.	Напоследък	
съм	на	вълна	да	обичам	читателите.	Ох,	нека	има	четящи	хора	—	полезно	
е,	най-вече	за	самия	четящ	човек.	Оня	ден	един	господин	заявява,	без	да	го	
питам:	„Не	чета	книги.	Като	млад	съм	си	изчел	книгите.“	Та,	разбирате	
ли,	не	го	питам,	а	той:	„Не	чета	книги“,	но	тава	е	друга	тема.	Стига	ми	
и	тази	с	продавачките,	дето	се	интересуват	какво	обичам,	един	доста	
интимен	въпрос	все	пак,	и	дето	уж	искали	да	ми	помогнат.	Де	наистина	
да	помагаха	като	добрите	феи.	Ама	не	—	подвеждащи,	лъжовни	въпроси.	

Но	те	не	са	виновни	продавачките.	Някой,	някъде	им	е	внушил,	че	
това	са	добри	въпроси.	Кой	ми	е	виновен,	че	отивам	отвъд	шаблонната	
фраза	и	се	вглеждам	в	смисъла	на	думите	помагам	и	обичам?!	Хубави	думи	
с	хубаво	значение.			

ТЯ ОБИЧА ДА Е АНГЕЛ

Десет	минути	гледа	ту	към	небето,	ту	към	вените	на	двете	си	кит-
ки.	Паника	и	ужас	от	гадориите	в	живота	искаха	да	я	откажат	от	този	
свят.	Времето	изтъня	и	се	сплеска	до	малък	невидим	атом.

Тя	обича	да	е	ангел.	Така	е	—	ангел	отвън	и	ангел	отвътре.	Когато	не	
я	принуждават	да	се	превръща	в	нещо	друго.	

Искаше	и	тези	няколко	конкретни	човека	да	виждат	и	да	оценят	това,	
което	тя	харесва	да	бъде.	А	те	подходиха	към	нея	по	друг	начин	—	грозен	
начин,	който	я	смачка.	За	две	седмици	се	превърна	в	никой.	Или	ако	не	в	
никой	—	то	в	нещо,	което	е	обезличено	и	обезсмислено.

После	дойдоха	тези	десет	минути,	когато	гледа	ту	към	небето,	ту	
към	вените	на	двете	си	китки.	Времето	се	капсулира	в	единствен	атом.	
И	тя	се	превърна	в	нещо	друго.	За	някакви	си	часове,	през	които	бе	дру-
гото	нещо,	премахна	дразнителите.	Това	е	точният	израз	—	премахна	
дразнителите.	

След	това	си	пое	дълбоко	въздух.	Погледна	здравите	си	и	ненакърнени	
вени	на	китките	си.	Беше	се	изтръгнала	от	бездната,	в	която	дразни-
телите	я	вкараха.	Най-точно	—	беше	жива,	и	то	благодарение	на	това	че	
отстрани	причините	за	своята	ненужна	смърт.	М-да,	дразнителите	ги	
няма	—	вчера	и	оня	ден	—	един	по	един,	насам-натам	—	погребани.	

Тя	си	поема	дълбоко	дъх.	Жива	е.	
Дано	няма	следващи	дразнители.	
Харесва	£	да	бъде	ангел.
Погледнете	я	сега	—	ангел	отвън	и	ангел	отвътре.
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Маргарита Василева

СТИХОТВОРЕНИЯ

•
Череí ëèê îò ÷ерâеíèя êëеí —
сяíêàòà ìó — äî ìîяòà.
И âе÷ерíè òреâèòе сà îòâъä пъòя.
Сâеòëà äèря âъâ âъçäóõà — îò ëóíà.
Тъìíà äèря îò ìîèòе сòъпêè...
Тîâà áîëêà е сàìî, (çà êîé íепîçíàòà...?)
äеòî âèíàãè êъсíî сè òръãâà.
И êîëêî äъëãî ще се пîìíè òя,
щîì Гîспîä íè е прàòèë рàäîсòòà,
êàòî ëе÷èòеë...?
Не е ãîр÷èâà áèëêàòà íà îáè÷òà ìó.
Уòеõàòà пîãàëâà ìе сеãà,
òрепòящà â сяíêàòà íà пòèöà...

•
Лóíàòà çíàе сâîя пъò.
(è êàòî íàс íе âèíàãè е öяëà).
Пîсòàâеíà
âъâ рàìêà îò çâеçäè,
òя прîсòî е
прîçрà÷íî îãëеäàëî.
Не е èçìàìíà.
Връщà íè òîâà,
êîеòî íàшèòе î÷è £ прàщàò.
Беçпîìîщíà,
êàòî ëèсòî âърõó âîäà
щîì ìъêà сìе...
è ìрàêъò íè преãръщà.
Щîì ÷óеì,
÷е êъíòè íà êóõî,
äóшàòà — äеëâà ãëèíеíà...
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è прàçíà,
ëóíàòà сърп е.
Грîçäеòî съíóâà âèíî.
(ìàêàр ÷е îще òî íе е îòряçàíî).
Пîíяêîãà...
Нà òрîíà
îò сâеòêàâèöè çеëеíè,
â çàâесàòà îò äъжä
решàâà äà се сêрèе.
Зà äà îсòàíеì â сеáе сè,
(ìóсîíèòе сà епèçîä...)
с íàäежäàòà äà íè îòêрèяò...

•
Кó÷еòî, äеòî ÷àêàше çàëеçà,
íе çíàеше, ÷е òàêà се íàрè÷à.
Търпеëèâî сè âçèìàше
сáîãîì със сâеòëîòî.
Дâà-òрè ìàõà с îпàшêà,
äà пîìîãíе íà âяòърà,
íàä ìîреòî ìъãëàòà äà ìеòíе.
И â÷ерà áе òóê...
Нî äîéäе íà рàçсъìâàíе.
Зàêъсíя çà пîсëеäíîòî òъìíî.
Мàëъê прèëеп преä î÷èòе ìó
èçпърõà с êрèëà
è ãî çàсòèãíà съìíàëîòî.
Зà ìèã ãè âèäя —
äâе çâеçäè —
âëяâî îò ëîäêàòà è âèсîêî íàä íеãî.
Кîãàòî ìó âçеõà êóòреòî,
сòàíà òъìíî...
è òî òî÷íî òàêà ãî пîãëеäíà...
Кó÷еòî, äеòî ÷àêàше çàëеçà,
íяêàê òîпëî îáè÷àше ìрàêà.
Сàìî äâе сâеòëèíè ìó òряáâàõà...
Гîре...
И прèëеп рàçпëàêàí...
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•
Кîãàòî 
òреâàòà áе ìîêрàòà сòъпêà íà Бîã,
÷óõ —
пî êъщà íà пàяê сëèçà ëóäà рîсà...
Тîãàâà —
рàçáрàõ, ÷е çеìяòà е áîсà...
à íà î÷èòе ìè —
ëеòíèòе êîсîâе...
Кîãàòî 
âсè÷êè ìàêîâе сòàíàõà сèíьî сòъêëî,
÷óõ —
âе÷ерòà èççàä сêàëèòе êàê прîпъëçяâà...
Тîãàâà —
òръãíàõ êъì òеá è íèщî íе íîсеõ...
íî íà î÷èòе ìè —
ëеòíèòе êîсîâе...
Кîãàòî 
преãърíà ìе òъìíîòî, à àç öяëàòà сâеòеõ,
÷óõ —
шóì îò êрèëàòà òè, à äîëó íà êîсà÷à îòêîсà...
Рàçáрàõ —
íяìàì î÷è...
íî прîãëеäíàõà сëепèòе êîсîâе...

Иç èçëîжáà 
íà прîеêò 
„Фрàãìеíòè“ — 
Сëèâеí. 
Тîíè Кîíäеâ — 
Хàëêàòà
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Валентина Димитрова

СТИХОТВОРЕНИЯ

НЕМИРНИЦИ

Сêèòàщè âеòрîâе
рàçрîшâàò
áîяäèсàíèòе â çеëеíî
пер÷еìè íà äърâеòàòà.
Сëъíöеòî се сêрèâà
çàä áàèрà —
äà се íàëóäóâàò
ìîì÷еòàòà.
 
А òе íе пресòàâàò
äà се çàäяâàò —
âäèãàò äî íеáеòî
пîëè è шàпêè,
óâèâàò îêîëî òеëà
прàíеòî
è ìó сëàãàò
áеëè çàáрàäêè.
 
Все пàê äî âе÷ерòà
се сìèряâàò,
äîрè пèшàò пèсìà
êрàòêè,
â òяõ îáè÷ è çàãрèжеíîсò
прîяâяâяò
êъì ìàëêèòе сè сесòрè —
äъжäîâíèòе êàпêè.
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БОГАТА НАСЛЕДНИЦА
 
Сèíèòе êàìъíè íà ìîя рîäеí ãрàä се 
                                           сãóшèõà, 
çà äà ìîже óòрèííîòî сëъíöе äà ãреéíе 
                                      â прîçîреöà ìè. 
Върâяõ сàìà пî пъòя êъì òърсеíе íà 
                                            ìèíàëîòî. 
Сòъпêèòе ìè прóжèíèрàõà пî 
ãîëеìèя êèëèì îò рàçêàçàíè ìè спîìеíè 
çà õàéäóòè è âîéâîäè, çà пîеòè-áóíòîâíèöè — 
îòêрèõ, ÷е съì òяõíà áîãàòà íàсëеäíèöà.
 

Иç èçëîжáà íà прîеêò „Фрàãìеíòè“ — Сëèâеí. 
Мàрòèí Мàрèíîâ — Кóëàòà
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ДРАМАТУРЗИ В СЛИВЕН

Соня Келеведжиева

ПЪТЕКИ НА ВЯРАТА 
Драма в пет действия

(ОТ	ХИЛЕНДАР	ДО	СЛИВЕНСКИЯ	БАЛКАН)
2017—2018	
В	 основата	на	драмата	е	 вплетен	разказът	 „Рождество“	на	Соня	

Келеведжиева	 от	книгата	 „Наричаха	 го	Софроний“,	 пресъздаващ	 един-
ствената	среща	на	поп	Стойко,	бъдещият	Софроний	Врачански,	с	Паисий	
Хилендарски.	На	отделни	места	в	речта	на	Паисий	са	използвани	откъси	
от	„История	славянобългарская“,	изведени	в	bold	и	със	звездичка	(*).	

	
Деéсòâàщè ëèöà:
	
•	 Паисий,	йеромонах	и	проигумен	хилендарски
•	 Лаврентий,	 игумен	на	Хилендарския	манастир	—	 роден	 брат	на	

Паисий,	от	една	майка	родени
•	 Кирил,	монах	в	манастира	Хилендар,	помощник	на	Лаврентий
•	 Йоаким,	послушник	в	манастира	Хилендар
•	 Монах	(четец	на	молитва)
•	 Поп	Стойко,	котленски	свещеник,	бъдещият	Софроний	Врачански
•	 Гайка,	дъщеря	на	хаджи	Танас,	жена	на	поп	Стойко
•	 Цонко,	син	на	Гайка	и	поп	Стойко
•	 Султан	Мурад	I
•	 Пратеник	на	гръцкия	цар	Мануил
•	 Лала	паша,	военачалник
•	 2—3	Членове	на	Дивана
•	 Иван-Срацимир,	владетел	на	Видин,	брат	на	Иван	Шишман
•	 Иван	Шишман,	владетел	на	Търново,	брат	на	Срацимир
•	 Княгиня	Кера	Тамара,	дъщеря	на	Иван	Александър,	сестра	на	Сра-

цимир	и	Шишман
•	 Царица	Теодора	(монахиня)	—	майка	на	Иван	Срацимир	и	на	Кера	

Тамара
•	 Сара	Теодора	—	втора	съпруга	на	Иван	Александър,	майка	на	Иван	

Шишман
•	 Слава,	Тамарина	дружка,	част	от	свитата	на	княгинята
•	 Велика,	Тамарина	дружка	—	част	от	свитата	на	княгинята
•	 Ана,	Тамарина	дружка	—	част	от	свитата	на	княгинята
•	 Войводи
	



102 ÏËÀÌÚÊ

Драмата	„Пътеки	на	вярата“	проследява	пътя	на	„История	славя-
ноболгарская“	 —	 от	манастира	Хилендар	и	нейния	 създател	Паисий	до	
ръцете	на	първия	£	преписвач	—	поп	Стойко	Владиславов	от	с.	Котел	в	
сливенския	Балкан.	

„Пътеки	на	вярата“	е	драма	за	българското	време,	за	корените	на	
националното	самосъзнание,	за	падението	и	славата,	за	слабостите	и	
гордостта	човешка,	за	силните	български	синове	и	дъщери,	които	пре-
възмогват	себе	си	в	името	на	българския	род.

В	епоха	на	тегло	и	робство,	на	смъртен	страх,	един	монах	сътворява	
чудо,	което	да	бъде	оръжие	в	ръцете	на	народа	му	срещу	унинието,	срещу	
безпаметството,	срещу	чуждопоклонничеството.	Дава	му	книга,	която	
ще	промени	хода	на	българската	история.	

В	епоха	на	кървав	гнет	един	никому	неизвестен	селски	свещеник	в	
зимната	коледна	нощ	на	1765	се	превръща	във	възрожденец,	прочитайки	
мъничката	книжица	„История	славяноболгарская“.	Преди	да	поеме	кръста	
да	бъде	първият	£	преписвач	и	да	даде	обет	да	служи	на	род	и	Отечество,	
да	бъде	пазител	на	вярата,	пред	очите	му	оживяват	сцени	от	драматич-
ното	минало	на	древните	българи,	мощта	на	българските	царе,	преживява	
мигове,	плод	на	прочетеното	в	Паисиевата	книга,	събудили	фантазията,	
пробудили	духа	му.	Родената	в	Хилендар	история	дава	смисъл	на	живота	
му,	а	след	поп	Стойко,	книгата	осмисля	пътя	на	всички,	пожелали	сво-
бодата	българска,	на	всички,	които	не	се	срамят	да	се	нарекат	българи.

Драмата	„Пътеки	на	вярата“	се	посвещава	на	256	години	от	създа-
ването	на	 „История	 славянобългарска“,	 296	 години	 от	рождението	на	
Паисий	и	140	години	от	освобождението	на	България	от	турско	робство.

	

Действие Първо
В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО... 
		
Нулева сцена
	
Действието се развива около 1760. 
Храмът в черквата „Св. Симеон и Сава“ в Хилендарския манастир. 
В тишината се чува гласът на монах, който се обръща към Бога с 

„Господи, возвах тебе“. След първото му възвание към Бога, в храма за-
почват да влизат монаси. Застават на кръст пред олтара. Молят се на 
Бога. В ръцете си държат запалени свещи. 

Монахът чете на глас молитвата. Монасите падат на колене и се 
прекръстват три пъти. Чува се шепотът им: „Господи, воззвах тебе!“

	
Мîíàõ: 
Господи,	воззвахъ	тебе,	услыши	мû,
услыши	мû,	Господи...
	
Господи,	Господи,	воззвахъ	тебе,	услыши	мû,
услыши	мû,	Господи,	посочи	ми	пътя,	по	който	да	вървя	и	ме	отправяй	
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да	ходя	по	Твоите	стъпки,	за	да	се	спаси	душата	ми.	Отвърни	очите	ми,	
за	да	не	виждам	суетни	неща,	и	ме	утвърди	в	пътя	на	Твоя	закон.	Дай	ми,	
докато	е	ден,	да	работя	и	да	се	трудя	според	Твоята	воля,	защото	иде	
смъртна	нощ,	когато	никой	не	ще	може	да	работи	и	да	извърши	някакво	
добро.	Всеподателю	Господи,	всичко,	което	днес	ще	мисля	или	желая,	ще	
говоря	или	върша,	да	бъде	за	Твоя	слава.	

Чуват се камбаните на Хилендарския манастир. 

Монасите излизат от храма, като повтарят тихо: 
„Господи,	воззвахъ	тебе,	услыши	мû,	услыши	мû,	Господи...“	
	
Чува се клепалото на Хилендарския манастир.

Сцена първа

Действието се пренася в една от килиите на Хилендарския манастир. 
Дървено писалище. В глинена каничка — пера за писане. Мастилница. За-
палена лоена свещ. Натрупани стари книги, пергаментови рула. Хартия 
за писане е пръсната по масата. Паисий пише, наведен над листите. 
Свещица е запалена пред малкия иконостас в килията му.

Няколко дървени столчета са разхвърлени по пода — до прозорчето на 
килията и до масата.

Паисий става, взема свещта, приближава я до листа и чете на глас.
	
Пàèсèé:	*Аз,	Паисия,	йеромонах	и	проигумен	хилендарски,	събрах	и	

написах,	от	руските	прости	речи	преведох	на	българските	и	славянски	
прости	речи...

Чува се клепалото.
Пàèсèé:	Я	гледай,	съмнало.	Кога	мина	нощта?	Не	съм	и	усетил.
Връща се на писалището и продължава работата си. Почуква се тихо 

на вратата. Влизат отец Кирил и Йоаким, който носи парче хляб и съд 
с вода. Паисий съсредоточено работи.

Мîíàõ Кèрèë:	Отче?	(Паисий мълчи, не отговаря. Кирил се прибли-
жава до писалището. Йоаким стои до вратата с наведена глава.)	

Отче,	Бог	е	да	с	теб!	
Пàèсèé:	Амин!	(Не поглежда към него, наведен е над листите.)
Мîíàõ Кèрèë:	Отче,	дали	ще	хапнеш	нещо	поне	днес,	а?	Не	бива	тъй	

без	 хапка	 хляб.	Презираш	свойто	 главоболие,	 добре,	 ама...	 Знаеш,	 отче	
Паисия,	стомахът	ти	от	много	време	боледува.	Тревожим	се	за	тебе.	И	
душата,	ама	и	тялото	има	нужда	от	храна.

Пàèсèé:	Не	искам,	Кириле,	не	яде	ми	се.	(Вдига поглед към него.)	
Ха,	Кириле,	вие	тука	сте	дошли	с	Йоаким.	Ха	влезте,	влезте,	братя	

во	Христе.	Ела,	ела	и	ти,	Йоакиме.	
Йоаким се приближава до средата на килията.
Благодаря	за	грижата,	братя,	ама	трябва	да	бързам.	Времето	тече	

като	буйна	река.	Не	пита	ме	кога	ще	да	съм	здрав,	дали	съм	жаден,	или	
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гладен.	Разяжда	ме	стомахът,	ама	не	от	друго,	зная	аз,	а	от	ревност	и	
жалост	за	моя	български	род.	Туй	ми	е	болката.	Ама	по-сетне	ще	взема	
някой-друг	залък,	щом	сте	рекли.	

Йоаким оставя хляба и водата на писалището и смирено се връща 
към вратата.

Ела,	ела	Йоакиме,	не	се	стеснявай,	брате.	Ти	знаеш	четмо	и	писмо.
Таквиз	люде	ми	пълнят	с	радост	сърцето.	Виж	що	книги	имам.	Обичаш	
Словото,	нали?	В	началото	бе	Словото...	(усмихва се).	Днес	си	послушник,	
утре	може	и	таксидиот	като	мене	да	станеш.	Надежда	си	за	Хилендар,	
тъй	мислим	с	Лаврентий.

Йîàêèì:	Сполай,	отче,	за	добрите	думи.	(Навежда глава, но се сеща 
нещо.)	Може	ли,	отче,	ще	позволиш	ли	да	видя.	(Като се приближава до пи-
салището развълнуван, а Паисий кима утвърдително. Йоаким взема една 
книга.)	Ха,	каква	е	тази	Маврубирова	книга,	отче?	Кой	е	този	Маврубир?	
(Чуди се.)	Не,	не	съм	чувал	за	него.

Пàèсèé:	Латинец,	Йоакиме,	латинец,	превел	от	гръцки	една	кратка	
история	за	българските	царе,	но	съвсем	кратко	—	едва	се	намериха	тех-
ните	имена	и	кой	след	кого	е	царувал.	

Виж,	виж	тука.	(Показва му нещо.)	Самият	този	Маврубир	е	написал	
(Чете на глас):	

„*Гърците	поради	завистта	и	ненавистта,	която	имали	към	бълга-
рите,	не	са	описали	храбрите	постъпки	и	славните	дела	на	българския	
народ	и	царе,	накратко	и	противното	писали,	както	им	било	удобно,	за	да	
не	се	срамуват,	че	българите	много	пъти	са	ги	побеждавали	и	са	взимали	
от	тях	данък.“

Йîàêèì:	Гледай	ти,	смело	го	е	казал	този	латинец	Маврубир.	Гледай,	
гледай,	та	и	ние	сме	имали	славни	царе...	(Учудено.)

	
Йоаким взема книгата и отива забързан до светлината на прозор-

чето.
	
Пàèсèé:	И	аз,	брате,	опирам	се	Маврубиру,	та	да	подредя	Историята.	

Чети,	вземи	я	в	килията	си.	Не	мъчи	се	тука,	Йоакиме.	Аз	взех	каквото	
и	колкото	трябваше.	Вземи,	па	иди	в	килията	и	чети.	(И се бръща се към 
Кирил.)	Виж,	брате	Кириле,	Предисловието	вече	е	на	чисто	написано.

Мîíàõ Кèрèë:
Кирил	сяда	на	столчето	до	писалището,	взема	листа	от	писалището,	

поглажда	с	длан	буквите.	Чете	на	глас.
	
*„Внимавайте	 вие,	 читатели	и	 слушатели,	 роде	 български,	 които	

обичате	и	 имате	при	 сърце	 своя	род	и	 своето	българско	 отечество	и	
желаете	да	разберете	и	знаете	известното	за	своя	български	род	и	за	ва-
щите	бащи,	прадеди	и	царе,	патриарси	и	светии	как	изпърво	са	живели	и	
прекарвали.	За	вас	е	потребно	и	полезно	да	знаете	известното	за	делата	
на	вашите	бащи,	както	знаят	всички	други	племена	и	народи	своя	род	и	
език,	имат	история	и	всеки	грамотен	от	тях	знае,	разказва	и	се	гордее	
със	своя	род	и	език.“
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Мъдро	си	го	рекъл,	отче.	Мъдро.	Дано	Бог	да	даде	ум	и	разум	на	наро-
да,	да	има	кой	да	прочете,	да	разбере...	(Замълчава. После тихо проговаря 
на Паисий.)	

Отче,	ти	даваш	ум	и	разум,	пътеки	чертаеш	за	душата	на		изстра-
далите,	на	нас	българите.	Ама	и	за	себе	си	погрижи	се.	Не	може	тъй,	отче,	
без	залък	хляб	не	живей	се.	И	игуменът	тревожи	се.	Рече	да	настоявам...	

Пàèсèé:	Брате,	Кириле,	(като го прекъсва)	тровят	ме	тежки	мисли,	
като	да	зная,	че	народът	ни	умира	под	тегло,	че	няма	наедно	събрана	
история	за	преславните	деяния	от	първите	времена	на	нашия	род,	све-
тци	и	царе,	та	да	знае	той,	та	да	вдигне	глава	срещу	Врага.	Виждаш	и	
сърбите,	и	греците	ни	укоряват,	че	нямаме	своя	история.	Е?	И	отгде	да	
има	защита	клетият	наш	народ	тогаз?	Затуй	не	мисля	за	тялото.	Не	
яде	ми	се,	не	пий	ми	се.	Душата	на	народа	бързам	да	нахраня,	пък	после	
за	себе	си	ще	мисля.

Мîíàõ Кèрèë:	Отче,	(угрижено)	вчера	получих	вест	от	сестриния	
ми	мъж.	Големи	золуми	сторили	турците	в	нашия	край.	Тревожа	се.	Из-
пепелили	една	черква	и	дюкяните	по	чаршията.	

Пàèсèé:	Не	думай,	Кириле...	 (умислено.)	Ех,	лошо,	лошо...	Спасение	
се	не	види.	Тъй	ми	е	свиден	и	на	мен	родният	край,	брате.	(Очите му се 
пълнят със сълзи.)	Откъснахме	се	и	ний	с	Лаврентия	от	баща	и	майка,	
от	земя,	та	да	служим	на	Бога	и	вярата.	Но	да	се	молим	само	не	стига,	
брате,	да	преборим	злото.	Врагът	не	спи.	Да	се	молим	на	Бога	милостив	
има	нужда,	тъй	е.	Ама	и	друго	оружие	трябва,	Кириле	—	знание	трябва,	
наука.	Само	словото	може	да	даде	ум	и	разум,	вяра	може	да	даде	на	клетия	
наш	народ	за	грядущето.	Проумях	го.	Затуй	усърдно	се	трудя	ден	и	нощ.

Йîàêèì:	 (Забравен от монасите, вдига глава от книгата.)	Отче,	
значи	ще	ми	дадеш	Маврубировата	история.	Дай	ми	и	други	книги.	Ще	
чета,	отче,	доде	имам	свещи.

Пàèсèé:	Радваш	сърцето	ми,	Йоакиме,	вземи,	вземи	я.	Аз	съм	пре-
писал	най-важното	от	нея,	щото	казва	Маврубир	за	българско.	Ей	там,	
видиш	ли?	(Сочи към рафта до прозореца книжата.)	Вземи	и	чети,	та	да	
просветлиш	душата	си.

Йîàêèì:	(Взема 1—2 книги).	Може	ли	вече	да	тръгвам,	отче	Кириле?	
(забързан)	Игуменът	заръча	и	да	измия	плочите	в	черквата.	А	после	ще	
ида	да	чета.	Остани	си	със	здраве,	отче	Паисия.	(Целува му ръка).

Кèрèë:	Отивай,	брате.	Върви.	Свърши,	щото	е	рекъл	Лаврентий.	И	
чети.	(Усмихва му се.)

Излиза Йоаким. Кирил и Паисий остават сами.
Господ	Бог	да	ти	дава	сили,	отче	Паисий.	Да	дава	сили	на	всинца	ни,	

че	и	друго	виси	над	главата	ни.	Как	ще	да	опазим	манастира?	Лаврентий	
рече	завчера,	че	ще	търси	помощ	от	другите	манастири.	След	седмица-две	
идват	за	данъка.	И	има	голям	смут	и	несъгласие	между	братята,	да	знаеш.	

Пàèсèé:	Зная,	брате,	Хилендар	дава	вече	много	лета	данък	на	тур-
ците.	И	трудно	ни	е.	Как	се	събират	три	хиляди	гроша,	та	да	се	дадат	
наведнъж?	Уже,	манастирът	е	задлъжнял	с	27	хиляди	гроша.	Лаврентий	
тревожи	се	много.	

Мîíàõ Кèрèë:	Бунят	се	братята,	отче,	тъй	да	знаш.	Не	щат	да	
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плащаме	данъка.	Ама...	(Маха с ръка.)	Ти	не	мисли	за	туй,	работи	си.	Лав-
рентий	рече	да	те	не	тревожим...	Аз	да	вървя.	Сполай,	отче.

Пàèсèé:	Брате,	да	доди	Лаврентий,	кажи	му	да	доди.	(Притиска с 
ръка стомаха си, за да потуши внезапната болка.)	Болката	ми	силна.	Не	
ще	мога	ида	при	него.	Време	е	май	да	дам	съгласието	си	за	Зограф...

Мîíàõ Кèрèë:	Ще	река	му,	отче.	Беше	в	библиотеката	старецът.	И	
ще	заръчам	на	Йоаким	отвара	от	ментова	трева	да	ти	свари.	

	
Излиза, а Паисий застава пред иконостаса и се моли, после взема 

едно шишенце и налива няколко капки в чашата с вода. Пие. Притиска 
стомаха си.

Сцена втора
	
Килията на Паисий. Почуква се. Влиза Лаврентий, прегърбен, уморен. 

Стиска в ръка Божий кръст. Подпира се на резбована пръчка.
	
Лàâреíòèé:	Брате,	рекъл	си	да	дода.	Пак	ли	старата	болка	се	обажда,	

а?	Не	храниш	се,	брате.	Хортувам	аз,	ама	не	чуваш.	Ден	и	нощ	трудиш	се.	
Поизлез	по	двора	да	те	види	светлината.

Пàèсèé:	Седни,	брате.	Седни.	(Подава му столче.)	Брате,	не	зная	що	
време	ми	е	отделил	Бог	на	тази	земя.	Остави	ти	моята	стомашна	болка.	
Друго	ме	гори.	Времената,	видиш,	размирни	са.	С	твое	позволение	време	е	
да	ида	в	Зограф.	Игуменът,	рекъл	ти,	ще	ме	приеме,	та	да	довърша	делото	
там.	Там	по-спокойно	е.

Лàâреíòèé:	Откога	ти	хортувам,	че	благочестивият	старец	ти	е	
отредил	килия.	Отдавна	рече	да	идеш	в	Зограф.	За	час-два,	все	по	пътека-
та,	и	си	там.	Ще	проводя	Кирил	с	тебе	да	ти	е	опора.	И	там	имало	книги,	
дето	пишело	за	българския	род.	Видиш,	щото	мога,	гледам	да	съм	ти	в	
помощ,	брате,	ама	толкоз	ми	стигат	силите.	Годините	ми	дотежаха.	
Скоро	ангелите	ще	додат	за	мене.

Пàèсèé:	Не	думай	тъй,	Лаврентий.	Манастирът	на	тебе	се	крепи,	
брате.	Остави	си	годините	на	Бога,	негова	е	властта	над	нас.	Ами	кажи,	
как	ще	се	оправиш	с	турците.	Каквото	събраха	монасите	таксидиоти	не	
ще	стигне.	Дългът	на	манастиря	е	голям.

Лàâреíòèé:	Ще	дам	сега	хилядо	и	петстотин	гроша	и	още	толкоз	
на	есен,	ако	сбера.	Ама	назрява	смут	зад	манастирските	стени.	Братя-
та	искат	да	намеря	решение.	Щото,	знаеш,	не	се	живей,	кога	ножа	ти	
е	опрян	на	врата.	Ще	трябва	да	напиша	просба	пак	за	отсрочка.	Решил	
съм,	ще	се	моля	да	опростят	данъка.	Иначе,	турците,	казват,	щели	да	
вземат	Пресветата	Богородица	с	Младенеца,	главната	икона,	тъй	рекли.	
Остане	ли	олтара	без	нея,	не	опазим	ли	я	—	няма	да	си	простя.	И	седемте	
параклиса	трябва	да	опазя.

Пàéсèé:	Да	я	приберем	в	съкровищницата,	друго	ще	вземат.	Може	и	
да	запалят	черквата.	Как	да	те	оставя	в	тревоги,	брате,	как	да	тръгна	
за	Зограф?
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Лàâреíòèé:	Не	мисли	ме.	Стар	съм	вече.	Колкото	мога	ще	направя	за	
манастиря	и	братята.	Ти	мисли	за	делото.	От	тебе	чакам	сила	да	дадеш	
на	народа	ни	с	мъдра	книга.	Всеки	да	струва	туй,	за	което	Бог	го	извикал	на	
земята.	Тъй	знам	аз	от	нашите	майка	и	баща.	Аз	—	своето,	ти	—	твоето.

Пàèсèé:	*Не	съм	учил	никак	нито	граматика,	нито	светски	науки,	
но	за	простите	българи	просто	пиша,	да	събера	заедно	тая	историйца,	
пък	дано	послужи	на	незрящите,	тъй	мисля	аз.

Лàâреíòèé:	 Простичко	 разказвай,	 простичко,	 да	те	 разумеят,	
брате,	щото	историята	е	ценност.	Туй	с	тебе	сме	го	проумели	отдавна.

Пàèсèé:	И	аз	тъй	думам,	брате.	*Искаш	ли	да	седиш	у	дома	си	и	да	узнаеш	
без	много	трудно	и	опасно	пътуване	миналото	на	всички	царства	на	тоя	свят	
и	ставащите	сега	събития	в	тях	(...),	чети	историята!	Искаш	ли	да	видиш	
като	на	театър	играта	на	тоя	свят,	промяната	и	гибелта	на	големи	царства	
и	царе	и	непостоянството	на	тяхното	благополучие	(...)	—	чети	историята.	

Лàâреíòèé:	*„И	като	познаеш	от	нея	суетата	на	този	свят,	научи	
са	да	го	презираш.“	Как	хубаво	редиш	думите,	брате,	все	едно	чувам	баща	
ни	да	ни	хортува.

Пàèсèé:	Често	виждам	ги	—	и	баща,	и	майка,	кога	затворя	очи.	И	чувам	
мама:	„Пенко,	учи,	та	даскалът	да	е	доволен.	Доволен	ли	е	даскалът	от	
тебе	и	Бог	ще	е	доволен.	И	края	роден	виждам...	(Замълчава. Прекръства 
се.)	Тая	историйца	е	в	полза	на	нашия	български	род.	За	слава	и	похвала	на	
нашия	господ	Исус	Христос	пиша	я.	Пък	и	даскал	Гавраил,	бог	да	го	прости,	
ако	вижда	—	доволен	ще	е	от	мен.	(Усмихва се.)	

Лàâреíòèé:	Бог	да	прости	мъртвите.	(Прекръстват се.)	Но	за	живи-
те	трябва	да	се	работи	с	време.	Богоугодно	е	делото	ти,	брате.	От	тебе	
научих,	че	Историята	дава	разум	не	само	на	всеки	човек,	за	да	управлява	
себе	си	или	своята	къща,	но	и	на	големите	владетели	дава	разум	за	добро	
господстване.	Дай	на	народа	писано	Слово,	та	да	пребъде	и	той.	И	Бог,	и	
човеците	ще	са	ти	благодарни,	брате.

Пàèсèé:	Запомнил	си,	брате	во	Христе,	словата	ми.	
Лàâреíòèé:	*На	Бог	подобава	всяка	слава,	чест	и	поклонение	с	без-

началния	му	отец	и	пресветия,	преблагия	и	животворящ	негов	дух,	сега	
и	винаги	и	във	вечни	векове.	Амин.

Пàèсèé:	Амин!
Лàâреíòèé:	(Става от столчето.)	Утре	тръгваш	за	Зограф,	брате.	

Вземи,	щото	си	написал	и	върви.	Не	мисли	за	Хилендар.	Докато	Бог	направ-
лява	ума	и	сърцето	ти,	докато	направлява	ръката	ти,	работи,	брате.

Пàèсèé:	Ще	те	послушам,	брате	во	Христе.	По-старите	са	и	по-бла-
горазумни.	Ще	тръгна	на	Зограф,	кога	съмне.	Ще	притуря	още	сведения	и	
писания	за	българите,	пък	после	ще	ида	към	българско,	брате.	Ще	намеря	
люде,	дето	знаят	четмо	и	писмо,	та	да	преписват	историята	и	да	я	дадат	
на	други,	дето	знаят	четмо	и	писмо	да	я	препишат.	И	ще	им	река:	*Написах	
я	за	вас,	които	обичате	своя	род	и	българското	отечество	и	обичате	да	
знаете	за	своя	род	и	език.	Преписвайте	тая	историйца	и	платете,	нека	
ви	я	препишат,	които	умеят	да	пишат,	и	пазете	я	да	не	изчезне!

Лàâреíòèé:	Кажи	им,	братко.	Ти	знаеш	как,	стори	го.	Господ	Бог	
тъй	иска	да	е.	
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Пàèсèé:	Сполай,	Лаврентий,	братко.	(Целува му ръка. А Лаврентий му 
дава благослов.)	Приготви	се,	брате.	Ще	заръчам	да	ти	турят	в	торбата	
хляб	и	вода.	Толкоз	можем,	Паисие.	Не	бави	се,	брате.	Върви.	Времето	е	
като	вода,	изтича	между	пръстите	като	пясъка.	И	нашето	време,	дадено	
ни	от	Бога,	е	кратко	на	таз,	земя.	Стори,	щото	можеш	за	народа,	да	се	
знае,	да	се	помни.	Ще	моля	Бога	за	теб.	(Излиза.)

Паисий остава сам в килията.
	
	
Действие Второ
ПОЛЗАТА ОТ ИСТОРИЯТА
				
Сцена първа

Зимата на 1764. Вятърът брули клоните на оголелите дървета, свири 
в комините, блъска се в преспите сняг — неукротим вилнее стихийно. По-
дема снежните парцали още във въздуха, завърта ги на кьлба, а после  ги 
разпръсква на мъгляви облаци. Едва се виждат мъждукащите светлинки 
на прихлупените селски кьщици в Котел. 

Действието се развива в къщата на поп Стойко, котленски свещеник. 
Току-що се е прибрал у дома. 

В стаята са постлани селски черги. В огнището къкри боб. Детето 
тича из стаята. Гайка, жената на свещеника, шета нещо из стаята. 
Приготвя софрата.

Пîп Сòîéêî:	Цонко,	не	тичай	като	 гламав	из	 къщата,	 бре.	Виж,	
събираш	чергите,	сине.

Цîíêî:	Тате,	като	е	такваз	буря	цял	ден,	де	да	ида	да	играя?	Мама	
не	пуща	ме	из	селото.

Пîп Сòîéêî:	При	дядо	си	не	ходи	ли	да	го	видиш	вчера,	а?
Цîíêî:	Ходих.
Пîп Сòîéêî:	Е,	като	утихне	бурята	пак	ще	идеш.	Тъй	е.	Зима.	Вие-

лица.	Пък	и	времената	страшни,	сине.
Гàéêà:	Стойко,	(рязко)	да	поискам	от	тати	малко	брашно,	а?	Как	ще	

я	караме	тази	зима?
Пîп Сòîéêî:	И	дума	да	няма	да	диря	помощ	от	хаджи	Танас,	пък	

бил	той	и	твой	баща.	Ще	караме	както	можем,	жено.	Ако	и	да	гладуваме,	
ще	гладуваме.

Гàéêà:	Имаш	си	една	своя	гордост.	Само	не	знам	от	Владиславовия	
род	на	тейко	ти	ли	е,	или	от	рода	на	майка	ти.	Вогоридите	май	по-силни	
са...	Ама	поне	за	Цонко	да	има,	бре.	Аз	затуй	ти	думам.	Дете	е,	гладно	не	
седи.	(Върви и мърмори под носа си.)	Какво	като	взема	от	нашите.	Свои	
сме	си.	Когато	се	зехме,	знаеха,	че	такваз	ще	е	орисията	ни,	ама	не	пос-
лушах	ги.	Стойко,	та	Стойко.	На	ти	сега,	жено,	глад.

Пîп Сòîéêî:	Сирашката	участ	ме	приучи	на	тьрпение,	Гайке	—	ни	
баща,	ни	майка	за	опора	—	такава	ми	е	орисията	—	сам	да	се	боря.	Ама	и	
ти,	нали	си	от	хаджи	Танасовия	род,	не	привикваш	с	малко,	жено.	Зимата	
ще	я	изкараме	криво-ляво,	пък	после	ще	я	мислим.	Тъй	думам	аз.
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Гàéêà:	Едната	гордост	ми	остана	в	тоз	живот	с	тебе	(Обръща се 
настрани и изтрива сълзите си).	Щото	тати	ми	рече:	„Да	сведе	глава	
мъжа	ти,	па	да	доди“.	Ще	ни	даде	туй-онуй	да	изкараме	зимата.	Какво,	
лошо	ли	ни	мисли,	а?	Ама	не	свеждаш	глава.	Какво	като	ти	е	рекъл	някоя	
дума.	Забрави.	Прости	му.

Пîп Сòîéêî:	Рекох	ти,	еднъж	сме	си	казали	думи	с	тейко	ти.	Толкоз.	
Пък	и	ти	знаеше,	че	не	съм	имотен,	кога	се	зехме.	И	без	неговите	грошове	
ще	караме.	Цонко,	ела	при	мене,	сине.	(Цонко сяда на земята до него.)

Цîíêî:	Тате,	развило	ми	се	е	кълбото.	(Подава му едно кълбо прежда. 
Стойко му помага да го навие.)	

Гàéêà:	Служенето	днес	как	мина?	(Трие сълзите си, без да я вижда 
Стойко.)	Децата	в	школото	идват	ли?	Слушат	ли?

Пîп Сòîéêî:	Попското	 служене	не	ми	тежи	много,	 ама	ме	 боли,	
дето	котленци	трудно	дават	децата	си	на	книжовност.	Днес	Митьо	Гор-
ненчето	ми	дума:	„Отче,	което	дете	е	кадърно	за	печалба,	не	му	трябва	
четмо	и	писмо.“	Посдърпахме	се,	я.	Добре,	че	има	и	таквиз,	дето	искат	да	
отворят	очите	на	децата	си,	та	ги	водят	при	мене	да	ги	изуча	да	пишат	
букви,	окати	да	са.	Някой	грош	може	и	да	ми	платят	чорбаджиите.	Ако	
ли	не	дадат,	пак	ще	уча	децата.	Тъй	мисля.

Гàéêà:	Тъй,	тъй...	Все	за	чужда	полза,	пък	ний	нека	мизеруваме.	(Мър-
мори, за да не я чуе Стойко. Разбърква яденето в котлето.)

Да	турям	вече	софрата,	а?	(високо)
Пîп Сòîéêî:	Има	ли	що	да	туриш	днеска	на	софрата?	(Поглежда я 

изпитателно.)
Гàéêà:	На	синджира	в	гърнето	къкри	гозбица.	Ще	туря	туй-онуй,	ос-

танало	от	Бъдни	вечер.	И	изпечен	пресен	хляб	има.	Бях	скътала	брашънце.	
Има	за	някой	друг	ден	и	толкоз...

Пîп Сòîéêî:	Тури	тогаз	софрата,	че	прегладнял	съм,	Гайке.	Утре	
ще	му	мисля.	Хайде,	Цонко,	да	ти	полея	да	си	измиеш	ръцете.	(Отиват 
при легена и каната с вода.)

	

Сцена втора
	
Сядат на софрата. Поп Стойко взема хляба. Прекръства се. Отчупва 

едно парче за Богородица, а после подава на Цонко и на жена си. Цонко бър-
за да захапе парчето, майка му го мъмри. На портата се хлопа. Стойко 
поглежда Гайка втренчено, а Цонко скача и мигом се хваща за полите на 
майка си. Стойко става и несигурно се приближава до портата и грабва 
брадвичката, подпряна за стената.

	
Пîп Сòîéêî:	Кой	хлопа?	(едва продумва).
Гëàс:	Тука	ли	е	кьщата	на	котленския	свещеник?	(Извиква някой навън 

и започва да кашли.)
Пîп Сòîéêî:	Кой...	кой...	го	дири?	Не	познавам	те	по	гласа.	Кой	си	ти	?
Гëàс:	Монах	съм	отче...	Зимата	люта,	отвори,	отвори,	не	бой	се...,	

трябва	да	те	видя...	Отвори,	че	премръзнах.
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Пîп Сòîéêî:	 (към Гайка)	Кой	ще	да	 е	този	 странник?	Що	не	ме	
намери	по	видело	у	черквата?	Ако	го	провожда	поп	Велико?	Или	пък	епит-
ропите	да	не	са?

Гàéêà:	(прегърнала детето)	Турци	да	не	са,	Стойко?	Боже,	помагай.	
(кръсти се)

Пîп Сòîéêî:	Не	викай	злото,	ма	жено.	Завчера	си	хортувах	с	хаджи	
Христо,	че	един	монах	искал	да	се	види	с	мене,	сигур	той	ще	е.

Гàéêà:	Ама	що	не	го	води	хаджията?	Да	не	носи	пък	някой	хабер		от	
природения	ти	брат,	от	поп	Люцкан,	а?

Пîп Сòîéêî:	Вчера	получих	хабер	от	брата	си,	жено.	Не	ще	да	е	пак	
от	него.	Дали	пък	не	идват	за	парите,	дето	ги	дължа	за	църквата	—	една	
неделя	вече	ме	притискат.

Гëàс:	Монах	съм	отче...	Отвори,	че	премръзнах.
Цîíêî:	Тате,	страх	ме	е.
	
Поп Стойко отворя вратата със свито от страх сърце. Вятърът 

го блъсва в лицето и той закрива очи с ръка, за да опази от виелицата 
очите си.

	
Пàèсèé:	Добра	среща!	Ти	ли	си	котленският	свещеник.	(влиза)
Пîп Сòîéêî:	Ъ-хъ!	Аз	съм.	(Издумва едва Стойко и се вглежда в чуж-

денеца.)	Ам’	ти	кой	си?	(Изрича несигурно и затваря вратата след късния 
гост.)

	
Монахът сваля качулката си и избърсва с ръка лицето си, цяло по-

сипано със скреж. Изтърсва снега от краката си и сваля полупразните 
дисаги. Поп Стойко отстъпва назад, за да пропусне навътре странника.

	
Пàèсèé:	Монах	съм.	Пътувам	насам	от	Атонските	гори.	Зографски	

таксидиот	съм.	Паисий	ме	думат.
				
Стойко йерей се закашля, след което поема дрехата на чуждоземеца.
	
Пîп Сòîéêî:	Влизай,	влизай	да	се	сгрееш,	отче.	Добра	среща.	Влизай.	

Огънят	таман	е	стъкнат.
Пàèсèé:	Добра	вечер,	стопанке!	Я,	колчав	юнак	си	имате...
	
Поздравява монахът и поглажда косицата на детето, което поглежда 

с едно око зад майка си. Гайка нагласява още една купичка и дървена лъжица 
на софрата, взема един комат и вика Цонко в другата одая. Момчето се 
дърпа и монахът изважда от дисагите писана върбова свирка.

	
Пàèсèé:	Искаш	ли	я?	
													
Детето гледа с широко отворени очи фигурките, издялани по свир-

ката.
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Цîíêî:	Истина	ли	?	(посяга с две ръце)
Пàèсèé:	Твоя	е!	Сега	тичай	под	чергите,	а	утре	ще	те	науча	да	сви-

риш	(усмихва се)
Цîíêî:	А,	аз	знам,	ама	тати	ми	прави	свирки	от	балдаран...	(Изрича 

набързо и се шмугва покрай майка си.)
Гàéêà:	Кой	ще	целуне	ръка?	(Пита строго Гайка. Детето се връща 

тичешком, изпълнява заръката и тича обратно при майка си.)
Пàèсèé:	От	мене	толкова,	от	Бога	повече!	(издума	тихо	монахът)
Пîп Сòîéêî:	Да	пийнем	по	глътка	вино,	а?	Празници	са...	(Скача да 

налее в пахарката вино.)
	

Сцена трета
	
Пîп Сòîéêî:	Хай,	да	пийнем,	да	се	посгреем...	пък	и	ти,	брате,	отда-

леко	идваш.	Наздраве!	Пийни,	таман	и	приказката	ще	ни	дойде	на	устата.	
Пàèсèé:	Ами,	наздраве,	брате	во	Христе!	Преди	някое	време	имах	

среща	 с	 котленските	чорбаджии	и	 епитропа	Христо	от	вашето	 село,	
поклонник,	знаеш	го,	с	него	по	черковни	дела	говорихме	и	той	ме	проводи	
при	тебе	(говори бавно).

Пîп Сòîéêî:	Господ	здраве	да	му	дава!	И	на	него,	и	на	хаджи	Беро,	
на	поп	Велико	—	помагат	на	черковата.	Грижовност	имат	и	към	книгата.	
Щото	без	тях	и	школото,	дето	уча	децата	на	четмо	и	писмо,	нямаше	да	
го	има.	(вдига пахарката)

Пàèсèé:	Тежки	времена.	За	всите	българи	са	тежки.	Размирни	години.	
Народът	се	е	изпокрил,	за	духовност	трудно	става	реч,	кога	ножа	виси	
над	главата	ти.

Пîп Сòîéêî:	Свирепи	са	агаряните.	Какво	ли	зло	не	сторват	на	хри-
стиените?	Колко	человеци	избиват,	хеле	в	полето	(въздъхва котленецът)

Пàèсèé:	Нямат	милост,	нямат,	ама	и	ний	търпим,	брате,	като	сме	
прости	и	неучени.	Как	я	карате	тука,	в	Балкана?

Пîп Сòîéêî:	Всякога	сме	като	зайци	боязливи,	на	—	тъй	е.	Духът	
ни	балканджийски,	нравите	диви,	ама	и	ний	треперим	от	турчина,	като	
треснати	от	трескавица	сме.	(кимва с глава към прозореца с решетки)	
Смъртен	страх	е	свил	сърцата	на	всинца	ни.	Обезправени	люде	сме.	Какви	
неволи	и	страхове	съм	преминал	и	аз.	Бедите	са	ми	много,	брате	во	Хри-
сте.	Комай	орисницата	още	от	люлката	ми	е	отредила	черна	орисия...	
Майка	ми	рано	си	отиде,	баща	ми	не	дочака	и	година	и	пак	се	ожени.	А	ми	
мащехата	—	люта	и	завистлива,	с	грижа	само	за	доведеното	си	свое	дете.	
То	моето	тегло...	Па	сега	и	в	черквата	не	е	лесно	—	свещениците,	прости	
и	неучени,	клеветят	тез,	дет	кат	мене	знаят	четмо	и	писмо.	Голяма	
грижа	имам.	Тъй	минуват	дните	ми,	брате...

Пàèсèé:	Мисля	си,	като	не	знаем	рода	си,	като	не	знаем	миналото	
си	гордо,	няма	и	друго	да	се	роди.	Ти	знаеш	четмо	и	писмо	—	нали?	Що	не	
запишеш	историйцата	си	на	книга?	А	?

Пîп Сòîéêî:	Моята	ли?	(учудено, като трудно преглъща парчето 
козе сирене, което току е лапнал)
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Пàèсèé:	Туй,	дето	сега	ми	го	каза.	Твоята	история,	да,	та	тя	е	жи-
вотьт	на	един	българин.	Каквато	е	твойта	мъка	безкрайна,	такваз	е	и	
мъката	на	всите	бьлгари.	Щом	е	на	един	правоверен	человек	историйца,	
то	е	и	на	хиляди	христиени.	Запиши	я,	брате,	та	да	знаят	следовниците	
ни,	какви	мъки	сме	страдали	в	тез	робски	времена.

Пîп Сòîéêî:	Той,	народът	ни,	що	му	е	моята	грижа	да	знае...,	малко	
ли	са	патилата	му?

Пàèсèé:	Народът	ни...	(замислено)	Вярно	е,	брате	во	Христе,	вярно	
е,	но	знай	едно,	ако	народът	ни	научи	повече	за	себе	си,	за	своя	род	и	исто-
рия,	ще	да	прогледне	за	истината.	Да	се	познават	случилите	се	по-рано	
в	тоя	свят	неща	и	делата	на	ония,	които	са	живели	на	земята,	е	не	само	
полезно,	но	и	твърде	потребно,	брате.	Ако	българите	навикнат	да	прочи-
тат	често	историята	си,	ще	се	обогатят	на	разум,	не	ще	бъдат	много	
неизкусни	и	ще	отговарят	на	малките	деца	и	простите	хора,	когато	при	
случай	ги	запитат	за	станалите	по-рано	в	света	деяния	от	черковната	
и	гражданската	история...	Историята	дава	разум	на	всеки	человек,	за	да	
управлява	себе	си,	къщата	си,	имота	си.	Ама	дава	наука	и	на	владетелите,	
за	добро	властване,	за	да	знаят	как	да	държат	чедата	божии	в	послушание,	
в	праведност,	как	да	укротяват	бунтовниците,	как	да	се	опълчват	срещу	
външните	врази,	да	ги	победят,	или	да	сключат	мир.	Виж,	брате,	колко	е	
голяма	ползата	от	историята...	Историята	дава	разум,	мъдрост,	да...				

	
Стойко слуша и не трепва. Нещо се преобръща вътре в него. Развъл-

нуван е.   
								
Пàèсèé:	Ако	има	своя	история,	народът	ни	ще	знае	своето,	няма	да	

се	срамува	от	рода	си.	(тихо говори)	В	невежеството	си	хвали	чуждото	
глупецът.	Има	ли	своя	книжица	с	историйка,	ще	да	се	просветли	умът	
му.	Какви	царства	и	господарства	сме	имали,	какви	подвизи	са	познали	
дедите	ни!	Духовно	нищ	е	един	народ,	ако	няма	история,	ако	не	знае	своето	
минало	недавно,	няма	бъдеще	за	него,	обречен	е.	Я	русите,	сърбите,	греци-
те	—	срамуват	ли	се	те	от	своето?	Не!	(повишава глас)	Ревност	и	жалост	
към	родовете	си	имат,	щото	знаят	за	миналото	си.	Ако	има	своя	история	
—	народът	ни,	като	знае	миналото	си,	то	ще	погледне	и	към	грядущето.

Пîп Сòîéêî:	Ами	...	(объркан	и	като	скоропоговорка	натъртено,	за	
да	бъде	по-убедителен,	пита)	Отгде	такваз	история,	кой	ще	да	я	напише	
на	простий	български	език,	отгде	ще	да	се	намери	такъв	човек?

Пàèсèé:	Ето	я...,	нашата	история...
	
Тихо, някак приглушено изрича гостът, вади от пазвата си тъкана 

кърпа, в която е завита книжица и я подава на Стойко. Ръцете на све-
щеника затреперват. Диша на пресекулки. Плувва в червенина. Избърсва 
длани в дрехата си и посяга с треперещи пръсти към вързопчето. Двоуми 
се, поотгръща краищата на кърпата и пипа мъничката книжица. Раз-
листва я и устните му зашепват.

	
Пîп Сòîéêî:	*„Ползата	от	историята...“	(Премалял от вълнение на 
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един дъх изчита на глас)	*„ИСТОРИЯ	СЛАВЕНОБОЛГАРСКАЯ	о	народе	и	о	
цареи	по	светих	болгарских	и	о	вьсех	деяния	и	бития	болгарская...“	Боже	
господи!	Иисусе	Христе!	

	
Поглажда с ръка хартията, пипа ръкописните букви, гледа втренчено. 

Паисий слага приятелска ръка на рамото му.
	
Пàèсèé:	Брате,	затуй	додох	при	тебе!	Знаеш	четмо	и	писмо,	учен	си.	

Да	прочетеш	събраното	от	мене	и	да	го	препишеш,	да	го	дадеш	другиму	
да	чете.	От	ревност	и	жалост	по	българския	род	събрах	тази	книжица.	
Доста	се	скитах	по	Атонските	манастири,	по	далечни	земи	ходих,	в	много	
книги	се	рових,	премислях.	Знам,	че	ако	българинът	научи	за	миналото	си,	
ще	да	намери	упование	за	идните	дни.

Пîп Сòîéêî:	Прав	си!	Ако	българинът	знае	историята	си,	ще	тър-
си	правото	си.	Прочете	ли	за	величавите	дела	в	недавното,	не	ще	търпи	
робията	сега.	Просвещение	е	нужно	на	народа.	Ако	знае	четмо,	писмо	—	не	
е	достатъчно,	нужно	е	да	знае	повеке	за	себе	си,	че	да	изгони	страха	от	
душата	си.	Щото	губим	и	вярата	си	в	тез	робски	години...	А	като	губим	
вярата	си	в	Бога,	губим	и	разума	си...	

Пàèсèé:	Тъй	е,	поп	Стойко.	Черковата	може	да	бъде	онзи	храм,	в	
който	братята	ни	единоверци	да	укрепят	вярата	си	и	в	Бога,	и	в	себе	си.	
Бог	помага	на	смелите	да	се	разбунтуват,	та	да	мислят	за	свободата	си.	
Храмът	и	божиите	служители,	ако	се	превърнат	в	извор	на	вяра,	могат	
да	бъдат	крепост,	от	която	да	проповядват	волята	народна	за	свобода,	
та	стига	е	търпял	българинът	насилия.	Докога,	брате?	И	черковата	не	
бива	 да	приема	 благоговейно	 чуждите	 епископи	и	 архиереи.	 Те	 гледат	
само	дали	могат	унищожи	слабата	българска	духовност.	После,	брате,	
трябва	да	се	грижим	за	своето	си	учение	и	език.	Сега	малка	е	подкрепата	
за	българската	наука,	за	школото	—	всичко	на	гръцки	обръщат...	Нужни	
са	книги	и	мъдри	учители,	които	да	работят	на	ползу	поду.	Да	сеят	вяра,	
та	да	кълне	любов,	да	сеят	добро,	та	да	никне	духовната	сила	у	нас.	В	
непрогледна	тъмница	живее	родът	ни,	 окован	 във	 веригите	на	 злото.	
Нужен	е	светилник,	запален	от	божия	промисъл,	та	да	огрее	друмищата	
български.	Самопознае	ли	се	человекът,	ще	придобие	вяра	и	в	себе	си,	и	в	
другите.	Ще	открие	сила	и	воля	за	нов	живот,	свободен	от	агаряните.

	
	
Действие трето
ЗАПЛАХА, САМОÆЕРТВА И РОÆДЕСТВА

Сцена първа
	
Поп Стойко е сам в одаята. Чете на свещ Историята.
Пîп Сòîéêî:	(Разлиства	страниците	и	чете	на	глас)	
*ЗА	БЪЛГАРСКИЯ	НАРОД,	ЦАРЕ	И	СВЕТИИ	И	ЗА	ВСИЧКИ	БЪЛГАРСКИ	

ДЕЯНИЯ	И	СЪБИТИЯ.	СЪБРА	И	НАРЕДИ	ПАИСИЙ	ЙЕРОМОНАХ,	КОЙТО	
ЖИВЕЕШЕ	В	СВЕТА	ГОРА	АТОНСКА	И	БЕШЕ	ДОШЪЛ	ТАМ	ОТ	САМОКОВ-
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СКАТА	ЕПАРХИЯ	В	1745	ГОДИНА.	А	СЪБРА	ТАЗИ	ИСТОРИЯ	В	1762	ГОДИНА	
ЗА	ПОЛЗА	НА	БЪЛГАРСКИЯ	РОД.

Бре,	бре...	Каква	книга,	каква	книга...	Какъв	светец	е	този	Паисий...
Оглежда	Историята,	пипа	книжицата	с	трепереща	ръка.	Бърше	че-

лото	си	от	вълнение.	Става	взема	нова	свещ,	запалва	я.	Прекръства	се.	
И	пак	чете	на	глас.	

*Но	не	били	научени	българите	да	се	покоряват	на	царе,	а	били	свире-
пи	и	диви,	безстрашни	и	силни	във	война,	люти	като	лъвове.	Един	отивал	
срещу	десет	без	страх,	както	и	досега	от	север	излиза	всесилен	и	мощен	
във	война	и	бран	народ.	Такива	били	в	началото	българите,	силни	и	яки	във	
война.	(чете)	В	първата	част	на	Барония,	на	лист	567,	пише:	„Българите	
са	страшни	за	целия	свят,	малък	народ,	но	непобедим.“	Така	и	гърците	
пишат	в	своите	истории:	„Българите	са	диви	и	непобедими	във	война.“	И	
пак:	„Лют	е	българският	народ	и	непобедими	са	във	войните.“

Гледай,	гледай	ти...	Българска,	наша	си	История	имаме...	Боже,	велик	
си!

Усмихва се, чете на глас избирателно, като разлиства страниците 
трескаво. 

	
*След	цар	Уалент	цар	станал	Теодосия...	
После	Батоя,	крал	силен	и	храбър	в	битките...
После	светият	крал	Тривелия	бил	завзел	цялата	маджарска	земя.	
Сетне	цар	Крун	и	Михаил	завзели	от	гърците	епархиите	Софиска,	

Филибелиска,	Самоковска,	Щипска,	Струмичка	и	Едрене	и	заселили	по	тия	
страни	и	епархии	български	народ.	

След	това	 дошъл	Йоан	Калиман,	 син	на	 стария	цар	Асен,	 взел	 от	
гърците	Драмска,	Среска,	Мелничка	и	Солунска	епархия,	изгонил	оттам	
гръцкия	народ	и	заселил	българи.	

	
Гледай,	гледай	какви	славни	господари	сме	имали.	(чете)	
	
А	българите,	които	били	покрай	Дунав,	имали	за	свой	крал	Вукича.	
В	495	г.	българите	имали	за	свой	княз	Драгича.	
След	Драгича	се	вдигнал	крал	Борис.
В	678	г.	се	вдигнал	отново	силният	и	благополучен	крал	Батоя,	тръгнал	

с	голяма	сила	към	Цариград	във	времето	на	шестия	събор,	и	направил	цар	
Константина	свой	данъкоплатец	за	много	време.	Взел	от	гърците	цялата	
Охридска	земя	и	поставил	в	Охрид	кралския	престол	и	българска	крепост.	

Сцена втора
	
Пîп Сòîéêî:	(разлиства страница след страница и чете на глас)
История.	Наша	си.	Българска.	(учуден, възхитен)	
Свещта	догаря,	но	не	мога	да	не	прочета	туй	що	е	написал	монахът...
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Взема нова свещ. Чете на глас.
	
*В	1363	година	Александър	умрял.	Оставил	трима	синове:	Страшимир,	

Шишман	и	Асен.	След	Александър	стъпил	на	престола	Шишман.	Султан	
Мурад	седял	в	Бурса.	Между	гърците,	българите	и	Мурада	съществувал	
по	време	на	цар	Александър	мир.	Но	след	неговата	смърт	българите	и	
гърците	развалили	тоя	мир.	Шишман	се	вдигнал	и	взел	от	гърците	Едрене	
и	им	наложил	данък.	Заради	това	гърците	повикали	с	голяма	молба	Мурад	
срещу	българите.	И	Мурад	дошъл	с	голяма	турска	войска	по	Черно	море	
и	по	сухо	срещу	България.	Турците	се	разделили	—	половината	срещу	Бъл-
гария,	половината	срещу	Влахия.	Така	Йоан	Шишман	и	неговите	братя	
Сташимир	и	Асен	се	били	храбро	с	Мурада	и	в	това	време	победили	турците	
и	Мурада.	Разбили	силно	Мурадовата	войска	и	посрамен	го	прогонили	от	
България.	Но	Султан	Мурад	силно	се	разгневил	и	озлобил	срещу	българите.

	
Поп Стойко хваща главата си с ръце. Затваря очи... Представя си 

случилите се събития, описани в историята.

Сцена трета
	
Султанският трон на Мурад. Диванът. Мурад е седнал. От дясната 

му страна везири с чалми и дълги роби.
	
Сóëòàí Мóрàä:	E,	какво?	Вълкашин	и	Углеша	още	ли	мислят,	че	ще	

събарят	империята.
Пърâè âеçèр:	Надали	ще	успеят	с	 30—40	 хиляди	маждраци.	И	има	

сърби,	черногорци,	арнаути,	има	босненци,	има	далматинци,	има	хървати,	
българи...

Сóëòàí Мóрàä:	И	българи	ли?	Забравили	са	българите	за	подписания	
договор	между	мен	и	покойния	Иван-Александър?

Везирите кимат с глава.
Сóëòàí Мóрàä:	Какъв	е	царят	им?	Какъв	е	Иван	Шишман,	който	

седи	на	Търновския	престол?
Лàëà пàшà:	Млад	е,	господарю,	не	е	натрупал	владетелски	опит.	Но	

чух,	че	на	Вълкашин	и	Углеша	не	е	давал	войска.	Българите	от	буната	не	
са	под	търновския	скиптър,	господарю.

Сóëòàí Мóрàä:	Може	и	да	не	са...	Не	са	ли	пак	българи.	Сключеният	
договор	между	Империята	и	Александър	еднакво	важи	и	за	царя,	и	за	народа	
му.	Лала	паша,	твоите	войски	настъпват	ли?	Вълкашин	и	Углеша,	както	
писах	във	фермана,	пуснахте	ли	ги	да	минат	Тракия?	

Лàëà пàшà:	Днес	ще	са	в	Плъвдив.	Всичко	живо	е	проплакало,	госпо-
дарю,	да	знаят,	да	помнят...	

Сóëòàí Мóрàä:	Наближат	ли	Едирне,	покажете	им	какво	можем.
Пърâè âеçèр:	Пратеник	иде,	Ваше	господство.
Сóëòàí Мóрàä:	Да	влезе...	(маха с дясната ръка)
Прàòеíèê íà öàр Мàíóèë:	Господарю,	Вашият	покорен	роб,	гръцки-
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ят	цар	Мануил,	Ви	изпраща	вест	(подава пергамента на Везира)	и	скъпи	
дарове.Чака	отговор,	Ваше	господство.

Сóëòàí Мóрàä:	(Маха с ръка. Пратеникът излиза. Подава свитъка 
на везира. Първият везир чете писмото.)

Пърâè âеçèр:	 (чете)	 Ваше	 господство	Султан	Мурад,	 българите	
разбиха	силно	войската	ти	и	запазиха	границите	си	български.	Но	ние,	
верните	ти	поданици,	не	можем	да	оставим	великия	султан	без	подкре-
па.	Сега	е	моментът,	господарю,	да	изсипеш	всичката	си	ярост	срещу	
българите.	И	още:	В	българско	разделението	е	голямо.	Разпри	и	крамоли	в	
царския	двор	копаят	устоите	на	държавата.	Един	твой	удар	ще	помете	
разделените	братя,	синове	Иван-Александрови.	Сега	е	дошло	времето.

Сóëòàí Мóрàä:	Разбрах.	Лала	паша,	кажете	на	еничарите,	че	заста-
вам	начело,	ако	ще	водим	война	срещу	българите.

Лàëà пàшà:	Както	повелите,	 гоподарю.	 Заповедта	ви	ще	бъде	из-
пратена.	Готова	е	войската	ни.	Еничарите	чакат	само	знак.	Да	е	остър	
мечът	ти,	господарю.

Вòîрè âеçèр:	Силата	да	е	с	теб,	господарю.
Сóëòàí Мóрàä:	Лала	Паша,	ще	изпратим	посолство	до	Шишмана	

преди	да	начем	войната.	Да	се	знае	волята	ми.
 
Лала паша взема пергамент от масичката до него, сяда и пише. Му-

рад диктува волята си. 
	
Мóрàä:	„Аз,	Мурад	I,	велик	султан	на	всички	правоверни,	син	на	Ве-

ликия	султан	Орхан	и	византийската	принцеса	Елена,	по-късно	наречена	
Нилюфер,	Аз	Мурад	I,	единствен	наместник	на	Аллаха	на	земята,	като	
научих	за	поведението	на	Иван	Шишман	—	царя	на	българите	и	българска-
та	държава,	че	е	позволил	българи	да	се	бият	срещу	мене	във	войските	на	
Углеша	и	Вълкашин,	прекъсвам	Договора,	който	бе	подписан	с	покойния	
Иван-Александър.	Затуй	

	
ПОВЕЛЯВАМ:
Първо:
От	днес	нататък	царят	на	българите	и	на	българската	държава	

Иван	Шишман	да	приеме	моята	воля.	Оставям	го	да	управлява	своята	
държава,	но	като	подвластен	васал.

	
Второ:
Иван	Шишман	да	положи	клетва	пред	мен	и	така	да	изрази	подчине-

нието	си	към	мен	като	васал.
	
Трето:	
Иван	Шишман	да	предоставя	под	моето	господство	войски,	когато	

аз	наредя.
	
Четвърто:
Иван	Шишман	да	ми	плаща	годишно	данък	като	подвластен	васал.
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Пето:	
Цар	Иван	Шишман,	като	мой	васал,	да	ми	даде	за	жена		собствената	

си	сестра	Кера	Тамара	Българска.	Тъй	ще	засвидетелства	подчинение	и	
уважение	към	мен	и	Империята.

	
Мурад	Първи	—	велик	султан	на	Османската	държава“
	
И	заръчвам	още,	Лала	паша,	да	се	знае,	да	му	се	каже,	Иван	Шишман	

да	целуне	туграта	(султанския	герб	от	сложно	преплетени	буквени	знаци	
за	означение	името	на	султана),	като	знак,	че	приема	волята	ми.

	
	
Сцена четвърта
	
	
Пîп Сòîéêî:	(чете)
*	В	това	време	гърците	и	турците	като	видели	българското	несъгла-

сие	и	Мурад	се	вдигнал	отново	с	войска	срещу	България,	излязъл	по	море	
в	Калипол,	житното	пристанище.	Страшимир	не	искал	да	иде	на	помощ	
на	своя	брат	Шишман	поради	злобата	и	ненавистта,	която	имал	към	
Шишмана.	

	

Четвърто действие
В ИМЕТО НА РОДОВОТО

Сцена първа
	
(Дворецът в Търново. Принцеса Тамара, Слава, Ана и други — близки 

нейни дружки, шият на гергеф и си говорят. При тях влиза царица Теодора, 
майка на принцесата, отдала се на пост и молитва в манастир. Влиза 
Сара. После идва Иван Шишман.)

Кíяãèíя Тàìàрà:	 (Става и поглежда през прозореца.)	Ах,	братко.	
Как	ще	го	сториш?	Как	ще	ти	даде	сърце?

Сëàâà:	Не	плачи,	Маро,	не	плачи,	сестро.
Аíà:	Не	тъжи,	сестро	Тамаро.	Ех,	дано	е	за	добро.
Кíяãèíя Тàìàрà:	Какво	добро,	Славо.	Какво	добро,	Ано,	ме	чака.	Ах,	

злочеста	аз.	Как	мислите	ще	се	разделя	с	бащин	дом,	с	братя	мили	как	
ще	си	взема	сбогом?

Сëàâà:	„Принцеса	Мара	щяла	да	краси	царският	харем,	за	да	спаси	
българските	земи	и	хора“,	разказват	по	чаршията.	Чувам,	ма	не	вярвам,	
Маро.

Аíà:	Мурад	много	те	искал,	сестро,	тъй	разправят.	Чувал	е	сигур,	
за	хубостта	ти.	Искал	те	за	султанка.	Рекъл,	че	няма	да	начева	война	с	
българите,	ако	Шишман	те	даде	нему.	Вярно	ли	е	туй,	дето	по	чаршията	
хортуват?
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Сëàâà:	Таквиз	приказки	се	носят	от	уста	на	уста	и	из	нашия	двор.
Кíяãèíя Тàìàрà:	Знам,	сестрици.	Чувам,	че	говорят	зад	гърба	ми.	

И	истина	е	туй,	дето	се	мълви.	Но,	сестрици	мили,	земята	родна	ми	е	
мила,	небето	синьо	ми	е	драго.	Не	искам	друговерец.	Не	искам	в	харема,	
дето	няма	да	виждам	ни	родното	небе,	ни	родния	си	край,	ни	полетът	на	
птиците.	

Сëàâà:	Разбирам	те,	сестро.	
Аíà:	Е,	не	думай	тъй,	княгиньо.	Само	слушаме	разкази	за	султаната.	

Никой	отвън	не	знае	как	е	в	харема.	Може	пък	да	ти	хареса.
Сëàâà:	Ама,	приказват	още,	че	от	пиле	мляко	имало	в	харема	на	сул-

тана,	ще	имаш	всичко,	що	пожелаеш,	сестро.	
Кíяãèíя Тàìàрà:	Нищо	не	искам	—	ни	златото	му,	ни	бисери,	ни	

хамами,	нито	метани	искам	да	ми	 струват.	Искам	си	мойте	покои	и	
прозорчето,	дето	гледа	цял	Царевец	и	белите	скали.	Тука	съм	се	родила,	
тук	съм	расла-порасла.	Как	на	чужда	земя	корени	ще	пусна.	Всеки	друг	бих	
зела,	ама	Мурада	не	искам.	Жесток	е.	Друговерец	е.

Аíà:	Тревожа	се	и	аз,	признавам,	Тамаро...	Ама	ти,	сестро,	ти	беше	
жена	на	деспот	Константин	и	знаеш,	че	жената	се	привързва,	дето	и	да	
е.	Не	съм	ли	права,	княгиньо?

Сëàâà:	Пък	ще	имаш	дом,	деца.	Вдовица	се	не	седи,	княгиньо.	Вече	
седем	години	сама	си.	Виж,	сега	невеста	пак	ще	бъдеш.

Кíяãèíя Тàìàрà:	Каква	невеста...	Славо!	Разбирам,	че	спасение	от	
друговереца	не	ще	за	мен	да	има.

Сëàâà:	Споделям	мъката	ти.	Ама	как	да	дам	лек	на	душата	ти,	ко-
гато	царската	дума	е	закон.	

Аíà:	Така	е.	Както	рече	Шишман,	тъй	ще	е.	Волята	му	силна	е.
Кíяãèíя Тàìàрà:	Той	е	цар,	но	ми	е	и	брат.	Кръв	сме.	Все	мисля,	че	

изход	ще	намери...
Сëàâà:	 Ех,	 сестро,	 било	ти	писано	мъж	да	 загубиш	от	ръката	на	

османлии...
Аíà:	(Прекъсва я.)	А	сега	себе	си	ще	дадеш	на	тях...
Кíяãèíя Тàìàрà:	Срещу	Бога	 ли	 сгреших,	Славо,	Ано,	та	тъй	ме	

наказва,	сестрици.
	
На вратата се почуква. Влиза царица Теодора, вече монахиня в Кили-

фаревската обител. Слава и Ана се покланят, целуват ръка и излизат.
	
Кíяãèíя Тàìàрà:	Майко	(целува £ ръка),	вие	в	двореца	сте	дошли	

(учудено).
Теîäîрà	I:	Делата	по	църквите	ме	отведоха	далеч.	Черква	ще	обно-

вяваме	нова,	но	и	зад	манастирските	стени	до	мен	достигна	слух,	че	при	
Мурада	те	изпращат,	дъще.	Затуй	дойдох.	Почитат	още	старата	царица,	
та	вратите	царски	тайно	отвориха	за	мене.

Кíяãèíя Тàìàрà:	Почитат	ви.	И	аз	туй	зная,	майко.	Все	за	царица	
Теодора	приказват,	не	приемат	Сара.	А	инак	вярно	е	туй	що	сте	чули,	
уви.	Мурад	изпратил	е	посолство	—	иска	ме	в	харема.	

Теîäîрà I:	Килифаревската	обител	 се	 разтресе,	 знаеш,	 сестрите	
имат	те	като	светица,	дъще.	(хваща ръцете на дъщеря си)
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Кíяãèíя Тàìàрà:	Вий	сте,	майко,	ревностна	християнка,	кажете	
как	Бог	позволява	християнка	да	иде	при	друговерец?	

Теîäîрà:	Бог	избира,	дъще,	най-достойните	за	жертва.
Кíяãèíя Тàìàрà:	Нима	това	повеля	е	на	Бога?	Нима	тъй	иска	наший	

Бог?
Теîäîрà:	Бог	въздава	що	да	сторим.	Сигурно	тъй	иска	Той.	Да	се	свети	

името	му.	(прекръства се)	
Кíяãèíя Тàìàрà:	Не	искам	да	повярвам,	че	Бог	иска	да	му	служа,	

като	вярата	си	сменям,	майко.	Как	ще	му	отдавам	почит,	като	бъда	
на	чужда	земя,	чужд	език	ще	слушам.	На	друг	се	молят	друговерците...	
А	ако	ме	принуди	Мурад	вярата	им	да	приема?	Живот	ли	ще	е	туй	за	
мене,	майко?

Теîäîрà:	Разбирам	болката	ти,	дъще.	Ако	Бог	рече,	ще	запазиш	вяра-
та	си.	Ако	те	признае	за	султанка	Мурад,	ще	бъде	волята	ти	и	за	вярата,	
тъй	мисля.	Бог	не	ще	те	остави	в	тъмнина.

Кíяãèíя Тàìàрà:	Майко,	 зная,	 че	 в	 двореца	на	Шишмана	 власт	
нямате,	но	преглътнете	обидата,	помолете	го	за	мен.	Може	да	склони	
пред	майчините	думи.	(Теодора клати тъжно глава, осъзнаваща, че няма 
да бъде послушана.)	Как	ще	ме	дадете,	майко.	(плаче)

Теîäîрà:	Ти	знаеш,	дъще,	не	се	обичаме	със	Сара,	а	Шишман	почита	
майка	си.	Не	ще	ме	чуй	ни	тя,	ни	той.	(заплаква)	Но	Богът	наш	навсякъде	
е,	дъще.	(хваща ръцете на Тамара)	Ти	го	носиш	в	сърцето	си,	ще	му	служиш	
и	в	двореца	на	Мурада,	ако	истинска	любов	храниш	към	него.	За	народа,	
дъще,	който	кръст	поеме,	знай,	ще	живее	вечно	с	Божията	милост.				

																	
Вратата се отваря и влиза Сара Теодора II гневна. Всички се покла-

нят. Монахинята само кимва с глава. 
	
Кíяãèíя Тàìàрà:	Царице...	(покланя се)
Сàрà Теîäîрà:	Как	в	двореца	си	дошла,	сестро	Теофано?	Как	без	мойта	

воля	в	царските	покои	ти	си	влязла.
Теîäîрà I:	Царица	бях,	сега	съм	само	майка,	простете,	дойдох.	При	

Тамара	съм	дошла	за	малко.	Достигна	слух	до	мен...
Сàрà Теîäîрà:	(иронично)	Добре	го	каза,	царица	„беше“.	Сега	аз	съм	

царицата	майка.	Остави	слуховете	отвъд	манастирските	порти.	Сес-
тро	Теофано,	не	искам	те	в	двореца.	Не	буни	духовете	на	народа.	Иди	си.	
(сърдито, гордо)

Кíяãèíя Теîäîрà:	Царице,	смилете	се,	майка	ми	царица	беше	бъл-
гарска...	Не	говорете	£	обидно.

Сàрà Теîäîрà I:	Ти,	Тамаро,	думата	ми	не	оспорвай.	Княгиня	си,	но	
аз	царица	съм	и	заповед	издала	съм:	сестра	Теофана	в	двора	да	не	влиза.	

Кíяãèíя Тàìàрà:	 Защото	народът	нарича	я	царица	 българска,	 а	
теб	—	еврейката?	(иронично)

Сàрà Теîäîрà:	Не	 бях	те	 чувала	тъй	дръзка,Тамаро?	Вий	 бунт	в	
двореца	ли	ковете?	Ти	ли	(към Теодора)	подстрекаваш	Тамара,	Иван	Сра-
цимир,	войводите,	придворните	в	двореца?	Защо	си	пак	пред	очите	ми	
дошла?	Иди	си!
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Теîäîрà I:	Подстригах	се	не	по	своя	воля,	а	за	да	очистя	пътя	на	
Иван-Александър,	да	не	бода	очите	ти,	Саро,	да	живеете	в	мир	с	него.

Сàрà Теîäîрà:	Такъв	бе	изборът	на	царя.	Мен	избра	и	син	багрено-
носен	родих	му.	Шишман	е	цар,	а	аз	съм	царска	майка.

Теîäîрà I:	Не	ще	оспорвам	делата	на	мъртвия.	Не	повдигай	стари	
спорове.	Не	за	свойта	болка	в	двореца	съм	дошла.	За	друго	тук	съм.

Сàрà Теîäîрà:	Кажи	да	чуем.	(злостно)	Какво	те	тук	доведе	като	
крадец	да	влизаш	в	царските	покои?

Теîäîрà I:	Разбрах,	че	Тамара	при	Мурада	ще	изпратят.	Затуй...
Сàрà Теîäîрà:	(прекъсва я)	Щом	тъй	налага	се,	ще	иде.	Какво	да	стори	

самодържецът,	когато	народът	е	в	опасност?
Кíяãèíя Тàìàрà:	Очаквах	да	ме	утешите.	Животът	при	Мурада	

на	смърт	ще	равен	е	за	мене.	По-добре	Янтра	да	ме	погълне,	поне	наша,	
българска	вода	да	пия	при	смъртта	си.

Теîäîрà I:	Не	говори,	Тамаро,	приказки	таквиз.	Геройство	ли	е,	чедо,	
смъртта	да	избереш	пред	знака	на	съдбата	да	спасиш	народа	си.

Сàрà Теîäîрà:	Ти	дай	пример	на	Десислава	и	Василиса,	Тамаро,	как	
на	род	се	служи.	Виж	мен,	еврейка	съм,	но	приех	царица	българска	да	бъда,	
да	бъда	опора	на	цар	Александър.

Кíяãèíя Тàìàрà:	Ех,	царице	Саро,	Вашата	любов	с	баща	ми	Ви	е	на-
карала	да	сторите	и	двамата	жертви.	(иронично)	Той	е	пожертвал	майка	
ми	—	царица	Теодора,	а	ти	си	забравила,	че	си	еврейка...

Сàрà-Теîäîрà:	Така	е.	Веднъж	да	чуя	истина	за	мене.	(не разбрала 
иронията £)	При	теб	любов	към	Мурада	няма,	не	познаваш	султана,	но	
можеш	вярна	да	му	бъдеш	и	да	спасиш	народа	си.	

Кíяãèíя Тàìàрà:	Скърбя	преди	да	съм	отишла	в	двореца.	Скърбя	за	
моя	род,	за	моя	свят,	за	мойта	вяра,	но	ти	не	ще	познаеш	болката	ми,	
туй	разбирам.	

Разплакана се обръща към майка си.
Дай	утеха	на	сърцето	ми,	майчице.	Прегърни	ме	да	усетя	майчина-

та	ласка.	И	благослов	ми	дай,	преди	да	чуя	тежката	дума	на	Шишмана.	
(прегръщат се)

Теîäîрà I:	За	теб	ще	моля	Бога	във	всеки	храм,	в	манастирите.	И	ще	
живея	с	надежда	пак	някога	да	те	прегърна,	дъще.	Имаш	благослова	ми,	
Тамаро.	Всяка	нощ	за	тебе,	дъще,	ще	се	моля.	И	Бог	ще	прати	крилото	си	
над	теб.

Сàрà Теîäîрà II:	Какви	са	тези	думи?	Не	разбирам	какви	са	тез	сълзи.
	
Вратата се отваря и влиза Иван Шишман. Вижда първо Теодора I.
	
Иâàí Шèшìàí:	Кога	сте	тук	дошли?	Не	са	ми	съобщили,	че	в	двора	

дошли	сте,	царице.	(целува ръка на Теодора I)
Сàрà Теîäîрà: Сине,	не	посрамвай	ме.	Как	смееш	царица	ти	да	я	

зовеш?	
Иâàí Шèшìàí:	Не	искай,	майко,	да	не	почитам	онез,	що	властвали	

са	над	българското	царство.	Теодора	майка	е	и	на	царе,	и	на	княгиня.	(към	
монахинята)	Как	са	делата	в	Килифаревската	пустиня,	майко?
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Теîäîрà I:	Патриарх	Евтимий	строго	държи	за	коленопреклонното	
уважие	към	църковните	порядки	и	 службата	на	Бога.	Царю	Шишмане,	
прости,	при	Тамара	първо	влязох,	след	туй	при	тебе	щях	да	се	отбия.	
Достигнаха	до	мене	вести	страшни.	Реших	с	очите	си	да	видя,	с	ушите	
си	да	чуя	що	ще	стане	по	волятата	ти	царска,	царю	Шишмане.

Иâàí Шèшìàí:	Разбрали	сте,	уви,	врагът	нахлу	на	юг	от	Търнов-
ското	царство.	Голяма	опасност	над	главите	ни	се	сгромолясва.

Кíяãèíя Тàìàрà:	Ще	можеш	ли	отблъсна	вражеските	сили,	братко?	
Иâàí Шèшìàí:	Време	ми	е	нужно,	Маро,	за	да	отблъсна	ордите.	Само	

ти	можеш	вече	помогна	да	ги	удържим	сега.	Слухът	до	тебе	стигнал	е.	
Султан	Мурад,	сестро,	поискал	те	е	за	съпруга.	Ако	дам	сестра	си,	няма	
да	унищожи	Търновград,	рекоха	пашите.	Сърцето	ми	се	къса	и	кърви,	не	
мисли,	че	лесно	е	от	клона	си	да	те	откъсна,	сестро.	

Сàрà Теîäîрà:	Ти	си	вожд	и	предводител,	за	чувства	не	издумвай	
слово,	 сине.	Народът	ни	изправен	е	пред	 гибел	 страшна.	Няма	ли	поне	
малко	любородно	чувство	у	сестра	ти?	Не	отива	най-сетне	на	смърт	при	
Мурада,	отива	в	друг	дворец,	по-богат	е	сигурно	от	нашия.	Не	става	мо-
нахиня	като	майка	си,	не	я	затваряш	в	килия	тъмна.	А	султанка,	съпруга	
на	велик	владетел	ще	бъде	Тамара.	Какво	толкова	ще	жертва?	

Теîäîрà I:	Как	говориш,	царице,	пред	една	майка	и	пред	княгиня	бъл-
гарска...	Смири	се,	царице	Саро!	Виж	болката	на	Мара.	И	царят	в	грижи	
е	потънал.

Сàрà Теîäîрà:	Не	е	девица	вече	дъщеря	ти.	Мъченица	ли	ще	е	в	лег-
лото	на	султана?	(ехидно)

Кíяãèíя Тàìàрà:	Не	 съм	 очаквала	над	 участта	ми	 да	плачете,	
но	поне	утеха	да	ми	бяхте	дали,	царице	Саро.	(обръща	се	към	Шишман)	
„Братко“	наричам	Ви,	защото	такъв	сте	бил	винаги	за	мене.	Разбирате	
ме,	зная.	Над	участта	си	плача	откакто	и	зад	дебелите	стени	на	двореца	
слуховете	прелетяха.	Преди	да	чуя	вестта	от	тебе,	мълвата	ме	застигна.	
И	страдам,	братко.	(Шишман хваща ръцете £.)	

Сàрà Теîäîрà:	Щом	толкоз	страда	княгинята,	пробвай	помощ	да	
подириш	от	Срацимир.	Ето	сгоден	случай,	майката	на	Срацимир	е	тука,	
сине.	Да	отправи	просба	Теофана	към	видинския	цар	е	нужно.	Да	помогне	
в	защитата	на	търновското	царство.	Брат	ти	е,	Шишмане.	Да	дойде	
тука,	ръка	за	помощ	да	даде.

Теîäîрà I:	Земните	дела	в	ръцете	са	на	царя.	Ранен	в	сърцето	е	синът	
ми	Срацимир.	Но	заради	Тамара	вест	ще	му	изпратя.	

Иâàí Шèшìàí:	Мисля,	че	късно	е.	Вий	знайте	старата	му	болка.	
Не	приема,	че	възкачих	се	на	престола.	„Какво	от	туй,	че	си	роден	след	
възкачването	на	баща	ни	на	престола.	Аз	съм	син	от	първата	му	жена	—	
царица	Теодора	Басараб“	—	туй	повтаря	всеки	път.	Разбирам	го.	Но	зная	
аз	и	друго,	че	слабото	място	на	една	държава	е,	кога	има	вътрешни	кра-
моли.	Туй	и	Мурад	знае.	Знае,	че	при	нас	времена	разделни	са.	А	и	Мурад	
трудно	преглътна,	 че	разбихме	войската	му	преди	три	 години.	 Затуй	
сега	на	прага	е	...

Кíяãèíя Тàìàрà:	Братко,	като	птичка	ще	умра	в	харема.	Аз	те	
моля,	спаси	ме,	ако	можеш!	Спаси	ме	от	туй	тегло	да	знам,	че	жена	на	
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друговерец	трябва	аз	да	бъда!	(пада на колене)	Ти	цар	си,	ръката	ти	е	
силна,	сестра	си	не	давай	да	загине	като	славей	без	градина.

(Шишман я вдига)	Как	ще	да	живея	без	моя	град	престолен,	без	да	
чувам	водите	на	Янтра	(поглежда към прозореца),	без	Царевец,	Трапезица,	
без	да	видя	лика	на	нашето	небе,	хубостта	на	родната	земя.

Иâàí Шèшìàí:	 Ех,	 сестро,	 злощастна	моя,	 злото	ни	 застигна.	
Аз	трябва	кръвта	си	да	пожертвам,	да	жертвам,	тебе	сестро,	трябва.	
Покой	нямам	вече	много	дни.	Сънят	не	ме	спохожда.	И	мисля,	че	ти	ще	
жертваш	себе	си,	но	трябва	да	опазим	Търновград,	да	спасим	народа	си.	
(гледа я в очите)	

Сàрà Теîäîрà:	Друг	начин	за	мир,	сине,	не	виждаш	ли?	Говори	ли	с	
войводите?

Иâàí Шèшìàí:	 Опасността	надвиснала	 е	 вече.	 Ако	Тамара	при	
Мурад	отиде,	ще	задържим	нашествието,	ще	поема	глътка	въздух.	Пък	
може	и	да	се	размине.	

					
Разхожда се умислен с ръце зад гърба и застава пред иконостаса.
	
Боже,	покажи	ни	пътя!	Чуй	молбата	ми,	Боже!	Как	на	близките	си	да	

посегна?	Каква	пътека	да	поема?
	
Обръща се към Тамара и майка £.
																
Как	ранявате	сърцето	ми.	Как	ще	заспивам	с	мисъл	такава	—	брат	

сестра	си	продал,	но	сестро,	майко,	цял	един	народ	днес	към	мене	взор	
отправя.	Гледа	мен	като	спасител.	Брат	съм,	но	и	цар	съм,	Маро.	Земята	
родна,	полето,	водите,	небето	ще	пламнат	в	огън,	ако	не	спра	ордите		на	
нашественика.	Как	брата	да	спаси	сестра	си,	а	да	остави	в	робство	своя	
род?	Зная,	и	ти	милост	храниш	към	рода	ни.	Заради	него,	сестро,	заради	
земята	родна,	приеми	женитбата	с	Мурада.	(Хваща пак ръцете £.)

	
Тамара се изтръгва от ръцете му и застава пред иконостаса.
	
Кíяãèíя Тàìàрà:	Молитвите	ми	моят	брат	не	ще	да	чуе,	Боже,	

защото	загрижен	за	народа	е.	Обречена	съм.	Боже,	не	оставяй	без	утеха	
дните	ми.	Дай	ми	сили.	На	теб	се	уповавам.	Път	покажи	ми	в	мрака.

Теîäîрà I:	Ще	моля	Бога	всеки	миг	за	теб,	Тамаро.	Бог	чува	чисти-
те	молби	и	ще	даде	утеха	на	сърцето	ти.	Какво,	дъще,	мислиш?	Успокой	
сърцето	си.	

Дано	Бог	и	с	дете	да	те	дари,	за	да	ти	даде	мъничка	утеха.	(Послед-
ното казва на себе си.)

Кíяãèíя Тàìàрà:	(след кратко мълчание)	Добре,	ще	ида	при	султана,	
прати	му	вест.	Но,	братко	мой,	когато	везирът	на	Мурада	пристигне	да	
ме	отведе	от	двора	на	баща	ми,	кажи	му,	братко,	да	ми	позволи	да	обходя	
и	да	видя	за	последен	път	местата,	дето	съм	родена.

Сàрà Теîäîрà:	(доволна от взетото решение)	Сине,	стори	туй	що	
последна	воля	на	Тамара	е.	
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Теîäîрà I:	И	аз	те	умолявам,	царю	Шишмане.
Иâàí Шèшìàí:	Царице,	сестро	Теофано,	тъй	писано	било	и	ти	да	

понесеш	такава	грижа.	Ще	направя	туй	що	Тамара	ме	помоли.	(към Та-
мара)	Веднага	пращам	вестоносец	при	Мурада,	че	точно	след	седем	дни,	
кога	се	зазори,	когато	слънцето	целуне	Търновград,	княгиня	Тамара	ще	
напусне	хълма	Царевец.	За	другото	съгласен	съм.	Ще	те	проводя	с	войво-
дите,	и	после	ще	наредя	да	минете	през	Арбанашкото	плато.	Когато	се	
качиш	на	белите	скали	край	Лясковец,	оттам	да	видиш	родна	земя.	Пък	
дано,	сестрице,	някога	да	се	завърнеш.	

Кíяãèíя Тàìàрà:	Щом	тъй	трябва,	нека	е.	Заради	моя	цар,	заради	
мил	народ,	ще	се	сбогувам	с	братя	и	сестри	и	с	верните	другари.	

Иâàí Шèшìàí:	Висока	е	цената,	която,	щерко	Иван-Александрова,	
трябва	да	платиш.	Разбирам,	сестро	мила.	(Обръща си главата и бърше 
скритом бликналите сълзите.)	Душата	ми	кърви,	плача	и	се	моля	за	теб	
и	за	самия	себе	си.	Сърцето	ми	плаче,	сестро.	Кандилото	в	душата	ми	гас-
нее.	Мрак	були	очите	ми.	Но	знай,	заклевам	се,	полето,	дето	ще	те	зърне	
последно,	ще	нарека	„Марино	поле“,	та	да	помни	народът	на	Търновград	
що	стори	за	него	Кера	Тамара	Българска.

Кíяãèíя Тàìàрà:	Благодаря	ти,	братко.	(замълчава)	Шишмане,	и	
още	нещо	искам	в	замяна,	прощавай,	братко:	Кажи	на	Мурад,	че	ще	прие-
ма	съпруга	вярна	да	му	бъда,	но	вярата	си	християнска	не	оставям.	Тъй	
кажи	му.

Иâàí Шèшìàí:	 (учуден)	Такава	просба	да	отправя	към	султана?	
(мисли)	Добре,	ще	кажа,	сестро,	макар	не	знам	дали	ще	той	приеме	туй	
условие.	Но	ще	поискам	клетва	от	Мурада,	дума	давам	пред	майка	Теофана	
и	пред	тебе.	

Кíяãèíя Тàìàрà:	Мили	Боже!	Къде	отивам?	(хваща главата си с ръце)	
ТеîäîрàI:	Непознат	е	този	свят	за	тебе,	дъще.	Туй	що	знаем	за	сул-

тана,	за	двореца,	плаши	ме,	но	мисли,	че	народът	е	тоз,	за	когото	жертва	
ставаш...

Сàрà Теîäîрà:	Нали	приживе	светица	те	наричат?	Ето	днес	е	сгоден	
случай	да	докажеш	светостта	си.

Иâàí Шèшìàí:	Майко,	вие	знаете,	ценя	ви,	но	не	ви	приляга.	Пока-
жете	малко	грижа	към	Тамара,	към	майка	£,	която	страда	(казва £ като 
я дърпа настрана.)	Отивам	при	войводите,	простете	(към другите).

Сàрà Теîäîрà:	Прав	си,	сине,	но	не	искам	да	виждам	Теодора	в	двореца.	
(тихо)	Дочувам,	че	народът	тачи	я	като	царица,	прости	ми...

Кíяãèíя Тàìàрà:	Майко...	Прегърни	ме...
Теîäîрà:	Ще	бъдеш	силна,	Тамаро.	Дъщеря	си	на	велик	цар.	Отгоре,	

отвисоко,	баща	и	Бог	ще	те	закрилят.	(Прегръща я)	А	аз,	сиротна	майка,	
за	тебе	ще	се	моля.	Отивам	в	храма.	Простете	дързостта	ми,	царю,	че	
в	двора	без	покана	появих	се.	(Царят £ целува ръка. Монахинята излиза, 
а след нея и царят.)

Сàрà Теîäîрà:	Не	мисли,	Тамаро,	че	не	страдам.	И	в	моите	гърди	
тупти	майчино	сърце.	(уж размислила)	Но	тъй	е,	за	народа,	в	такъв	съд-
бовен	миг,	е	нужно	да	се	притечеш	на	помощ	на	своя	брат.	(Излиза)
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Кíяãèíя Тàìàрà:	Колко	нощи	още	тука	ще	остана...	 (на	себе	си).	
Последни	дни	в	двореца	на	баща	ми.	Славо!	(вика я)

Сëàâà:	Княгиньо,	тук	съм.
Тàìàрà:	Събери	верните	ми	дружки,	да	се	простя	и	с	тях.

Сцена втора

В двореца след няколко дни. Срацимир и Шишман.
Иâàí Срàöèìèр:	 (замислен)	Съюзник?	Никога,	Шишмане.	На	друг	

иди,	моли	се.	Остави	ме.	Дума	дал	съм	пред	себе	си.	Ръка	за	помощ	не	ще	
ти	никога	подам.	За	майчината	чест,	за	мойта	чест	—	не	бих	помогнал	и	
в	ада	да	потънеш,	тъй	да	знаеш.

Иâàí Шèшìàí:	Не	бързай	тъй	да	режеш	кръвната	ни	връзка.	Днес	
нужно	е	ръцете	си	по	братски	да	вплетем,	да	се	прегърнем,	да	забравим	
раните,	да	сложим	ред	в	разделеното	ни	царство.	Повярвай,	Срацимире,	
туй	дава	сили	на	Мурад,	когато	вижда	кавгите	между	двама	кръвни	братя.

Иâàí Срàöèìèр:	(замислен).	За	мене	кой	помисли,	когато	ме	изпра-
тиха	във	Видин?	Не	бях	ли	и	аз	син	на	Александър?	Защо	баща	ни	не	показа	
свойта	обич	и	бащината	своя	грижа	и	към	мен?	Откъсна	ме	от	клона	си	си	
под	напора	на	Сара.	А	аз	завинаги	откъснах	от	сърцето	си	Търновграда.	
Прогонен	бях	и	от	двореца,	и	от	сърцето	на	баща	си.	Мога	ли	тая	страшна	
истина	да	забравя?

Иâàí Шèшìàí:	Да	не	ровим	бащините	кости.	Обръща	се	в	гроба.	
Враждата	страшна	да	загърбим,	Срацимире,	туй	в	днешния	решаващ	ден	е	
нужно.	Не	мога	да	повярвам,	че	мислиш	за	отминалото	време,	когато	пред	
вратите	на	прославената	българската	земя	врагът	размахва	ятагана.	
Мурад	на	прага	е,	Срацимире.

Иâàí Срàöèìèр:	(Смее се)	Мурад	заплашва	теб,	не	мен,	Шишмане.	
Към	тебе	меча	си	е	вдигнал.	Туй	виждам	аз.

Иâàí Шèшìàí:	Царете	дълг	пред	рода	си	имат,	туй	пък	виждат	
моите	очи	—	царете	трябва	да	забравят	себе	си,	скръбта	си,	за	да	спасят	
от	земя	и	вяра,	мил	народ!

Иâàí Срàöèìèр:	Ти	щеше	ли	да	ми	помогнеш,	ако	аз	бях	начело	на	
Търновското	царство?	А?	Ако	баща	ни	бе	избрал	не	теб,	Шишмане,	братко,	
а	мен?	Кажи	ми,	братко?	(иронично)	Ти	как	щеше	да	постъпиш?	(ехидно)

Иâàí Шèшìàí:	Не	зная,	Срацимире.	Със	сигурност	и	мен	щеше	да	ме	
терзае	мисъл	страшна,	въпрос	„Защо?“	щеше	да	разпъва	на	кръст	душата	ми.	
Но	познавам	себе	си,	щях	да	ти	помогна,	щях	да	преглътна	обидата.	И	друго	
има,	Срацимире.	Младият	Добротич,	Твърдко	и	другите	деспоти	ще	ни	подадат	
ръка.	Хабер	изпратиха	ми	вчера.	Зная,	войводите	до	нас	вкупом	ще	застанат,	
ако	видят,	че	ние	сме	се	съюзили,	че	смело	пред	Мурада	меч		сме	вдигнали.

Иâàí Срàöèìèр:	(гледа го изпитателно)	Аз	чувал	съм	за	друга,	по-
велика	сила	и	от	меча	остър,	Иван	Шишмане...	По-могъща...

Иâàí Шèшìàí:	Кажи!	Кажи!	Кажи	да	чуя,	Срацимире.	Да	чуя,	пък	
да	проумея	какво	в	главата	ти	върти	се,	братко.	Ако	с	нещо	можеш	да	
помогнеш...	Говори.	Не	мълчи.	Побързай.	Слушам.
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Иâàí Срàöèìèр:	(тихо, заговорнически)	Пред	мощта	на	златото,	
на	парите,	тръпнат	всички.	С	чисто	злато,	вярвам,	можеш	подкупи	и	
Мурада.	Пред	властта	на	златото	и	той	ще	коленичи,	ще	отстъпи,	ще	
приеме	туй	що	искаш.

Иâàí Шèшìàí:	(извиква гневно)	На	тая	сила	ли	разчиташ,	Срацими-
ре!	От	един	баща	деца	сме.	Кръв	една	сме.	Научени	сме	меча	да	държим.	
Кръвта	си	българска	не	ще	ли	 защитим?	Не	ще	ли	бъдем	като	дедите	
славни,	защитавали	рода	си?		Единство	нужно	е	срещу	Мурада,	братко.	Да	
спасим,	което	баща	ни	ни	остави,	за	да	оцелее	българското	царство!	Тъй	
мисля	аз.	Думите	ти	обливат	сърцето	ми	в	кръв.	Като	лешояд	си,	братко.

Иâàí Срàöèìèр:	(гневен го гледа право в очите)	Такъв	съм.	Не	мога	
да	простя.	Затуй	проклинам	Търновград!	Да	падне	Търновското	царство!	
Нали	роден	си	в	„багреница“,	сине	на	Иван-Александров.	(иронично)	Царица	
Сара	крепеше	те,	въздигна	те,	а	мен	захвърли.	Коронясаха	те	след	смърт-
та	на	баща	ни.	Погледни	—	какво	остана	от	великата	България	—	една	земя,	
начело	с	Добротица,	друга	една,	управлявана	от	мен,	а	трета	—	от	теб.	
Сега	стоиш	и	молиш	за	подкрепа.	Не,	братко,	на	теб	се	пада	да	воюваш,	
да	паднеш,	ако	трябва.	И	ще	разбереш	какво	е	да	загубиш...

Иâàí Шèшìàí:	Срацимире,	братко,	не	мислиш,	гневът	те	заслепя-
ва.	В	гроба	дедите	мъртви	се	обръщат,	дочули	тежките	ти	думи!	Грях	е	
туй,	което	вършиш.	Османците	до	Костенец	и	Ихтиман	са	(1378 г.)	вече,	
превзели	са	Дъбилин	(Ямбол)	и	земите	на	изток	до	византийските	черно-
морски	градове.	Започнах	преговори,	но	Мурад	васал	подвластен	иска	ме.	
И	още	—	иска	Кера	Тамара	Българска,	сестра	ни,	за	жена	да	му	изпратя.

Иâàí Срàöèìèр:	 (замислен)	 Грехът	е	мой	—	 възможно.	 Разбирам	
болката	и	на	Тамара.	Но	аз	виках	я	при	мене.	Не	поиска	Търновграда	да	
остави.	Сега	и	Дяволът,	и	Богът	в	мен	се	борят.	Оставят	ме	без	дъх	и	
сили.	Но	не	мога	от	клетвата	си	да	избягам	—	поисках	мъртъв	да	те	видя.	
И	ще	мога	да	умра	спокоен...

Сцена трета
	
Кера Тамара седи и пее песента за цар Мурад и Мара. Влизат другар-

ките £. Слава. Ана. Прощават се.
	
Аíà:	Повикала	си	ни	пак,	Тамаро.	
Сëàâà:	Угрижена	си,	княгиньо...
Кíяãèíя Тàìàрà:	Елате,	дъщери	войводски,	дружки	мои.	Елате	да	

си	вземем	сбогом	с	двореца,	с	Търново	и	със	земята.	Денят	настъпи.
Аíà:	Защо,	какво	се	случва	в	двореца,	дето	ний	не	знаем?	Защо	и	ние	

да	си	вземем	сбогом?
Сëàâà:	Туй,	дето	трябва	да	се	каже,	Тамара	ще	ни	го	рече.
Кíяãèíя Тàìàрà:	Повиках	Ви,	за	да	го	чуете	от	мен.	Помнете	този	

ден.	Търново	изпраща	своята	княгиня	в	двореца	на	султана.	Кера	Тамара	
Българска	отива	курбан	заради	българския	род.	Мурад	получи	отговора	на	
Иван	Шишмана.	Отивам	в	харема.	
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Аíà:	Не	думай,	сестро	Керо.	Последната	воля	на	Шишмана	туй	ли	е?	
Не	склони	ли	тук	да	те	остави?

Сëàâà:	Горко	ти,	сестро	Тамаро...	
Аíà:	Княгинята	е	красавица,	умна	и	учена,	малко	са	като	нея	княгини	

в	югоизтока...	Де	ще	намери	Мурад	по-учена	от	нея.
Сëàâà:	Да	четат	и	пишат	на	всички	богоизбрани	езици	и	да	тълкуват	

светите	книги,	малко	са	такива.	Затуй	Мурад	непреклонен	е	и	иска	я	за	себе.
Кíяãèíя Тàìàрà:	Най-после	и	болярите	са	настояли,	а	църквата	е	

замълчала.	Царят	наш		сестра	си	на	Мурада	ще	даде.	Това	е	волята	на	
царя.	Но	сестрици	мои,	Шишмана	аз	помолих.	Идвате	с	мене.	Поне	вие	да	
сте	ми	подкрепа.	Без	свитата	си	не	отивам.

Аíà:	Но	как,	княгиньо?	(уплашена)
Сëàâà:	Как	ще	тръгнем?	Как	ще	оставим	двореца	и	земята?	(през сълзи)
Аíà:	И	аз	ли,	княгиньо,	ще	тръгна?	Боже!	Княгиньо,	как	да	оставя	

Моймир?
Сëàâà:	И	мен	ли,	Тамаро,	ще	вземеш?
Кíяãèíя Тàìàрà:	Ще	оставите	ли	княгинята	българска	без	свита	

в	двореца	на	Мурада?	До	мен	ще	бъдете,	сестрици,	за	да	имам	българско	
гнездо	в	харема.	

Аíà:	Как	ще	оставим	рода	си?	(плаче)	
Сëàâà:	Как	тази	орис	да	приема?	Как	в	харема	ще	живея?
Кíяãèíя Тàìàрà:	Ако	ли	не	можете,	кажете.	Сама	ще	ида	в	харема	

на	Мурада.	Разбирам	аз	и	Ана.	Обича	тя	великия	деспот.	И	той	обича	нея.	
Дума	са	си	дали.	Ако	иска	нека	да	остане.

Аíà:	(разплакана)	Обичам	го.	Не	ще	Ви	лъжа.	И	той	ме	иска,	клетва	
сме	се	клели	заедно	да	бъдем	до	смъртта	си.	(Избягва настрани и пада 
пред иконостаса.)

Сëàâà:	До	княгинята	ще	бъда,	не	мога	Кера	да	оставя	в	таз	злина.
Аíà:	(става бавно)	Така	е,	(бърше	сълзите	си)	да	не	оставяме	сама	

Тамара.
Сëàâà:	Щом	царят	тъй	решил	е	за	Тамара,	ще	тръгна	аз	с	нея.
Аíà:	Да	се	простя	поне	с	Моймир,	княгиньо,	ако	разрешиш.
Кíяãèíя Тàìàрà:	Вий	жертвате	се	зарад	мен,	но	всъщност,	прие-

мете,	че	туй	жертва	за	народа	е.	Ще	бъдете	до	мен.	Не	ще	се	предадем,	
щом	рода	си	трябва	да	спасим.

Една	след	друга:	
Аíà:	За	българския	род	и	правата	ни	вяра...
Сëàâà:	За	Търновград.
Кíяãèíя Тàìàрà:	За	България	си	струва	всяка	жертва.			
Прегръщат се, плачейки.
Аíà:	Да	попеем	наш,те	песни	тогаз,	преди	оттука	да	отлитнем.
Сëàâà:	Български	песни	да	попеем,	че	в	двореца	на	султана	ще	трябва	

да	мълчим.
Аíà:	За	славните	български	победи	на	народа	да	попеем,	та	да	чуе	и	

Мурад.	(Запяват песен за победа на турското робство).	И	нашите	танци	
да	поиграем	преди	оттука	да	заминем.

Танц на девойките      										
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Сцена четвърта
													
Иван Шишман е сам в покоите си. Седи угрижен.
Иâàí Шèшìàí:	Сестра	си	сам	предадох	в	ръцете	на	Мурада,	за	да	

избавя	българския	род	от	робство	и	тегло.
Прости	ми,	сестро,	Керо.	От	тебе	първо	искам	прошка.	
Не	намерих	друг	път,	за	да	забавя	войските	на	Мурада.
Свидна	си	ми,	сестро	моя,	кръв	от	кръвта	ми	ти	си.	
Бих	жертвал	себе	си	заради	теб,	повярвай,
но	първо	мисля	за	народа.	(става)
Царят,	 затуй	е	цар,	 за	да	 забрави	майка	и	 сестра,	братя,	когато	

народът	му	обречен	е	на	робство	страшно.	(вади меча си от ножницата)	
Ако	от	живота	ми	зависи	съдбата	на	народа,	на	земята	ми,	бих	колени-
чил,	бих	сам	подал	острия	си	меч	(коленичи),	за	да	отсекат	главата	ми,	
но	вярата	си,	свободата	не	предавам.	(скача, като осъзнал нещо важно)

Боже	мили,	може	ли	синът	на	цар	Иван	Александър	да	легне	в	черната	
земя,	победа,	слава	не	донесъл	на	народа	си?

Може	ли	Шишман	да	бъде	роб	покорен?	
Не,	не	мога,	Боже,	не	мога	земята	си	без	бран,	без	славна	битка	
да	предам.	Не,	не	ще	да	коленича	пред	Мурада,	главата	си	пред	него	

няма	да	сведа.
Не	съм	предател,	не	съм	страхливец	жалък,	не,	не	съм	изменник	на	

вяра	и	кръвта	си.	
За	българската	чест	и	вяра,	за	българската	слава	и	живота	ни	сво-

боден,	живота	си	ще	дам.
Заклевам	се	в	кръвта	на	славния	си	баща.

Зазвъняват	камбаните	на	Търново.			
Иван	Шишман	отива	до	прозореца.	Усмихва	се,	заслушан	в	песента	им.
Камбаните	на	Търново	звънят	и	носи	се	гласът	им	над	двореца.
Звънят	и	впиват	се	в	сърцето.
Камбаните	на	Търновград	викат	синовете	си	на	бран!	
Зоват	децата	на	България	кръвта	си	да	пролеят.	
Пръв	аз	ще	вляза	в	бой,	ще	вляза	в	схватка	с	Мурада.
Ще	защитя	земята	си,
но	никога	васал	подвластен	не	ще	да	бъда.

В	кармин	зората	е	обагрена.	
Поемам	смъртен	бой
за	българската	чест	и	вяра,	Боже	подкрепи	ръката	ми.
	
Отива към иконата на Бога
Боже,	защо	мълчиш!	
Знак	ми	дай,	че	прав	съм,	знак	ми	дай,	че	мечът	български	ще	подкре-

пиш,	че	пътят	прав	е!
Милост	от	Мурада	Шишман	не	ще	да	проси,	
не	ще	предам	българското	царство	без	кръв.
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Не	ще	посрамя	баща	си,	ни
вярата	си,	ни	рода	си	ще	предам.
	
Рязко се обръща към току-що влезлите войводи.
	
Ще	мрем	за	българската	вяра,	братя.
Войводи,	клетва	да	дадем	за	свободата...
	

Сцена пета

Действието се пренася отново в с. Котел. 
Поп	Стойко	продължава	да	чете	Историята...	Преживява	всяка	про-

четена	страница.	Трескав	оправя	косите	си...
	
Пîп Сòîéêî:	*Цар	Шишман	се	бил	дълго	време	с	турците	в	Търново	

и	по	клисури	и	укрепени	места.	Различни	сражения	и	боеве	имало	между	
турците	и	българите.	Но	турците	по	божия	воля	в	това	време	надвили	
го	и	взели	Търновград	и	поробили	и	завладели	българската	земя	и	царство	
в	1370	година.

(чуват се първи петли)
				

Действие пето

Да пребъде рода и Отечеството ни!
 
Действието се развива в с. Котел. Поп Стойко чете историята, на-

писана от Паисий. Затваря книгата. Чуват се втори петли. Тихо мълви 
слова.

Сцена първа
	
Пîп Сòîéêî:	 „На	ползу	роду“,	 „На	ползу	роду...“	Нужни	са	книги	и	

мъдри	учители,	за	да	не	забрави	народът	ни	славното	си	минало.	Да	жажда	
свободата.

Чуват се трети петли. Свещта догаря с пращене, а котленският 
свещеник седи наведен над книгата. Говори на глас. 

*„Преписуите	историицу	 сию	и	платите	нека	 вам	препишат,	кои	
умеют	писати,	и	имейти	ю	да	не	се	погуби!“.		

Вдига тепереща ръка за благослов. Притиска книжицата до гръдта 
си, приближава се до иконостаса и благодари на Бога.

Пîп Сòîéêî:	Боже,	ти	който	си	на	небесата.	Да	се	свети	името	ти,	
да	е	вечно	царствато	ти	небесно.	Благодаря	ти,	Боже,	че	изпрати	в	дома	
ми	такъв	светец,	благодаря,	че	си	направлявал	мисълта	и	ръката	на	йе-
ромонах	Паисий,	та	той	е	сътворил	велико	чудо	—	история	на	българския	
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род.	Боже,	чудо	стори	в	душата	ми.	Рождеството	се	случва	в	мен	точно	
по	Коледа.	Божи	знак.	Знак	свише.

И шепнешком изрича:
	
*„И	кой	я	усвои	или	открадне	прокълни	го,	Господи	Боже!	Туч	и	желязо	

и	камик	да	се	стопи,	той	ни	вовеки!“
	
Пада на колене.
	
Пази	българския	род,	Боже!	
Дай	му	очи	да	вижда,	
дай	му	сърце	да	пожелае	свободата.	
Боже,	дай	ми	сили	да	препиша	книжицата,	
та	да	я	дам	на	други	да	я	препишат,	да	четат,	
та	да	знаят	откъде	идва	родът	ни	и	накъде	да	върви.	
Боже,	не	ме	оставяй	без	светлината	си,	
та	завета	Паисиев	да	изпълня!
Народе,	помни	историята	си!
Да	пазим	вярата	в	душите	си!
Чиста	да	я	предадем	на	децата	си!
Да	пазим	корените	си,	в	тях	е	силата	ни!
Да	пребъде	родът	и	Отечеството	ни!
																													
Поп Стойко застава пред иконостаса, протяга ръце към Бога и про-

изнася молитва:
	
Господи,	воззвахъ	тебе,	услыши	мû,
услыши	мû,	Господи...
	
Господи,	Господи,	воззвахъ	тебе,	услыши	мû,
услыши	мû,	Господи,	посочи	ми	пътя,	по	който	да	вървя	и	ме	отправяй	

да	ходя	по	Твоите	стъпки,	за	да	се	спаси	душата	ми.	Отвърни	очите	ми,	
за	да	не	виждам	суетни	неща,	и	ме	утвърди	в	пътя	на	Твоя	закон.	Дай	ми,	
докато	е	ден,	да	работя	и	да	се	трудя	според	Твоята	воля,	защото	иде	
смъртна	нощ,	когато	никой	не	ще	може	да	работи	и	да	извърши	някакво	
добро.	Всеподателю	Господи,	всичко,	което	днес	ще	мисля	или	желая,	ще	
говоря	или	върша,	да	бъде	за	Твоя	слава.	

Амин!	
	
Зората го сварва притихнал пред иконостаса…

Край

БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА: Пиесата е поставена от театрална 
формация „Класика“ при Гимназията с преподаване на западни езици 
„Захарий Стоянов“ — Сливен. През 2018 година спектакълът е отличен с 
първо място на международния театрален фестивал „Бургаски изгреви“ 
и е получил Гран при на фестивала „Сцена под сините камъни“ — Сливен.
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АВТОРИ ОТ СЛИВЕНСКИЯ КРАЙ

Цвета Иванова Тодорова

СТИХОТВОРЕНИЯ

ДЕМЕНЦИЯ

Хàп÷е çà спîìеíè спè пîä еçèêà ìè,
èäâà êрàäеöъò è âъäèöà õâърëя.
Бîëêàòà пîìíя è ãрîçíèòе âèêîâе:
„Пèé сè ëеêàрсòâàòà, ìърëî!“

Пîсëе âèся îò òàâàíà, îáесеíà
â ëепêàâà ìрежà íà пàя÷е áяëî.
Пîìíя съëçèòе пî пресíèòе áеëеçè —
ãëъòêà ëþáîâ îöеëяëà.

Пîсëе е ìрàê. Деçèíфеêöèя â ìèсëèòе.
Търсяò êрàäеöà â ãëàâàòà ìè с ëàçер.
Мîëя âè, спреòе. Дîêрàé съì пре÷èсòеíà.
Няìà ìе. Всè÷êî óãàсíà.

Пîìíя ëè íещî? Зàêърпèõ сè äеòсòâîòî.
В íеãî ëеêàрсòâàòà сòàâàò áîíáîíè.
Сàìî äà âèäя âрàòàòà íà êëеòêàòà,
âсè÷êèя ìрàê ще прîãîíя.

ПОСПИ, МАРИЯ

Мàрèя е îòâèêíàëà äà спè,
áóäóâà ìежäó сòрàíèöè íà êíèãà,
â êîяòî íàöъфòеëèòе ëèпè
яäîсàí сìер÷ със сàáя е îсòрèãàë.

Пîсëеäеí öâяò с еäèíсòâеíà п÷еëà
спàсè, àëà п÷еëàòà я óжèëè.
Сеãà жèâее с òъìíè î÷èëà,
à шàëъò £ е сêъсàíî áесèëî.
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Лþëее се íà íежíèя £ âрàò
äîсóщ êàòî ìàõàëî íà ÷àсîâíèê,
îпèпâà ìрàêà â òàêò íàпреä-íàçàä
è òърсè äà îòêрèе áяëà сîâà.

Крèëе £ òряáâàò, сàìî ÷е сòîè
íà ръá÷е îò жèâîòà è се ìîëè
çà òîçè, îò êîãîòî се áîè,
çàщîòî £ е сèí — äóшеâíîáîëеí.

Мàрèя е îòâèêíàëà äà спè
è с áеëèòе сè пръсòè ãàëè ìрàêà,
äîäеòî пàìеòòà £ се сòîпè
äî îíçè ìèã, êîãàòî е èçпëàêàë.

Пîспè, Мàрèя! Мрàêъò е äеòе,
êîсèòе ìó íà ëèпîâ öâяò óõàяò.
Дî óòре âе÷ер пàê ще пîрàсòе,
íî òâîяòà ëþáîâ ще ãî пîçíàе.

ПАСТОРАЛНО

Върáèòе пëàêíàò сâîèòе êîсè
â çеëеíîòî сърöе íà жàáóíяêà.
Пîä пàçâàòà èì, íяêîëêî êîçè
îò êàпêèòе жèâîò сè прàâяò ìëяêî.

Пàсòèръò е â ръöеòе íà Мîрфеé,
à â êàпàòà ìó сëъíöеòî е çàеê.
Мъõъò е пàсòîрàëíî êàäèфе
è òàéíèòе íà âсè÷êè òâàрè çíàе.

С î÷è рàçíèщâàì áëàãèя жèâîò
è с ìèãëè ãî ëþëея — äà îсòàíе.
Еäíî щàсòëèâî áяëî същесòâî
със ìëяêîòî сè пîсëе ìе íàõрàíè.

Не сìея òîçè ìèã äà íàçîâà,
çàщîòî íàé-преêрàсíîòî е сìъòíî.
Нî èìà îще пъò äà èçâърâя.
Сеãà съì прîсòî сèò îò ãëеäêè пъòíèê.
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МИЛОСЪРДНИЯТ ЗАЛЪК

Сòàрà ìàé÷èöе, âèж! Въíêà êóêîâî ëяòî се пëеçè
è се ëþшêà íà ëþëêàòà, âърçàíà с âяòърíè âърâè.
Зàíесè ìó îò õëяáà сè сóõ íàé-ãîëеìèя реçеí,
пà çàпеé çà реêàòà, â êîяòî äóшèòе пîòъâàò.

Неêà çâъííе ãëàсà òè, äà òрîпíе пî ãëóõèòе êъщè,
äà рàçпëà÷е î÷èòе èì сëепè, äîäеòî прîãëеäíàò,
çà äà âèäяò êàê сеòíèòе пèòîìíè âъëöè се âръщàò
è öеëóâàò ръöеòе òè с îáè÷, рîäеíà пîсëеäíà.

Тàçè êъсíà ëþáîâ, ìèëîсърäèя çàëъê íà Гîспîä,
рàçöъфòяëà среä пóсòîòî сеëî е âе÷е óçряëà,
êàêòî çреяò îâîшêèòе, с òîëêîâà пëàì ìеäîíîсеí,
÷е пëîäъò èì íà ìèрíèя, сâеòъë жèâîò е âъçõâàëà.

Пëîäîâеòе âêóсè è çàпеé çà äеöàòà сè, ìàé÷èöе!
Пîäèâяëàòà ãëóòíèöà óòре пî пъò ще ãè срещíе.
Аêî òâîèòе áëóäíè äеöà áеçóòешíî çàпëà÷àò,
ще óсеòяò âъë÷еòàòà, êàê ãè преãръщàò ÷îâешêè.
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Георги Петров

Два кратки разказа

ЕВЪРГРИЙН

Прожекторите	светнаха	в	момента	на	техния	допир	и	ги	заслепиха.	
За	да	се	озоват	за	миг	в	топлината,	която	ги	обгърна.	Когато	отвориха	
очи,	пак	бяха	потънали	в	сумрака		от	бавен	ритъм	и	топло	дихание.	Му-
зиката	преливаше	от	нежност.	Диджеят	се	беше	оттеглил	на	по-дълга	
почивка	и	 една	 след	 друга	 следваха	мелодии,	 които	 все	по-проникващо	
караха	двойките	да	се	усещат	прилепнали	толкова,	че	да	чуват	биенето	
на	сърцата	си.

В	тези	няколко	часа	се	бе	стопило	времето,	когато	тя	му	беше	махнала	
с	ръка	и	през	леко	разтворените	£	пръсти	тогава	се	изниза	всичко	случило	
се	между	тях.	Миг	преди	да	му	обърне	гръб,	лицето	£	беше	застинало	в	
насилена	усмивка…	С	лека	болка	на	смут	и	облекчение,	той	запомни	този	
миг.	Но	това	сега	нямаше	значение.	В	този	час,	в	тази	вечер	на	случай-
ната	им	среща.	

Кой	има	право	и	кой	подрежда	като	разпилени	детски	играчки	им-
пулсите	и	поривите,	които	изненадват	и	самите	нас	в	упорството	да	
следваме	все	пак	подчиняващото	ни	желание	да	останем	верни	на	себе	си.	

В	един	момент	просто	трябваше	да	замълчи	в	очакване.	Усещаше	го	
като	току	сдъвкан	плод,	уж	сладък,	но	оставящ	задълго	стипчив	вкус.	Сега	
отново.	И	сега	продължава	да	си	задава	едни	и	същи	въпроси.	Долепен	до	
нея	в	мрака	си	представяше	изражението	на	лицето	£.	В	замаяността	
си	газеше	мислено	в	избуяла	трева,	полягаща	под	стъпките	им.	Висока	
и	непроходима	трева,	която	с	цялата	си	нежност	се	изправяше	между	
траверсите,	за	да	спре	всички	заминаващи	влакове.

И	двамата	имаха	нужда	от	тази	вечер	и	той	искаше	тя	да	не	свършва	
като	носещите	се	приглушено	евъргрийни.

Близостта	£	казваше	повече	от	думите.	Искаше	му	се	да	вярва,	вяр-
ваше	го,	беше	сигурен,	че	като	него	и	тя	не	иска	да	излезе	от	мрежата	на	
опиянението	на	случая.	Дали	и	тя	като	него	се	връща	назад	към	елегичните	
листопади	на	онази	неотдавнашна	есен	на	пълното	им	отдаване	един	на	
друг.	Той	си	налагаше	да	спре	преди	мига	на	нейното	отдалечаване,	което	
съвпадна	с	внезапната	вледеняваща	зима.	

Тя	го	върна	към	всичко,	което	толкова	му	липсва,	а	той	бе	затрупал	
като	неотваряна	отдавна	прашасала	книга	на	рафта.	

—	Всичко	това	ми	липсва	—	с	леко	напрегнати	черти	на	лицето,	изрече	
тя	изненадващо,	сякаш	мигновено	мислите	му	бяха	прескочили	в	нейната	
глава.	
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Беше	онази,	същата,	каквато	я	искаше.	Обгърна	я	още	по-плътно	и	
бавният	танц	се	превърна	в	прегръдка,	затаяваща	дъха.	Тя	се	освободи	
нежно,	оттласквайки	се	от	него,	намери	ръцете	му	и	ги	подържа	в	длани-
те	си.	Полуобърната,	с	лявата	си	ръка	го	поведе	след	себе	си,	провирайки	
се	сред	танцуващите	двойки.	И	изведнъж	той	се	сети,	че	е	левичарка,	
лявата	е	силната	£	ръка.	Тази	забравена	подробност	му	се	стори	толкова	
мила,	че	го	накара	съвсем	да	се	остави	на	нейната	мека	решителност	и	
на	недвусмисления	£	порив,	който	преливаше	в	него	и	беше	обхванал	вече	
цялото	му	тяло.

ТРУДНИ ЗА ОБИЧАНЕ

Всичко	продължи	доста	дълго.	Всъщност	нямаше	как	да	продължи,	
защото	не	беше	започнало.	От	месеци	се	разминаваха.	

Улавяха	погледите	си,	уж	случайно.	Случваше	се	в	общи	компании	да	
разменят	думи	 за	 случайни	неща.	Баналности,	прикриващи	всъщност,	
притаени	очаквания	за	близост.	Поне	той	така	си	мислеше.	

Историята,	за	която	разказвам,	все	пак	получи	своето	продължение	
с	нейното	обаждане	на	 служебния	телефон.	По	тази	 забравена	 линия,	
която	отдавна	никой	не	ползваше.	Трябвало	да	£	помогне.	Същия	ден	по	
мобилния	му	изпрати	съобщение,	че	предлага	да	си	поговорят	за	някои	
неща.	Да	му	разкаже	за	разочарованията	си,	защото	мисли,	че	може	да	
му	се	довери.	Само	на	него.	

Оттук	нататък	думите	в	разказа	се	разбягват	в	различни	посоки,	за	
да	се	подредят	може	би	след	разтърсването	на	пластове,	пъзели,	недом-
лъвки,	след	плетеницата	от	превратности,	изпречили	се	пред	тях	като	
улични	биячи.	И	все	пак	преодолели	ги.	

Беше	зима	и	той	намери	за	уместно	да	£	купи	красиви	ръкавици,	върху	
които	поръча	да	бъдат	бродирани	нейните	инициали.	

—	Не,	няма	да	те	притеснявам	—	каза	му,	когато	отново	му	се	обади,	
опипвайки	дали	той	има	готовност	да	скъсят	дистанцията	след	толкова	
време.	

—	Не	се	притеснявай,	аз	ще	го	направя...	
—	Добре	—	засмя	се	тя	отсреща.	
—	И	сега	какво?	Ще	се	притесняваме…
—	Зависи.	Ако	имаме,	не	довърши	мисълта	си	тя,	но	се	издаде	с	инто-

нацията	и	с	думата,	която	той	поде.
—	Имаме.	Имаме,	винаги	съм	се	надявал…
В	последвалата	пауза	той	се	поколеба	дали	да	не	бъде	още	по-дирек-

тен,	но	обаждането	£	му	подсказа,	че	ще	има	възможност	да	£	признае	
за	своите	болезнени	и	вълнуващи	очаквания	през	цялото	това	време,	за	
мисълта	 за	нея	—	магичното	хапче,	 което	поглъщаше	и	то	изпълваше	
дните	и	сънищата	му.		

—	И	аз	не	можех	да	отлагам	повече.	Не	искам	да	отлагам.
—	Сигурна	ли	си?
—	Кой	от	многото	възможни	отговори	да	избера.	
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—	Ти	отдавна	ме	остави	без	друг	избор.	
—	А	ти,	ти	си	труден	за	обичане...	
—	Почти	невъзможен.
—	Винаги	има	риск,	каза	тя	неопределено,	чудейки	се	дали	да	продължи	

играта	на	топло	и	студено.	
—	В	случая	аз	поех	риска	от	самото	начало,	защото	наистина	ти	ме	

остави	без	избор…	И	не	защото	те	харесват	всички.
—	А	защо?
—	Защото	ти	поръчах	ръкавици	с	твоите	инициали	и	те	ще	бъдат	

готови	утре…	Пак	последва	пауза.	Този	път	по-дълго	и	той	се	уплаши	да	
не	прекъсне.

—	Там	ли	си?
—	Сигурна	съм	в	едно	—	че	можем	да	опитаме	да	затворим	кръга	и	в	

него	да	останем	поне	за	малко	сами.
—	За	малко,	разбира	се,	поне	за	малко.	Твърдо	ми	обещаха,	че	утре	със	

сигурност	ръкавиците	ще	са	готови.	Много	са	красиви,	много	са	топли.	
Началото	на	всяка	история,	убедил	съм	се,	започва	с	една	дума,	най-

много	с	едно	изречение,	но	понякога	се	пише	много	дълго.	Тия,	двамата	са	
трудни	за	обичане,	и	никой	не	може	да	се	наеме	да	каже	колко	ще	продължи,	
след	като	вече	май	наистина	най-сетне	започна.

Сöеíà îò „Мîëè 
Сóèíè“ îò Брàéъí 
Фрèъë â Сëèâеíсêèя 
äрàìàòè÷еí òеàòър
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Михаил Михайлов

ИЗ МОЯ БЕЛЕЖНИК

ЗАГАДЪЧНИЯТ БЪЛГАРИН
	
Преди	време	намерих	в	контейнера	за	разделно	събиране	на	отпадъци-

те	изхвърлена	цяла	библиотека.	Книгите,	за	които	по	време	на	социализма	
се	бяхме	редили	на	опашки	или	купувахме	с	дебели	връзки	сред	книжарките,	
бяха	напълнили	цялата	пластмасова	съдина	и	изглеждаха	непотребни	и	
жалки,	приготвени	за	последния	си	път	през	циганските	торби	към	пун-
ктовете	за	вторични	суровини...	

—	Потресаващо!	—	възкликна	моят	приятел	Освалд,	който	беше	на	
осемдесет	и	пет	години,	когато	му	разказах	за	находката	си.	—	И	това	
ли	доживяхме?...

Какво	можех	да	му	отговоря?	Отдавна	подозирах,	че	моите	сънарод-
ници	не	обичат	да	четат,	не	защото	историите,	написани	в	книгите,	не	
са	интересни,	а	защото	трябва	да	се	положат	усилия,	за	да	стигне	тях-
ното	съдържание	до	дебелите	български	глави.	А	съвременният	нашенец	
не	обича	да	работи,	особено	пък	над	себе	си.	Затова,	на	мнозина	им	се	
струва,	че	все	повече	придобива	чертите	на	завършения	простак	от	ХХI	
век.	Ето	защо	започнах	тази	история,	за	да	си	обясня	сам	има	ли	нещо	
загадъчно	в	българина.	

На	пръв	поглед	всичко	е	загадка:	не	знаем	откъде	сме	дошли	на	тези	
земи	и	какъв	е	произходът	ни;	историята	ни	е	пълна	с	митове	и	легенди,	
повечето	политически;	не	знаем	да	четем	и	пишем	на	правилен	български	
език,	въпреки	че	завършваме	предучилищна	група	в	детската	гадина,	на-
чално,	основно,	средно,	полувисше,	висше	и	повече	от	висше	образование	
и	 за	всяко	от	тях	колекционираме	дипломи;	 за	националните	ни	герои	
циркулират	в	така	нареченото	„публично	пространство“	неофициални	
истории,	които	ги	представят	в	съвсем	двусмислена	светлина;	българ-
ският	печат	е	последното	нещо,	на	което	може	да	се	вярва;	не	познаваме	
своите	български	светци;	когато	ни	е	угодно,	сме	християни,	а	когато	
не	е	—	ставаме	адепти	на	всякакви	религии	и	секти;	политиците	ни	са	
крадливи	 и	продажни;	 ние	 сме	предатели	 и	 герои,	 нямаме	национална	
доктрина,	около	която	да	се	обединим	всичките	българи,	където	и	да	се	
намираме	по	света;	казват,	че	сме	толерантни,	но	няма	нищо	по-лъжовно	
от	това,	българин	за	българина	е	вълк	—	примерите	са	много:	от	сътруд-
ниците	на	държавна	сигурност	преди	9	септември	1944	и	след	тази	дата,	
до	съвременните	емигранти...	Ами	то	не	може	даже	всичко	и	да	се	изброи.	
Загадката	е	пълна.	Даже	българските	гласове	са	мистерия,	както	научи	
вече	целият	свят.	Затова	да	я	караме	по	ред:
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ОПАСНИЯТ МАЛЪК НАРОД
 
—	Не	ти	ли	прави	впечатление,	че	напоследък	все	повече	българи	упо-

требяват	словосъчетанията	 „малък	народ“	 и	 „малка	 страна“,	 когато	
обясняват	разни	 странни	неща	 от	днешния	 хал	 на	нашето	 обрулено	
отечество?	—	серизно	ме	попита	едни	ден	Освалд.

—	Забелязал	съм,	че	по	този	начин	са	склонни	за	оправдаят	всички	
български	нелепици.	Направо	е	необяснимо	за	нормалния	ум	защо	на	една	
малка	страна	е	присъщо	да	е	мръсна,	полуразрушена,	с	унищожена	при-
рода,	изтърбушени	градове	и	села,	обрасли,	изоставени	полета,	изровени	
пътища	и	улици,	изсечени	гори	и	т.н.,	и	т.н.

—	Впрочем	някога,	още	в	ХIХ	век,	чехите	са	разсъждавали	по	въпроса	
за	малката	страна	и	малкия	народ.	Един	техен	историк	е	написал,	че	
непрекъснатите	приказки	за	малкия	народ	и	неговите	малки	възможнос-
ти	водят	до	култ	към	средния	малък	чех.	Ако	пренесем	този	случай	към	
българската	действителност,	хленченето,	че	сме	малък	и	беден	народ,	
обитаващ	една	малка,	незначителна	страна	определя	и	родния	герой	на	
нашето	време	—	някъв	микроскопичен,	дребен	тарикат,	далавераджия	с	
наистина	малки	умствени	възможности,	но	с	големи	амбиции,	завистлив,	
подъл,	нелоялен,	готов	да	продаде	майка	си	и	баща	си	за	жълти	стотинки,	
чуждопоклонник,	който	не	е	в	състояние	да	възприеме	от	странство	нищо,	
което	си	заслужава,	неграмотник,	безотговорен	родител...	—	абе	омръзна	
ми	да	изреждам.	Типичен	съвременен	българин.	Той	най-добре	се	описва	с	
изтърканата	приказка:	„Хем	прост,	пък	му	се	иска...“

—	Да,	радостно	е,	няма	що...	—	Не,	не,	не	съм	свършил.	Средният	малък	
българин	неистово	се	натиска	да	управлява	страната	си.	Но,	когато	се	
добере	до	властта,	не	му	достига	мъжество,	кураж,	постоянство	и	са-
можертва,	каквито	примери	има	достатъчно	в	историята	на	големите	
страни	и	народи.	И	вместо	лъвове	днешните	български	политически	мъже	
са	лисици,	вместо	герои	—	лакеи.	Ето	защо	нито	едно	съвременно	българско	
правителство	не	иска	да	поеме	отговорност	за	съдбата	на	своята	роди-
на,	ами	се	крие	зад	Европейския	съюз,	Международния	валутен	фонд,	зад	
Големия	брат	от	запад	и	изток.	Даже	за	тези	властници	не	е	изгодно	да	
имат	собствена	държава,	защото	могат	да	извличат	каквито	си	поискат	
облаги	от	нея	и	да	не	носят	никаква	отговорност.	Не	е	случайно,	че	едни	
напираха	да	я	теслимят	като	съветска	република,	а	на	днешните	им	се	
иска	да	станем	част	от	някакви	митични	европейски	съединени	щати,	за	
каквито	европейците	не	искат	и	да	чуят...	Май	само	в	нашата	сбъркана,	
малка	държавица	има	толкова	много	интернационалисти,	глобалисти	и	
кандидат-емигранти.	Ето	защо	е	опасно	и	глупаво	всички	да	се	вторачваме	
в	празната	приказка	за	малкия	народ	и	малката	държава,	защото	така	
малките	тарикати	по-лесно	я	търгуват,	докато	останалите	зяпат	и	се	
самосъжаляват...

Какво	можех	да	кажа,	а?	Освалд	беше	съвсем,	ама	съвсем	прав...
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МАЙЧИНИЯТ ЕЗИК
 
—	Пътувах	и	аз	веднъж	зад	граница	—	признах	си	внезапно	на	Освалд,	

—	в	бившия	Съветски	съюз.	На	връщане,	в	коридора	на	влака,	пред	мене	се	
изправи	някакъв	субект,	който	заломоти	нещо	неразбрано,	сякаш	искаше	
да	ми	каже	нещо.	Огледах	го	от	главата	до	петите	и	изрекох	високо,	раз-
читайки	на	това,	че	нищо	няма	да	проумее:	„Защо	не	говориш	български	
бе,	човек,	че	да	те	разбере	целият	свят?“	Тогава	още	имахме	национално	
достойнство	и	гордост.	А	той	се	оживи	и	изрече,	препъвайки	се	в	дебрите	
на	майчиния	език:

—	Аз	българин!	От	Айтус…
—	Ами	като	си	българин,	какви	ги	плещиш,	та	никой	да	не	може	да	те	

разбере?
—	Живял	в…	ам…	Литва.	Женен	там.	Десет	години.	Забравил…	ам…	бъл-

гарски…
По	това	време	към	компанията	се	присъедини	трети	събеседник,	кой-

то	стоеше	до	съседния	прозорец	и	пушеше	цигара.	Той	внезапно	заговори:
—	Забравил!	—	процеди	през	зъби	думата,	която	прозвуча	като	псувня.	

—	Мани	го	тоя,	защо	си	се	спрял	да	разговаряш	с	него?	—	Българин!	—	и	чове-
кът	пак	скръцна	с	челюсти.	—	Да	ми	падне,	веднага	ще	си	спомни	всичко,	
даже	и	майчиното	мляко!	—	Неканеният	събеседник	тръгна,	възмутен	до	
дъното	на	етническите	си	корени	от	това	безочие,	за	да	бъде	по-далече	
от	нас.	Явно	дълбоко	съжаляваше,	че	нещастникът,	загубил	майчиния	си	
език,	няма	как	да	му	падне.

В	отговор	старият	Освалд	започна	да	ми	рецитира	Вазов:
„Език	свещен	на	моите	деди,
език	на	мъки,	стонове	вековни...“
—	Слушай,	пич,	кой	е	този	Вазов,	бе?	—	попитала	мутрата	своя	колега,	

докато	се	носели	на	някъде	в	мерцедеса.	—	Знам	отборите:	„Ботев“,	„Лев-
ски“,	ама	за	„Вазов“	не	съм	чувал,	в	коя	група	играе?...

	
	
ЕМИГРАЦИЯТА
 
Българинът	винаги	 се	 е	 стремил	 да	 емигрира.	Имаме	 един	 спомен	

за	Великата	Стара	България.	Нарочно	написах	всичко	с	главни	букви	по	
подобие	на	неграмотниците,	които	днеска	са	започнали	да	изучават	ан-
глийски	език	преди	българския	и	май	българския	са	научили	на	английски,	
та	пишат	наред	с	главни	букви.	Май	че	от	немците	тръгва	тази	работа	
за	писането	на	съществителните	имена	с	главни	букви	в	началото,	ама	
като	българските	неграмотници	са	неуки,	какво	да	сторя.	Няма	да	ги	
върна	в	отделенията	да	учат	правопис,	я.	Мисълта	ми	беше,	че	им	под-
ражавам	заради	символа,	а	не	от	неграмотност.

Та	откъде	се	е	взела	Велика	Стара	България?	Пълна	загадка!...	Едните	
смятат,	че	българите	са	дошли	до	нея	от	Сибир,	вторите	—	от	Алтай	и	
Памир,	другите	намират	ареала	на	древните	българи	в	Хиндукуш	и	Бак-
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трия,	третите	уверяват,	че	сме	народ,	пръкнал	се	къде	Месопотамия.	
Да	не	говоря,	че	повечето	са	на	мнение,	че	сме	тюркски	народ,	а	сега	пък	
си	пробива	мнението,	че	сме	иранци.	Добре,	ама	четох	едно	историческо	
списание	от	времето	на	присъединяването	на	България	към	хитлеро-фа-
шистката	ос	Рим	—	Берлин	—	Токио,	в	което	черно	на	бяло	пишеше,	че	сме	
древни	римляни,	древни	арийци	—	германи	и	древни	японци.	Абе,	загадка	
ви	казвам.	Никой	не	знае	откъде	е	посадена	Велика	Стара	България	и	не	
го	интересува.	Знае	само	за	снопа	пръчки	на	хан	Кубрат.	Но	и	той	не	го	
е	използвал	по	същинското	предназначение,	завалията.	Мен,	ако	е	питал	
—	трябвало	е	да	счупи	всичките	тояги	върху	задниците	на	своите	сино-
ве,	за	да	им	даде	нагледен	интерактивен	урок	за	силата	на	единството.	
А	той	го	ударил	на	проповед	и	високи	идеали.	И	тъй	като	пропуснал	да	
употреби	снопа	с	пръчки	за	възпитателна	цел	на	голо	върху	синовете	си,	
след	смъртта	му	те	тутакси	се	разбягали	във	всичките	посоки	на	света.	
Сторили	са	точно	обратното	на	идеала,	който	им	завещал	великият	хан	
или	кан	—	и	тук	има	една	загадка	кое	как	се	казва,	може	би	ювиги	или	пък	
сюбиги,	дяволите	да	го	вземат...

—	Абе,	и	сега	върху	Народното	събрание	пише	„Съединението	прави	
силата“,	ама	нито	вътре	в	него,	нито	навън	някой	го	бръсне	—	коментира	
Освалд.

Игнорирам	думите	му	и	продължавам	да	разсъждавам	обаче	за	Стара	
Велика	България.	Едно	е	безспорно	—	тя	се	е	пръкнала	от	изток.	Но	бъл-
гарите	не	са	били	доволни	от	това	да	живеят	в	протородните	си	места,	
където	и	да	са	се	намирали	те,	ами	са	хукнали	на	Запад.	И	оттогава	не	
спира	 еднопосочното	движение	и	това	 си	 е.	Комунистите	 се	 опитаха	
малко	да	го	поограничат,	ама	без	особен	успех,	защото	собствените	им	
отрочета	първи	поемаха	в	тази	посока,	та	какво	остана	за	другите.	

Днес	сме	на	път	окончателно	да	изпълним	мечтите	на	протобъл-
гарите	и	да	стигнем	най,	най	на	запад	—	до	Съединените	американски	
щати.	Така	най-после	съвременните	българи	са	на	път	веднъж	завинаги	
да	изпълнят	завета	на	своите	древни	предци	—	да	открият	обетованата	
земя.	Може	някой	по-опърничав	шоп	да	спори	дали	пък	Австралия	не	е	най-
западната	точка	на	българската	емиграция	—	ерго,	тя	да	е	обетованата	
земя,	ама	тя	е	на	границата	на	Далечния	Изток	и	за	това	може	да	не	е	
чак	толкова	предпочитана.	Виж	Щатите	са	любимия	ни	краен	запад,	ах,	
да	—	и	Канада.	

—	Ами	то	е	на	майната	си	—	казва	Освалд,	който	също	вече	има	пра-
внучка,	родена	в	Щатите.	—	Няма	никога	да	я	видя...

—	Аз	пък	какво	да	направя...	—	питам	го	преднамерено	нахално.
Освалд	мълчи.	После	продумва:
—	Хилядолетия	и	поколения	бягаме	на	Запад,	защото	ту	ни	е	добре	да	

бъдем	тюрки,	хуни,	хазари,	оногондури,	чукундури,	кумани,	американци,	
канадци,	австралийци,	африканери,	англичани,	французи,	немци	и	даже	
негри,	но	не	ни	стиска	да	сме	българи.	Даже	цар	Симеон	Велики	бил	наричан	
полугрък,	май	и	на	него	не	му	харесвало	да	е	българин...
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НАБЛЮДЕНИЕ
 
Наблюдавах	как	един	сравнително	млад	клошар	обработваше	контей-

нерите	за	смет	с	пръчка	—	изваждаше	и	разхвърляше	извън	кофата,	по	
улицата,	ненужните	му	боклуци,	за	да	се	увери,	че	в	нея	няма	нищо	полезно.	
Пръчката	в	ръката	му	не	приличаше	на	грижливо	изработен	инструмент,	
а	по-скоро	беше	случайно	откършена	клонка,		навярно	от	близкото	дърво.

И	докато	клошарят	беше	зает	с	важното	си	занимание,	отнякъде	
притича	едно	дребничко,	черно	куче	от	породата	улична	превъзходна.	И	
то	беше	привлечено	от	кофите	за	боклук,	защото	навярно	около	тях	се	
прехранваше,	също	както	и	клошарят.	Душеше	около	кофите	без	да	обръща	
внимание	на	човека.

Но	клошарят,	като	усети	неговото	присъствие,	внезапно	подскочи	
като	ужилен,	размаха	пръчката	си	към	животното,	развика	се	нечленораз-
делно	и	когато	думите	му	се	утаиха	от	гнева,	се	оказа,	че	псува	мръсно.	
Кучето	го	погледна	за	миг,	врътна	се	и	бавно,	с	достойнство	се	отдалечи.

Четириногото	не	се	притесни	от	случката,	защото	навярно	приема-
ше	клошаря	за	равен	на	себе	си,	изпаднал	в	беда	нещастник,	а	човекът	все	
пак	се	смяташе	за	нещо	по-добро	от	животното	и	въпреки	че	двамата	се	
прехранваха	от	една	и	съща	кофа	за	боклук,	реши	да	покаже,	че	е	по-силен	
и	го	прогони.

Не	намеквам,	че	подобна	случка	не	е	възможна	в	други	държави	и	не	
може	са	стане	с	участието	на	представители	на	други	нации,	но	специ-
ално	мен	ме	интересува	защо	българинът	винаги	търси	да	излее	злобата	
си	върху	някой	по-слаб	от	себе	си	и	по	този	начин	да	се	себеутвърди?	От	
там	е	и	особената	жестокост,	която	проявява	към	животните	и	към	
себеподобните	си…
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ПРОЧЕТЕНО ОТНОВО

Петър Атанасов Тодоров — Тутракан

ИЗ „ВАЗОВОТО ТВОРЧЕСТВО  
И ДУХОВНОТО НИ ПРИОБЩАВАНЕ 
КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА 
ХРИСТИЯНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ“

  „Днес ние сме като в тъмните времена на княз Борис I
  сякаш се нуждаем от ново покръстване.“
       Тончо Жечев

За	 стихотворението	 си	 „Бунтът“	 Вазов	 казва	 пред	 проф.	Иван	
Шишманов,	че	принадлежи	към	„Епопея	на	забравените“.	Писано	е	в	Буку-
рещ	в	същия	дух“	(Ив.	Д.	Шишманов,	„Иван	Вазов.	Спомени	и	документи“,	
Изд.	БАН,	1930,	с.	194).	Но	стихотворението	„Бунтът“	няма	мощното	
естетическо	въздействие	на	одите	от	„Епопея	на	забравените“.	В	него	
експресивната	образност	не	е	надраснала	равнището	на	декларатив-
ността:	„Тук	Ботев,	там	Бенковски,	залени	с	кръв	издъхват/	и	Каблеш-
ков	и	Волов	умират	с	 горда	 скръб,/	и	толкоз	мъже	силни	в	 гробовете	
заглъхват,/	и	толкоз	отбор	момци	—	свалени	като	със	сръп!“	„Бунтът“	
е	творба,	писана	към	края	на	1876	г.,	затова	е	била	малка	дестинацията	
между	събитията	и	времето	на	сътворяването	£,	но	това	не	е	един-
ствената	причина	за	слабостта	на	стихотворението.	Причините	за	
декларативността	на	поетическия	изказ	са	различни,	защото	и	други	
Вазови	стихотворения	са	писани,	както	се	казва,	„по	следите	на	съби-
тията“,	а	остават	с	високите	си	естетически	качества	в	българската	
литература.	Най-добрият	пример	е	стихотворението	„Векът“,	което	
по	трагичния	си	могъщ	патос	наистина	се	възприема	като	творба	от	
„Епопея	на	забравените“,	а	е	писано	и	публикувано	само	няколко	месеца	
след	Априлското	въстание	(в.	„Стара	планина“,	бр.	11	и	12	от	15	и	18	сеп-
тември,	1876	г.).	Удивително	мощна	творба!	Тя	наистина	не	отстъпва	
на	най-доброто	в	„Епопеята“.	Защо	е	така?

За	да	си	отговорим	на	този	съвсем	нелек	въпрос,	е	необходимо	да	се	
вгледаме		с	аналитичен	поглед	най-напред	в	първите	три	Вазови	стихосбир-
ки	—	„Пряпорец	и	гусла“	(1876),	„Тъгите	на	България“	(1877)	и	„Избавление“	
(1878),	писани	преди	и	по	времето	на	политическото	ни	освобождение.	Това	
критичско	вникване	в	тези	начални	Вазови	изяви	в	поезията	наистина	е	
необходимо,	ако	искаме	творчеството	му	да	бъде	анализирано	като	единна	
творба,	като	единен	„мегатекст“,	тъй	като	Народният	поет	именно	в	
тези	творби	е	търсил	себе	си	като	творческа	личност,	съзрявал	е	като	
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мощен	литературен	талант.	В	тези	по-ранни	стихотворения	заедно	с	
другите	им	слабости	декларативността	е	неизбежна	и	все	пак	в	част	
от	тях	тя	е	преодоляна.	За	литературния	изследовател	е	важно:	в	кои?	
Според	мен	в	следните:	„Борът“,	„Новонагласената	гусла“,	„Радецки“,	но	
най-вече	в	„Де	е	България“,	„На	България“,	„Векът“,	„Разходка	до	Баняса“,	
„От	всите	крайща	и	земи“.	Какво	е	общото	между	тях?	Общото	е	в	силна-
та	искрена	любов	на	поета	към	България,	родната	страна,	отечеството,	
българското.	В	„От	всите	крайща	и	земи“	преклонението	на	Вазов	е	към	
всичко	българско	—	българския	народ,	българските	мъже,	българските	жени,	
българската	история,	българския	език,	които	намира	за	най-хубавите	в	
целия	свят.	Тази	любов	към	родното	идва	най-вече	от	майка	му,	която	е	
запомнил	с	думите:	„България	е	най-хубавата	земя	на	земята“,	а	тя	не	
била	виждала	нито	една	друга	страна.	Стихотворението	е	изпълнено	с	
толкова	безкористна	обич	към	родното,	което	обаче	не	противопоставя	
на	другите	народности,	че	не	можеш	да	го	четеш	без	умиление.	Има	нещо	
детско	в	най-добрия	смисъл	на	думата	в	тази	всеотдайна	любов	на	Вазов	
към	България.	И	тази	обич,	изразена	и	възпитавана	чрез	родната	лите-
ратура	е	твърде	своеовременна	за	една	нация,	която	тепърва	излиза	на	
историческата	сцена.	Затова	върховете	на	възрожденската	ни	литера-
тура,	представени	от	творчески	личности	като	Петко	Славейков,	Любен	
Каравелов,	Христо	Ботев,	Иван	Вазов,	ни	оставят	безсмъртни	творби	на	
тази	най-любима	за	тях	тема.	Вазов	обаче	се	отличава	от	предходниците	
си	с	това,	че	издига	България	в	култ,	като	този	култ	в	същността	си	не	
се	различава	от	този	в	религиите,	от	култа	към	Бога;	една	идея,	която	
Народният	поет	и	пряко	изразява	напр.	в	разказа	за	Левски	„Чистият	
път“,	в	романа	„Под	игото“.

Вазов	изразява	толкова	сърдечно	своя	култ	към	България	—	и	при	това	
още	в	ранните	си	творби,	както	и	в	следващите,	че	изпълва	душите	ни	
със	свещен	трепет:

„Мила Българио! Хубава си ти!
В тебе всичко зрее и всичко цъфти…
Твоите долини, чисти, благоплодни,
имат в себе всички прелести природни.
Божата десница щедро награди
с дарове най-скъпи твоите гърди:
плугът, кой те пори, потът, кой те кваси,
даряваш ги щедро, кат майка деца си.
……………………………………………………..
Хубава си, земльо, и благословена,
кат градина цветна, кат жена засмена,
всичко в теб е пълно с плод и с благодат.
Хълмите ти — с грозде, горите ти — с хлад,
полята ти — с ниви, гърдите ти — с щедрост,
реките ти — с злато, небето ти — с ведрост,
селата ти — с радост, с хора и с моми,
градините — с рози, а те — с миризми:
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теб всичко е дала светата природа:

едно само нямаш… Ох, нямаш свобода!“
    („Разходка до Банася“)

Който	познава	житийната	ни	литература,	той	ще	долови	далечен	
отглас	от	нея.	И	в	подбора	на	хубави	думи	за	„милата	България“,	и	в	сакра-
лизирането	на	отделните	части	от	тялото	и	личността	на	светеца,	само	
че	тук	като	такъв	е	представена	родината	ни.	В	„Разходка	до	Баняса“	
Вазов	е	близо	до	феномена,	който	издига	в	религиозен	култ,	детайлите	са	
преди	всичко	реалистични,	но	с	порастването	на	художественото	му	май-
сторство	и	с	пресъздаването	на	много	по-сложни	теми	този	религиозен	
култ	придобива	дълбок	символен	смисъл,	както	е	в	своеобразната	молитва	
на	Бойчо	Огнянов,	предаден	и	прогонен	от	Бяла	черква,	превърнал	се	отново	
в	„скитник“,т.е.	в	професионален	революционер:	„А	орелът	все	се	виеше.	
Плющне	дваж-триж	криле,	па	пак	ги	простре	неподвижни	и	черни	във	въз-
духа.	Огняновият	поглед	беше	прикован	в	това	плавающе	тяло,	но	умът	
му	гледаше	в	други	дълбочини.	В	неговата	възбудена	мисъл	минаха	едно	
по	друго	възпоминанията	на	миналото…	Години	млади,	години	на	борба,	на	
страдания	и	на	вяра	във	високи	идеали.	И	България,	за	която	се	изпитваха,	
бе	тъй		х	у	б	а	в	а,		т	ъ	й		д	о	с	т	о	й	н	а		з	а		ж е рт в о п р и н ош е н и я !	Тя	
беше		б	о	г	и	н	я		(р.м.),	която	се	питаеше	с	кръвта	на	верующите	в	нея.	
Нейният	кървав	ореол	състоеше	от	снопове	лъчезарни	имена	и	Огнянов	
диреше	там	своето	и	му	се	чинеше,	че	го	вижда…	Как	беше	горд	и	как	беше	
готов	да	умре,	а	още	повече	—	да	се	бори	за	нея!	Смъртта	бе	жертва	въз-
вишена,	борбата	беше	тайнство	велико..…“

Това	е	най-краткия,	но	най-съдържателен,	най-пълен	„катехизис“	на	
българския	национален	революционер.	В	него	обаче	България	се	сакрализира	
като	божество	въобще,	без	да	се	уточнява	религията,	като	някакво	ези-
ческо	божество:	България	е	богинята,	която	се		храни	с	кръвта	на	вярва-
щите	в	нея.	Така	е	с	всяка	родина,	с	всяко	отечество.	Но	когато	пише	за	
конкретен	български	национален	революционер	и	най-вече	за	Васил	Левски,	
Вазов	уточнява	религията,	към	която	принадлежи	—	християнството,	
като	го	сравнява	с	християнските	първоапостоли:	„Васил	Левски	е	образец	
на	нравствена	чистота.	Той	е	не	само	доблестен	—	той	е	добродетелен:	по-
бедоносно	оборване	теорията	у	нас,	че	честността	е	елемент	несъвместим	
с	революционерството.	Васил 	Левски 	наумява 	подвижниците 	на	
първото 	християнство 	(р.м.),	народът	го	наричаше		„апостолът	
(р.м.)“.	Никога	прозвище	по-вярно	не	се	е	давало:	апостол	на	посланието	
си	и	по	фанатическата	вяра	в		бо гът	си 	— 	свободата 	на 	България	
(р.м.),	—	той	наумява		Х р и с т о в ит е 	 у ч е н и ц и 	(р.м.)	и	по	образа	на	
живота	си,	по	трезвостта,	по	чистотата	на	нравите	си	и,	макар	скеп-
тик,	по	безукорната	си,		чисто	християнска 	нравственост	(р.м.).“

Някои	ще	възприемат	тази	харакктеристика	като	нещо	обикновено,	
а	няма	да	видят	огромния,	неимоверенния	принос	на	Вазов	в	духовното	ни	
приобщаване	към	най-доброто,	най-ценното,	най-святото	в	европейската	
християнска	цивилизация.	Защото	са	верни	определенията	на	народа	ни	
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като	недостатъчно	религиозен,	но	не	и	неверник.	Ако	например	се	вгледаме	
в	предателствата	по	времето	на	Априлското	въстание	и	преминаването	
на	Ботевата	чета	през	Дунава	и	отправянето	£	към	Врачанския	Балкан,	
ще	видим,	че	поне	по-голямата	част	от	тези	хора	изповядват	някакво	
опростено,	елементарно,	сведено	до	най-проста	„формула“	християнство.	
Вижте	как	разсъждава	по	„сакралните“	проблеми	предателят	на	самия	
Захари	Стоянов,	някой	си	Петко:	„Най-напред	ме	нападна,	че	съм	бил	човек	
без	вяра	и	без	съвест,	защото	съм	ял	мръсно	(блажно)	в	петък;	че	светът	
щял	да	пропадне	като	от	нас	хора,	и	други	такива.“	За	Петко	спазващи-
ят	постите	е	образец	на	човек	и	българин.	З.	Стоянов	обаче	подчертава	
неговата	своеобразна	гордост	—	той	не	сервилничи	пред	турците.	Значи	
нещо	в	съзнанието	му	е	било	погрешно,	за	да	извърши	предателство,	за	
което	не	е	бил	задължен	да	го	направи	пред	никого.

Струва	ми	се,че	литературните	изследователи	обръщат	недоста-
тъчно	внимание	на		р	е	л	и	г	и	о	з	н	и	я		м	и	р	о	г	л	е	д		н	а		В	а	з	о	в,	но	този	
проблем	 в	 анкетата	 „Нашите	 срещи	 1915—1920“	 проф.	Ив.	Шишманов	
поставя	два	пъти,	 а	повторението	 е	 вече	 знак	 за	подчертаването	на	
важността	на	поставения	проблем.	Нека	да	видим	какво	казва	за	себе	си	
на	две	разлини	дати	Вазов.	Ето	както:	„Аз	вярвам	в	провидението,	вярвам	
и	в	бога,	но	аз	го	търся	в	природата…	Религията	признавам	като	мис -
тично 	(р.м.)	настроение…	Малък	като	бях,	бях	много	набожен.	Но	като	
заживях	с	хъшовете,	вярата	ми	значително	се	разколеба.	Тия	хора	бяха	
повече	безверници.“	Това	Вазов	казва	на	22	юни	1916	г.	С	дата	26	февруари	
1920	г.	Народният	поет	потвърждава	вече	казаното	за	релизиозния	си	
мироглед,	като	добавя,	че	в	Сопот	бил	„теист,	вярвах	в	един	личен	бог,	в	
откровението	и	в	божестения	произход	на	Христа,	но	сега	бил	„деист“,	
„малко	пантеист,	но		а	т	е	и	с	т		никога	не	съм	бил	и	никога	няма	да	бъда	
такъв“.	Това	не	е	нищо	друго	освен	просветеното	християнство	на	големи	
интелектуалци	и	в	българската,	и	в	европейсата,	световната	култура.	
Затова	не	можем	да	 разберем	 същността	на	Вазовото	творчество	и	
особено	на	неговия	„нов“	за	литературата	ни	герой,	ако	игнорираме	рели-
гиозните	му	възгледи	и	мироглед.

За	да	осъзнаете	колко	е	самобитен	Вазов	в	характеристиката	на-
личността	на	Левски,	вижте	как	го	характеризира	напр.	Захари	Стоя-
нов	в	книгата	си	„Васил	Левски	(Дяконът).	Черти	из	живота	му“:	„Освен	
ненавистта	си	към	турците	Левски	мразел	още	от	душа	и	други	няколко	
елемента	 в	България.	 Те	 били:	 богатите,	т.е.	 чорбаджиите;	 учените,	
калугерите	и	мустакатите	бабаити,	които	били	юнаци	само	на	слова.“	
З.	Стоянов	приписва	на	Левски	собствените	си	атеистични	принизено	
демократични	—	по	подражание	на	руските	революционни	демократи	—	
възгледи.	При	него	в	„Записките	по	българските	въстания“	има	гениално	
написани	страници,	но	не	бива	да	 се	приема	на	 „юнашка	вяра“	 всичко,	
което	той	е	писал	в	книгите	си.

Впрочем	ето	как	един	добър	наш	историк	характеризира	незадоволи-
телното	състояние	на	нашата	религиозност	и	със	собствени	думи,	и	като	
се	позовава	на	друг	изследовател	на	религиозното	ни	съзнание.	Ето	стано-
вището	му:	„Целият	този	паганистичен	религиозен	живот	не	е	бил	нито	
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в	емоционално,	нито	в	идейно	противоречие	с	църковното	благочестие	
на	народа,	който	с	еднаква	вяра	и	искреност	дарявал	богослужебни	книги	
на	църкви	и	манастири,	гонел	вампири	и	развалял	магии.	Това	е	чудната	
амалгама	на	битовото	християнство,	един	естествен	продукт	на	сел-
ския	духовен	живот“	(Хр.	Гандев,	„Проблеми	на	Българското	възраждане“.	
Изд.	„Наука	и	изкуство“,	1976,	с.	174).	На	същата	страница	проф.	Гандев	
привежда	заключението	на	д-р	И.	Бессанович	от	студията	му	„Материали	
за	санитарната	етнография	на	България,	I	—	Ломски	окръг	(1880—1889)“,	
което	е	показателно	за	недостатъчното	развитие	на	религиозното,	кое-
то	е	и	обществено	съзнание	на	нашия	народ:	„Селяните	действително	
имат	известен	религиозен	култ,	но	не	религия.	Те	и	сега	се	намират	още	
в	състояние	на	идолатрия:	вярват	в	многобройни	зли	и	добри	духове	и	в	
живота	си	прибягват	към	разни	традиционни	вълшебни	средства	и	ма-
гически	обреди;	когато	искат	да	се	защитят	от	разни	болести	и	недъзи,	
главна	роля	играе	суеверието;	в	това	отношение	тукашното	население	се	
намира	и	сега	в	същото	състояние,	както	е	било	в	XVI	столетие“	(там).

У	нас	манипулативно	се	лансира	от	някои	тезата,	че	ако	Левски	би	
останал	жив	и	би	продължил	революционната	си	дейност,	нашият	народ	е	
щял	да	се	освободи	със	собствени	сили	от	игото	на	Османската	империя.	
Това	не	правят	нито	румънци,	нито	сърби,	нито	гърци,	макар	че	гръцката	
националноосвободителна	революция	(1821—1829)	е	най-масовата,	най-кър-
вавата.	Тежки	негативни	потенции	тръгват	още	от	Средновековието	
ни,	когато	се	извършва	формалното	ни	християнизиране,	неподкрепено	
от	една	по-продължително	наставническо-религиозна	дейност	на	много	
поколения,	поради	което	„в	дълбочините	на	своята	душа	народът	ни	си	
остана	завинаги	езичник.	Но	езичник,	който	бе	загубил	вече	най-ценното	
у	себе	си	—	безусловното	упование	във	всякакъв	бог“	(П.	Мутафчиев,	„Поп	
Богомил	и	Св.	Ив.	Рилски.	Духът	на	отрицанието	в	нашата	история“).	
Върху	тези	мисли	на	проф.	Мутафчиев	трябва	много	да	се	размисля	и	те	
да	се	възприемат	не	буквално,	а	критично.	Защото	българският	народ	не	
е	най-нерелигиозния	и	най-вече	—	не	е	най-безнравствения,	но	е	недоста-
тъчно	консолидиран	от	православието.	Световни	учени-хуманисти	като	
К.	Г.	Юнг,	Ерих	Фром	поставят	основателно	въпроса	дали	Европа	изобщо	
е	християнизирана,	дали	е	християнски	Западният	свят?	В	най-добрия	
случай	би	могло	да	се	говори	за	ограничено	покръстване	от	XII	до	XVI	в.	
и	че	векове	преди	и	след	този	период	християнството	се	приема	главно	
като	идеология	и	повече	или	по-малко	—	като	подчинение	на	църквата“	
(Ерих	Фром,	„Да	имаш	или	да	бъдеш“,	1996,	с.	217).	Като	има	предвид	ог-
ромните	жертви	в	Първата	и	Втората	световна	война,	К.	Г.	Юнг	е	още	
по-скептичен	относно	християнизирането	на	Европа	и	в	световен	план:	
„Големите	събития	на	нашия	свят,	планирани	и	осъществявани	от	чо-
век,	нямат	нищо	общо	с	духа	на	християнството,	а	по-скоро	с	едно	не-
прикрито	езичество…	Християнската	цивилизация	се	оказва	куха	до	една	
ужасяваща	степен:	всичко	е	една	видимост,	а	вътрешният	човек	остава	
недосегнат	и	следователно	непроменен.	Душата	не	съвпада	с	външните	
вярвания“	(„Избрано“.	Книга	трета.	Изд.	ЕА,	Плевен,	1994,	с.	98).	Интерес-
ното	е,	че	много	преди	психоаналитика	световния	учен	К.	Г.	Юнг,	Вазов	
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беше	изказал	категорично	в	стихотворението	си	„Векът“	(1876)	същата	
оценка	за	цивилизацията:	„Да	взех	да	мисля	вече…..	че	таз	цивилизация,	
че	това	християнство	не	са	освен	измама,	лъжа	и	шарлатанство“.	Тези	
стихове	са	написани	от	Вазов,	за	да	изрази	своето	противопоставяне	на	
„враждебните	отношения	на	Европа	към	нашата	кауза“	—	това	са	думите	
му	пред	проф.	Ив.	Шишманов.

Някои	могат	да	сметнат	сравнението	на	Вазовата	оценка	на	циви-
лизацията	с	тези	на	световни	учени	като	Е.	Фром	и	К.	Г.	Юнг	за	тенден-
циозно,	за	неоснователно,	тъй	като	снобите	и	парвенютата	го	считат	
за	„остарял	писател“,	но	кой	ще	отрече	гениалната	способност	на	На-
родния	поет	да	долавя	мистериозното	в	живота,	поради	което	органично	
свързва	култа	към	християнския	Бог	с	култа	към	отечеството.	Дори	и	
невярващият	в	Бог,	дори	атеистът	изпитва	необходимост	от	задоволя-
ването	на	своите	вътрешно	присъщи	„религиозни	потребности“,	за	което	
пише	Фром.	Вазов	е	открил	голямата	истина,	че	свещеният	трепет	не	се	
предизвиква	само	от	общуването	на	човека	с	религиозни	феномени,	но	и	
от	такива,	с	които	е	изпълнен	живота	ни,	когато	те	са	свързани	с	нещо	
дълбоко	съкровено	и	нравствено	чисто:	„Всеки	свян,	всяка	напорочна	любов,	
всяко	чисто	приятелство	са	изпълнени	с	тайнственост…	Обществото	
трябва	да	има	своята	мистериозна	страна	точно	както	и	религията;	
винаги	съм	смятал,	че	на	законите	на	отечеството	понякога	трябва	да	
се	вярва	толкова,	колкото	и	на	божиите	заповеди“	—	пише	Георг	Брандес	
в	статията	си	за	книгата	на	Шатобриан	„Геният	на	християнството“.

Ще	обобщя:	голямото	поетическо,	литературно,	културно	откритие	
на	Вазов	е,	че	обърна	духовния	си	поглед	към	мистериозното	в	живота	и	
така	стига	до	идеята	да	издигне	България,	българското,	родното	в	ре-
лигиозен	култ.	Вземете	възвишения	реквием-творба	стихотворението	
му	 „Новото	гробище	над	Сливница“.	Кой	е	изпявал	такива	трогателни	
и	трелични	 стихове?	Наистина	 кой?	 „Българийо,	 за	тебе	те	 умряха,/	
една	бе	ти	достойна	зарад	тях,/	и	те	за	теб	достойни,	майко,	бяха!	И	
твойто	име	само	кат	мълвяха,/	умираха	без	страх.“	Ние	някак	трудно	
приемаме	да	наречем	„гениален“	друг	поет	освен	Ботев,	а	Вазов	също	е	
гениален.	Но	различно	гениален.	Но	на	какво	се	дължи	тази	Вазова	гениал-
ност?	Като	Ботевата	и	тя	не	се	ражда	от	само	себе	си,	а	се	създава.	В	
„Антропология	от	прагматично	гледище“,	още	в	„Предговора“	към	тази	
ценна	за	човечеството	книга	световният	немски	философ	Имануил	Кант	
пише,	 че	 „към	 средствата	да	 разширим	 обхвата	на	 антропологията	
спада	 	пътешествието ,	пък	било	и	 само	четенето	на	описания	на	
пътешествия.	Но	все	пак	преди	това	трябва	да	сме	придобили	у	дома	
си	знание	за	човека,	като	сме	общували	със	своите	съграждани	или	съ-
отечественици,	ако	искаме	да	сме	наясно,	какво	да	търсим	навън,	за	да	
разширим	обхвата	на	тези	знания.	Без	такъв	план	(който	предпоставя	
вече	знание	за	човека)	гражданинът	на	света	остава	винаги	ограничен	
с	оглед	на	своята	антропология.“	Вазов	има	много	духовно	стойностно	
детство	при	такъв	разумен	и	принципен,	грижовен	за	семейството	си	
баща	и	при	една	толкова	любознателна,	обичаща	книгите	и	дълбоко	и	ис-
тинска	набожна	майка.	Прочетете	стихотворението	„Старата	икона“	
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и	тогава	ще	разберете	защо	Вазов	сравнява	Левски	с	Христос.	И	защо	са	
толкова	искрени	стиховете	му	в	одата	„Левски“,	която	е	идейната	основа	
на	цялата	„Епопея	на	забравените“.Одата	„Левски“	не	е	написана	нито	
за	„три	дни“,	както	отбелязва	Вазов	в	един	от	пътеписите	си,	нито	за	
„три	месеца“,	а	в	тази	творба	е	вложен	целият	му	съзнателен	живот	до	
раждането	на	творбата,	защото	„едно	произведение	трябва	дълбоко	да	
е	навлязло	с	корените	си	в	моя	живот,	тайни	връзки	трябва	да	водят	от	
него	до	най-ранните	ми	детски	бленувания	—	само	тогава	бих	могъл	да	си	
призная	над	него	някакво	право	и	да	повярвам,	че	имам	законно	основание	
да	работя	по	това.	Да	се	залавям	произволно	за	някакъв	материал,	без	да	
имам	основано	на	любовта	си	и	познанията	си	право	над	него,	винаги	ми	
се	е	струвало	лишено	от	смисъл	и	дилетантско	дело“	(Томас	Ман).

Същото	може	да	се	каже	и	за	Вазов.	Като	личност	той	е	бил	в	дет-
ството	и	юношеството	си	християнин	и	такъв	е	останал	за	цял	живот.

Вàëеíòèí Тàíеâ â рîëяòà íà Хàäжè Сìèîí îò „Чè÷îâöè“ пî 
Иâàí Вàçîâ â Сëèâеíсêèя òеàòър
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Костадин Пампов

НОЕМА И ПОЕМА.  
В СВЕТА НА ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

Почти	всички	биографи	на	Димчо	Дебелянов	посочват	един	интересен	
факт.	Отивайки	на	фронта	в	началото	на	1916	г.,	поетът	взема	със	себе	
най-известната	творба	на	немския	философ	Фридрих	Ницше	 „Тъй	рече	
Заратустра“.

Обикновено	биографите	поясняват,	че	по	книгата	на	Ницше,	Дебе-
лянов	учил	немски.	Сякаш	най-добрият	начин	да	се	учи	немски,	е	като	се	
чете	в	оригинал	Ницше?

Мисля,	че	причината	тук	е	друга.	Димчо	Дебелянов	приема	като	свой	
духовен	учител	Пенчо	Славейков.	Едно	от	най-силните	му	стихотворения	
е	със	заглавие:	„На	Пенчо	Славейков“.	Литературният	критик	Стоян	Каро-
лев	е	категоричен,	че	това	стихотворение	„...е	ярка	поетическа	прослава,	
и	правдива	художествена	характеристика	на	Дебеляновия	пръв	учител	
в	литературата...“

От	друга	страна	е	известно,	че	Пенчо	Славейков	е	имал	като	свое	
житейско	и	творческо	кредо,	идеите	на	немския	философ	Фридрих	Ницше.	
Най-вече	тези	за	„Свърхчовека“	и	„Волята	за	власт“.

Разбирани	като	стремеж	на	човека	да	се	себепреодолява,	себенадмогва	и	
твори.	На	тези	именно	идеи,	свързвайки	ги	със	своя	учител,	Димчо	Дебелянов	
дава	съвършена	поетическа	форма	във	вече	споменатото	стихотворение.

	
Но, жрец и воин на живота,
ту благ, ту огнено жесток,
ти горд възлезе на Голгота
и не отрече своя бог.
Самси съдбата изпревари
и там, де нявга на скръбта
димяха черните пожари,
днес светят мощ и красота.
	
Всичко	казано	дотук,	е	в	подкрепа	на	това,	че	по	„Тъй	рече	Заратустра“	

Димчо	Дебелянов	не	просто	е	учил	немски.	Сравнявайки	оригинала	с	бъл-
гарския	и	френския	му	превод,	той	е	изучавал	идеите	на	немския	философ.	
Защото	те	са	били	идеи	на	неговия	кумир	Пенчо	Славейков.

Несъмнено	е	и	това,	че	Дебелянов	е	бил	подвластен	на	принципа	за	
единство	на	Ноема	и	Поема.	Тоест	на	единството	между	Мисъл	и	Образ,	
между	Философия	и	Изкуство.	Категорично	свидетелство	в	това	отно-
шение	е	стихотворението	му	„Слънчогледи“.
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Ах, ето де ме ти изведе,
ти който нявга властно обеща,
на мойта гордост — вихрени победи
и жар всерадостна на любовта.
 
Скърбя в градини глъхнали и бледи,
обител на покрусена мечта.
Аз чувам тиха жал по утринта
на слънце не видели слънчогледи
	
Във	връзка	точно	с	това	стихотворение,	ерудит	като	Николай	Рай-

нов	твърди:	 „Без	да	е	философ,	тоя	човек	обичаше	да	мисли	и	понякога	
мислеше	дълбоко...	В	„Слънчогледи“	той	се	обръща	към	дявола.	Сам	Дебе-
лянов	казваше,	че	е	писал	стихотворението,	след	като	е	прочел	„Фауст“,	
и	прибавяше,	че	всеки,	който	страда	пряко	сила,	е	свързал	някога	договор	
с	дявола,	сиреч	с	потайното	и	тъмно	начало	на	битието.“

Стихотворението	„Слънчогледи“	още	веднъж	потвърждава	твърдения-
та	на	мнозина,	че	Димчо	Дебелянов	е	„поет	на	спомена“.	В	духа	на	романти-
зма	и	символизма	поетът	търси	пристан	в	миналото.	Защото	настоящето	
го	гнети.	Красноречив	пример	в	това	отношение	е	стихотворението	му	
„Да	се	завърнеш	в	бащината	къща“,	чиято	поанта	е	особено	показателна.

	
О, скрити вопли на печален странник,
напразно спомнил майка и родина!
	
Тези	 два	 стиха	 са	 израз	 на	 разбирането	 за	 невъзможността	на	

Завръщането.	То	е	възможно	само	в	и	чрез	спомена.	Макар	че	и	тогава	
носи	тъга,	а	не	радост.	„Да	се	завърнеш	в	бащината	къща“	не	е	буквална	
илюстрация	на	идеята	на	Ницше	 за	 „Вечното	 възвръщане“.	Но	 съвсем	
определено	поражда	асоциации	с	думи	на	немския	философ.

	
„Невинност е детето и забрава, едно ново начало, една игра, едно само-

задвижващо се колело, едно изначално движение, една светеща повеля: Да бъде !
	
Миналото	на	поета	има	своя	образ	най-вече	в	стихотворението	му	

„Помниш,	помниш	ли	тихия	двор“.	В	това	минало	той	търси	утеха,	но	
то	му	носи	само	горчивина!

	
Ах, не пробуждайте светлия хор,
хорът на ангели в дните предишни —
	
В	стремежа	си	да	разгадае	неведомия	смисъл	на	собствения	си	живот,	

поетът	като	че	ли	все	пак	намира	решение	на	житейските	си	и	творчески	
антиномии	в	стихотворение	под	надслов	„На	злото“.			

	
В тревожна мечта се унасям
и виждам през горестен сплин,



150 ÏËÀÌÚÊ

че в някаква светла страна съм
на Бога най-светлия син.
	
Литературната	история	и	теория	твърди,	 че	Атанас	Далчев	по-

ставя	началото	на	т.	нар.	„предметен	реализъм“	в	българската	поезия.	
И	пояснява,	че	той	е	поет,	който	„говори“	чрез	предметите	така,	че	се	
отива	отвъд	тях...

Самият	Далчев	обаче	е	категоричен,	че	„С	тези	пет-шест	стихотво-
рения	Дебелянов	постави	началото	на	новата	ни	поезия.	Всичко,	което	
днес	 критиката	 отбелязва	 у	 по-младото	поколение,	 като	реализъм	и	
предметен	стил,	е	вече	дадено	в	тях“.

Става	дума	за	стихотворенията,	които	Димчо	Дебелянов	пише	на	
фронта	през	1916	г.	В	едно	от	тях	—	„Сиротна	песен“	—	той	утешава	не	
толкова	себе	си,	а	по-скоро	нас.

	
Ще си отида от света —
тъй-както съм дошъл, бездомен,
спокоен като песента,
навяваща ненужен спомен.
	
Стихове	като	тези	обаче	ни	убеждават,	че	ни	е	нужен	споменът	за	

Димчо	Дебелянов.	Убеждават	ни,	че	Поезията	му	наистина	е	единство	
на	посочената	по-горе	връзка	между	Ноема	и	Поема.	Намирам,	че	в	тази	
посока	тук	посочените	примери	са	достатъчни.

	

НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА 
„ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“

На 11 август, в Копривщица беше връчена Националната литера-
турна награда „Димчо Дебелянов“ на нашия колега, известния поет 
Георги Константинов. Тържественото връчване стана по време на Де-
беляновите празници в дома-музей „Димчо Дебелянов“, в присъствието 
на десетки любители на българската лирика.

Награденият поет благодари за литературното признание, носещо 
името на любимия му поет и прочете някои от своите стихотворения, 
включени в известната му антологична книга „Миг като вечност“.

Досегашни носители на тази престижна награда в различните 
години са такива поети като Валери Петров, Иван Динков, Недялко 
Йорданов, Маргарита Петкова, Ивайло Диманов, Атанас Капралов и др.

Редакционният екип на „Пламък“ поздравява най-сърдечно поета 
и приятеля Георги Константинов с високото литературно признание 
и му пожелава здраве и нови вдъхновения!

ПЛАМЪК
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БЪДЕЩА КНИГА

Анита Тарасевич

АПАРТАМЕНТЪТ 
Разказ

В	последно	 време	 всеки	път,	 когато	излизаше	или	 се	прибираше	и	
минаваше	покрай	вратата	на	апартамента	на	бай	Боян,	го	докосваше	
някакво	смесено	чувство	на	любопитство	и	смут.	Преди	три	години	бе	
починала	жената	на	бай	Боян	—	леля	Елена,	след	месец-два	—	самият	бай	
Боян	и	оттогава	апартаментът	стоеше	необитаем.	Мимето,	жена	му,	
бе	научила,	че	роднините	на	леля	Елена	и	бай	Боян	не	могат	да	се	разберат	
как	да	си	поделят	апартамента	—	приживе	бил	обещан	на	роднините	на	
леля	Елена,	но	тези	обещания	не	били	скрепени	с	документи,	та	родът	
на	бай	Боян	предявил	претенции	веднага	след	смърта	му	—	двамата	ня-
маха	деца.	Във	войната	си	и	понеже	искаха	да	извлекат	колкото	се	може	
по-голяма	полза,	беше	му	казала	Мимето,	роднините	на	двамата	обявили	
като	цена	за	продажба	на	апартамента	баснословна	сума,	която	едва	ли	
щяла	да	привлече	някакви	купувачи.	Така	че	апартаментът	и	до	днес,	три	
години	по-късно,	си	стоеше	без	обитатели	или	нови	собственици.

Не	бе	чул	или	видял	суматоха	от	непознати	хора,	които	да	влизат	
или	излизат	от	необитаемия	апартамент,	за	да	го	купуват,		продават	
или	да	се	нанасят.	И	все	пак,	точно	като	минаваше	покрай	вратата	му	
имаше	чувството,	че	там	има	някакво	присъствие.	

То	и	не	беше	просто	и	само	чувство;	имаше	си	знаци,	които	го	караха	
да	мисли	така	и	които	бе	започнал	да	забелязва,	отначало	не	умишлено,	
а	съвсем	на	подсъзнателно	ниво.	Примерно	—	веднъж	видя,	че	постелката	
пред	вратата	на	апартамента	на	бай	Боян	е	леко	разкривена.	Тогава	си	
спомни	как,	когато	бяха	живи	леля	Елена	и	бай	Боян	и	заминаваха	за	два	
месеца	на	село	(при	роднините	на	леля	Елена),	все	молеха	него	и	Мимето	
като	мерки	против	крадци	да	подбутват	чехлите	или	постелката	пред	
вратата	им,	та	да	се	създава	впечатлението,	че	там	си	има	хора,	които	
влизат	и	излизат	и	апартаментът	не	е	празен	(чехлите	вече	ги	нямаше,	
роднините	явно	ги	бяха	изхвърлили).

Сега	никой	не	го	караше	да	подритва	постелката	(нека	роднините	
сами	си	се	грижат	за	това);	и	Мимето	—	едва	ли	го	правеше	(щеше	да	му	
каже);	а	ето,	че	беше	разкривена.	

После,	след	два	дни	—	изкачваше	последните	стъпала	до	вратата	на	
бай	Боян	и	видя	бучици	пръст	на	самата	постелка.	Веднага	се	попита	—	
бяха	ли	тук	и	преди?	

И	ето	че	започна	съвсем	целенасочено	да	наблюдава	какво	се	случва	



152 ÏËÀÌÚÊ

пред	вратата.	Постави	камъче	в	средата	на	постелката	и	още	на	след-
ващия	ден	то	беше	подритнато	на	цимента.

И	не	се	ли	носеше	в	тези	дни	един	особен	аромат	от	апартамента?	
Сякаш	на	пури	—	един	такъв	странен,	плътен	аромат.	Той	не	харесваше	
пури,	бе	пробвал,	Сребро	от	първия	етаж	го	бе	черпил	веднъж	—	Сребро	
обичал	пури,	но	Танчето,	жена	му,	не	му	давала	да	пуши	у	дома	и	той	си	
го	позволявал	само	в	редки	случаи.	Да,	точно	така,	бяха	изпушили	пурите	
на	пейката	зад	блока,	ароматът	беше	подобен…	

И	не	се	ли	чуваше	понякога	избухващ	женски	смях,	някак	тайнствен,	
но	и	някак	познат?	Но	леля	Елена	не	се	смееше	така	—	та	тя	почина	на	
80	години,	какъв	ти	женски	смях	от	нея!?	Не,	това	бе	сякаш	смях	на	по-
млада	жена,	малко	познат,	един	такъв	подскачащ,	галещ…

Веднъж	взе,	че	натисна	звънеца,	но	никой	не	отвори,	а	шумът,	който	
бе	чул	секунда	преди	това,	изведнъж	затихна.	Той	не	чака	много,	сепна	се	
и	бързо	се	изкачи	по	стълбите	нагоре	към	дома	си	от	страх	съседите	от	
отсрещния	апартамент,	младо	семейство	с	дете,	да	не	го	видят,	че	звъни	
и	да	го	помислят	за	луд	—	все	пак	всички	знаеха,	че	стопаните	ги	няма.

Беше	гледал	някакви	филми	за	„чуждо	присъствие“,	така	май	се	каз-
ваше,	т.е.	за	призраци,	които	бяха	завладели	домове	на	хора	или	сгради;	
но	това	бяха	за	него	глупави	истории	за	шубелии.	Щеше	да	е	глупаво	и	да	
пита	Мимето	дали	има	нещо,	което	да	я	съмнява,	а	и	тя	все	се	връщаше	
уморена	от	работа	и	моментът	да	я	пита	ей	така,	между	другото,	все	
отминаваше.	Беше	сигурен	обаче,	че	ако	нещо	£	бе	направило	впечатление,	
тя	щеше	да	му	каже.	Боби	пък,	синът	им,	почти	не	се	застояваше	вкъщи	
—	от	училище	се	запиляваше	с	приятели,	вече	бе	в	гимназията,	та	едва	ли	
го	вълнуваше	какво	става	в	апартамента	на	бай	Боян.

Но	съседите	на	бай	Боян	от	втория	етаж,	тези	от	собствения	им	
с	Мимето	трети	етаж	и	от	четвъртия	етаж?	Те	не	усещаха	ли	нещо	
подозрително	като	се	прибираха	или	излизаха?	Може	би	имаха	съмнения,	
но	просто	си	мълчаха?	Или	не	ги	интересуваше?	Ето,	Сребро	от	първия	
етаж	живееше	именно	под	апартамента	на	бай	Боян	—	в	последно	време	
щом	се	разминаваха	при	блока	не	го	ли	гледаше	така,	някак	право	в	очите,	
все	едно	го	очакваше	да	каже	или	попита	нещо…	Или...	А	може	би	просто	
си	внушаваше...

И	все	пак...	Да	не	би	някой	да	се	е	нанесъл	тайно	там?	Боби	и	негови	
приятели	да	влизат	тайно	и	да	пушат?..	

Съжали,	че	не	натисна	дръжката	на	вратата	да	види	дали	не	е	от-
ворена.	Реши	да	го	направи	на	другия	ден,	още	като	тръгва	за	работа.	

Опита.	Заключена	беше.	
Обаче...
Обаче	този	малък	проблем	можеше	да	бъде	разрешен!	Леля	Елена	и	

бай	Боян	им	имаха	голямо	доверие,	на	него	с	Мимето,	нали	я	познаваха	
от	дете,	та	им	бяха	оставили	ключа	от	апартамента	си	да	им	поливат	
цветята,	докато	ги	няма	—	Мимето	да	полива,	де.	Те	дори	и	не	си	искаха	
ключа,	когато	се	връщаха	от	село,	и	ключът	трябваше	все	още	да	си	стои	
в	чекмеджето	на	шкафчето	в	антрето.	Точно	така!

Той	провери	след	работа,	но	ключът	го	нямаше	там.	Амбицира	се	и	
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разрови	тайно	от	Мимето	всички	шкафчета	с	джунджурии	в	къщи	—	в	
хола,	в	кухнята,	на	балкона,	даже	по	джобовете	на	зимните	палта	и	якета	
провери,	но	не	го	намери.	Подпита	отдалеч	Мимето	дали	не	е	хвърлила	
някой	ключ	от	чекмеджето	(все	пак	не	можеше	да	пита	направо	за	ключа	
от	чуждия	апартамент),	но	тя	отговори,	че	нищо	не	е	хвърляла,	дори	не	
била	отваряла	там	скоро.	Даже	сякаш	се	нацупи.	Може	би	защото	напо-
следък	нямаше	много	време	да	мисли	за	такива	дреболии	—	все	закъсняваше	
и	се	връщаше	след	него	от	работа,	понеже	работеше	по	някакъв	проект,	
все	я	задържаха	спешни	задачи,	та	той	даже	си	лягаше	преди	тя	да	си	
дойде...	И	като	си	легнеше,	какво	да	прави,	пак	за	апартамента	мислеше	
и	сякаш	чуваше	гласове...	

Но	после	Мимето	приключи	проекта	и	 даже	 започна	да	 го	 глези	 с	
манджи	и	грижи,	и		той	позабрави	опасенията	си;	махна	с	ръка	—	стига	с	
тези	глупости	и	подозрения!

Така	че,	когато	след	седмица	случайно	отвори	чекмеджето,	търсейки	
нещо	съвсем	друго,	в	началото	даже	не	изпита	никакъв	интерес,	когато	
го	видя	—	ключът	си	блестеше	вътре,	с	надпис	на	хартиеното	етикетче	
—	„Бай	Боян“,	точно	както	си	го	спомняше...	

Затвори	чекмеджето	дори	без	докосне	ключа;	после	се	намръщи	и	от-
ново	го	отвори.	Протегна	ръка,	дръпна	я,	пак	я	протегна.	Струваше	ли	
си	да	се	занимава?	Беше	ли	чак	толкова	важно?	Или	просто,	все	пак	за	да	
довърши	започнатото?	

Накрая	взе	ключа,	стисна	го	в	ръка	и	се	огледа.	Мимето	готвеше	в	
кухнята.	„Свински	джолан“	—	беше	казала.	Печен,	с	печени	картофи.	Тро-
паше	в	кухнята	с	ножове	и	чинии.	Боби	го	нямаше.

Отвори	вратата	и	заслиза	по	стълбите.	Дори	не	се	ослуша	предвари-
телно	дали	има	някой	на	стълбището.

Звънна	първо,	за	всеки	случай.	После	пъхна	ключа,	опита	се	да	го	за-
върти;	не	искаше	да	се	превърта.	Ядоса	се,	натисна	бравата.	Вратата	се	
отвори	изненадващо.	Бързо	пристъпи	в	сумрака	на	антрето,	по	навик	по-
търси	ключа	за	осветлението,	затвори	вратата.	Ток	естествено	нямаше.

Сега,	в	мрака	и	на	затворена	външна	врата,	онази	силна	миризма	на	
пури	направо	го	блъсна	и	той	усети	как	всяко	мускулче	на	тялото	му	за-
стана	нащрек.	Опита	се	да	прецени	обстановката.	Вратите	на	спалнята	
и	кухнята	белееха	—	бяха	затворени.	От	отворената	врата	на	хола	идваше	
затъмнена	дневна	светлина,	явно	през	спуснатите	плътни	пердета	на	
прозореца.	Отворената	врата	сякаш	го	чакаше.

Пристъпи	натам.	 Застана	 на	 прага.	 Различаваше	 контурите	на	
мебелите.

Мъжкият	глас	го	стресна	и	накара	космите	на	тила	му	да	настръх-
нат.	Идваше	откъм	фотьойла	вдясно	от	вратата.	Различи	силуета	на	
раменете	и	главата.	Замръзна	на	място.

—	Значи	така,	разбрал	си?	—	попита	мъжът.
Едно	червено	огънче	просветна	и	ново	кълбо	от	аромат	достигна	до	

него.
Той	не	беше	страхлив,	не	вярваше	в	призраци,	зомбита	и	вампири,	

даже	се	смееше	на	филмите	за	зомбита;	но	в	миг	пред	очите	му	преминаха	
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моменти,	в	които	бай	Боян	е	имал	известни	забележки	към	семейството	
му	—	нали	апартаментът	на	бай	Боян	беше	точно	под	техния.	Всички	съ-
седи	имат	такива	моменти	—	ту	телевизорът	им	работел	много	силно	и	
пречел	на	леля	Елена,	ту	Боби,	синът,	много	шумял	и	скачал,	особено	като	
беше	по-малък	—	дете,	какво	да	го	правиш;	ту	гостите	им	се	заседели	до	
късно	и	не	давали	на	леля	Елена	да	спи;	оплакваха	се	понякога	от	шума	
на	пералнята	им	по	време	на	центрофуга	или	че	Мимето	тропа	силно	с	
токчетата	си	по	стълбите.……	

—	Знаех,	че	ще	дойдеш…
Да...	значи	духът	на	бай	Боян	изведнъж	си	бе	припомнил	тези	малки	

търкания,	които	иначе	въобще	не	разваляха	добросъседските	им	отно-
шения,	и	сега	се	бе	върнал,	за	да	даде	правосъдие?...

—	Мимето	каза,	че	напоследък	нещо	и	ключа	си	търсел	—	продължи	
уклончиво	все	така	тайнственият	гробовен	глас.

Той	усети,	че	думите	на	призрака	нещо	не	се	връзват...	Защо	Мимето	
ще	говори	с	бай	Боян?	Защо	въобще	замесва	Мимето?	Какво	общо	има	той	
с	нея?	На	онзи	свят?	Та	тя	си	е	тук	и…

—	Дай	да	се	разберем	по	мъжки	—	прекъсна	обърканите	му	мисли	мъ-
жът.	—	Спираме	дотук;	вече	всичко	свърши,	де,	Мимето	е	категорична;	
прекратихме	го	и	все	едно	не	е	било.	Стават	такива	работи,	но	като	мъже	
ти	обещавам	—	до	тук!	Нали	така?	Случва	се	човек	да	стъпи	накриво,	но	
важното	е	да	се	поправи.

Той	потъна	в	недоумение.	Нищо	не	разбираше,	нещо	не	бе	в	ред,	но	в	
същото	време	бе	готов	да	се	съгласи	с	призрака	на	бай	Боян.	Разбира	се,	
повече	никога	нямаше	да	идва	тук,	щеше	да	прекрати	всякакви	съмнения	
и	подозрения.	Не	искаше	такива...	срещи…	Кимна	веднъж.

—	Все	едно	не	е	било,	нали?	—	измъчваше	го	мъжът,	вместо	просто	да	
изчезне	и	да	се	върне	в	небитието.	—	И	аз	имам	семейство.	Да	не	го	пре-
връщаме	на	проблем.

Той	се	сепна	и	се	огледа	—	и	леля	Елена	ли	беше	тук?
—	Значи,	просто,	обръщаш	се,	излизаш	и	забравяме	какво	се	е	случвало	

тук.	Аз	обещавам	по	мъжки	—	край!	Повече	даже	няма	да	идвам	тук...	Аз	
казвам	на	Мимето,	че	сме	говорили	двамата	с	теб,	че	сме	оправили	неща-
та,	ти	забравяш	всичко…	Няма	смисъл	да	разваляме	семейства...	Всичко	
приключи	и	все	едно	не	се	е	случвало…

Не	можеше	да	разбере	какво	точно	се	е	случвало.	Но	явно	призракът	
го	пускаше	да	си	ходи	невредим.	Сега	ще	се	обърне,	ще	излезе	и	повече	ни-
кога	няма	да	му	идват	щури	идеи	да	влиза	в	необитаеми	апартаменти	с	
починали	собственици	и	с	призраци!		И	не	защото	го	е	страх.

Тръгна	към	антрето,	отвори	външната	врата	и	излезе	навън.	Остави	
призраците	зад	гърба	си.	И	миризмата	на	пури...	Но...	Всъщност,	бай	Боян	
никога	не	беше	пушил.	Дори	и	като	жив.	Така	че,	като	се	замисли	—	едва	
ли	сега,	като	призрак,	би	пропушил.	

Обаче	пури	пушеше	Сребро…	Сребро…	Да,	Сребро…	
И	защо	бе	решил,	че	разговаря	с	призрака	на	бай	Боян?	С	призрак?!
Значи…
Мимето?!...
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ПУБЛИЦИСТИКА

проф. Николай Ив. Петров

ЕСЕ ЗА ХУМАНИЗМА

Идентификацията	 на	 определението	 за	 хуманизъм	 е	 свързана	 с	
една	 голяма	 въпросителна,	 която	 следва	 да	поставим	 с	изключителна	
сериозност.	Хуманизмът	е	явление,	възникнало	в	европейската	и	гръко-
юдео-християнската	традиция.	Това	явление	не	престава	да	обещава,	да	
разочарова	човечеството	и	да	се	преосмисля	от	обществото	в	неговото	
бъдеще.	Религиозният	смисъл	на	ХУМАНИЗМА	е	безспорен.

Неслучайно,	когато	Иисус	се	описва	(Йоан.	8:24)	в	същите	термини,	
в	които	Елохим	се	обръща	към	Мойсей	(Изх.3:14),	казвайки:	„Аз	съм“,	той	
дефинира	човека	—	и	предусеща	хуманизма	като:	„неунищожима	идентич-
ност“!	(по	думите	на	папа	Бенедикт	XVI).	

Неунищожима	идентичност,	която	не	само	е	обвързана	с	божестве-
ното	отвъд	генеалогията	на	Авраам	(както	става	с	народа	на	Израил),	но	
и	се	обновява.	Защото,	ако	„Аз	съм“	на	Иисус	се	разпростира	от	миналото	
и	настоящето	към	бъдещето	и	към	Всемира,	то	„Неизгарящата	къпина“	
и	„Кръстът“	стават	Всемирни	за	християнството.

Разбира	се,	Константин-Кирил	Философ	—	признат	за	светец	на	Пра-
вославната	и	на	Римокатолическата	църква,	пита	на	църковния	събор	
във	Венеция	(865	г.)	всички	свещеници:

,,Не	вали	ли	дъжд	от	Бога	и	Слънцето	не	свети	ли	еднакво	за	всички“?
Хуманизмът	е	философска	теория	за	действителността	на	хората	

и	обществото,	която	е	открила,	че	човешкото	същество	(независимо	от	
неговия	земен	или	извънземен	произход)	в	своята	същност	е	нещо,	имащо	
изключителна	 важност.	 За	 хуманистична	 се	 смята	всяка	позиция	или	
практическа	дейност,	която	се	основава	на	този	факт.	

Хуманизмът	учи,	че	знанието	за	човешките	ценности	не	е	доста-
тъчно,	ако	не	се	отчитат	следните	важни	съображения:	всеки	човек	е	
невероятно	творение	на	природата	 (господ	Бог);	 човешкото	същество	
е	толкова	природа,	колкото	и	създание;	човечеството	е	като	един	голям	
свръхорганизъм	и	ние	сме	част	от	неговото	функциониране;	за	доброто	
функциониране	на	човешкото	същество	е	необходима	пълноценна	връзка	
с	ближния	и	природата	като	всеобщ	феномен.

Главната	отправна	точка	на	хуманистичните	възгледи	е	идеята,	
че	схващането	за	добро	и	зло	трябва	да	се	основава	на	индивидуалното	и	
общественото	благо,	а	не	на	метафизични	и	трансцендентни	аргументи.	
Съвременният	хуманизъм	има	оптимистичен	възглед	относно	човешките	
възможности.	Той	предполага,	че	човешката	природа	е	изначално	съвър-
шена	и	добра	или	че	животът	на	всеки	човек	успява	да	оправдае	хуманис-
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тичните	идеали	без	външна	подкрепа.	Признава	се,	че	осъществяването	
на	пълния	човешки	потенциал	е	тежко	начинание,	което	изисква	помощта	
на	другия.	Крайните	цели	са	процъфтяване	на	индивида;	постигането	на	
по-добър	живот	за	всички	хора;	формирането	на	загриженост	у	човека,	
като	най-съзнателен	 сред	различните	биологични	 видове	 същества	на	
планетата	и	елемент	от	единен,	общ	природен	организъм.

Най-ярък	пример	за	духовна	промяна	(в	смисъл	на	хуманност)	на	об-
ществените	сетива	е	епохата	на	Западноевропейския	ренесанс.	Ренесан-
сът	на	Европа	се	развива	чрез	Еразъм	Ротердамски,	чрез	Дидро,	Волтер,	
Русо,	но	също	и	чрез	Мигел	де	Сервантес,	Уилям	Шекспир,	Йохан	Волфганг	
фон	Гьоте	и	др.	Това	е	време,	когато	човекът	открива	пътя	към	себе	си,	
който	винаги	е	индивидуален	и	зависи	от	свободата	на	личностния	из-
бор.	Общественият	индивид,	избрал	човешкото	в	себе	си	и	търсещ	нови	
пътища	към	света,	към	неговата	нова	визия.

Разбира	се,	в	зората	на	феодализма	и	царизма	се	появява	и	източноевро-
пейският	Ренесанс.	Негови	представители	са	Чернишевски,	Гогол,	Пушкин,	
граф	Лев	Толстой	(автор	на	най-хубавия	роман	на	XIX	и	XX	век	-	,,Война и 
мир“).	Това	е	период	на	революционни	постижения	в	науката	и	изкуството.	
Приносите	на	Леонардо	да	Винчи,	Николай	Коперник,	Галилео	Галилей,	на	
Айзък	Нютън,	Михаил	Ломоносов	и	други	бележити	учени	оставят	ярка	
следа	и	предопределят	множество	пътища	на	развитие	на	хуманността.

Така	човешкото	и	човечността	в	епохата	на	Ренесанса	се	превръщат	
в	основни	философски	понятия,	свързани	с	хуманизма.	Те	предопределят	
интровертния	—	дълбоко	личностен	характер	на	историческите	процеси,	
предизвикващи	обществените	промени.

Хуманизмът	е	вид	изкуство	на	душата!
Най-същественото	в	хуманизма	е	правенето	на	добро,	хармоничният	

начин	на	живот,	както	и	постоянното	доизграждане	на	света,	който	да	
се	предоставя	във	все	по-усъвършенстван	ред	за	всяко	следващо	поколе-
ние.	В	този	смисъл	всяко	време,	превърнало	човека	в	отправна	точка	на	
своите	търсения,	открива	необятния	свят	на	хуманното.	Самата	епоха,	
в	която	идеята	за	човека	намира	философско	и	екзистенциално	поле	за	
изява,	определя	своята	същност	като	време	на	нова	духовна	ориентация	
на	обществената	ценностна	система	и	битие	(Петър Дънов,признат от 
Алберт Айнщайн за световен мислител).	

В	този	смисъл,	ако	едно	изкуство	има	граници,	то	те	са	исторически,	
а	не	технически	или	физиологични.	Изкуството	на	хуманността	е	орга-
низъм,	а	не	система.	Няма	художествен	род,	който	да	преминава	през	
всички	столетия	и	култури.	Дори	когато	мними	исторически	традиции	
—	в	случая	с	Ренесанса	например	—	заблудят	човешкия	поглед	и	привидно	
свидетелстват	за	вечната	валидност	на	античните	художествени	зако-
ни,	в	дълбочина	владее	пълна	различност.	Като	пример	може	да	се	посочи	
фактът,	че	няма	нищо	в	гръко-римското	изкуство,	което	да	е	сродно	с	
езика	на	формите	на	статуята	на	Донатело,	платната	на	Синьорели	и	
творбите	на	Микеланджело	Буонароти.	Човекът	открива	в	хуманизма	
необятния	свят	на	мисълта,		емоцията	и	своите	възгледи	за	живота.	Той	
търси	адекватен	модел	на	обществено	устройство,	за	да	изрази	новата	
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духовна	Вселена	на	човешката	си	същност.	Човешкото	в	човека,	проекти-
рано	в	идентична	по	духовност	обществена	среда,	създава	критерии	за	
хуманност,	които	променят	картината	на	света	и	Вселената.	Човекът	
материализира	новата	си	духовна	същност	в	ценностния	ориентир	на	
времето	и	пространството,	както	и	към	формираните	от	самия	него	
критерии	за	хуманност.

Хуманизмът	е	висока	нравствена	цел,	а	хуманното	—	духовна	същност	
на	обществения	порядък!

При	този	порядък	всичко	започва	от	човека	и	завършва	с	човешкото	в	
него.	Вътрешно	и	външно,	обществено	и	лично	имплицитно	присъстват	едно	
в	друго.	Екзистенциалният	кръговрат	на	дух	и	материя,	на	грях	и	святост	
е	философският	модел	на	хуманизма.	Всичко	е	без	край	и	без	начало.	Плод	е	
на	човешка	мисъл,	личен	избор,	свободна	позиция	и	обществено	ангажирано	
действие.	Човекът	е	началото	и	краят	на	пътя	към	себе	си	и	света.	В	епо-
хата	на	Ренесанса	всички	пътища	тръгват	от	човека	и	свършват	с	човека	
и	неговата	душевност.	Той,	човекът,	е	духовен	център	на	нова	Вселена.	

Сътворява	себе	си,	за	да	промени	света	в	посока	на	хуманността.
Пръв	Данте	Алигиери	вписва	знака	на	хуманното	в	духовния	хори-

зонт	на	ренесансова	Европа.	Той	дава	право	на	човека	да	се	вълнува	от	
своите	земни	чувствени	страсти.	Интерпретира	любовта	като	форма	
за	духовно	разкрепостяване.	Превръща	я	в	критерий	и	мяра	за	духовния	
ръст	и	личностните	граници	на	човека.	Търси	личността	—	дори	и	в	све-
та	на	отвъдното.	Дантевият	„Ад“	става	синоним	на	пълнокръвието	в	
човешките	търсения,	изтъкани	от	греховност	и	святост.	Искрата	на	
божественото	в	света	на	земно-греховното	ражда	сблъсъка	между	мрак	
и	светлина.	Човекът	иска	духът	да	надскочи	с	присмех	и	интелектуално	
превъзходство	трагичната	тленност	на	човешкия	земен	живот,	за	да	се	
устреми	с	ренесансова	дързост	в	неизследваните	селения	на	отвъдното.	
Тази	свобода	на	търсещата	човешка	мисъл	носи	вече	отразения	образ	на	
земно-трагичното	в	спиритуалния	свят	на	задгробния	Страшен	съд.

Комичното	и	трагичното	 се	 сливат,	 а	 божественото	 в	 греховно	
дръзката	човешка	мисъл	изпълва	със	светлина	мрачните	селения	(тунели)	
на	Ада,	който	се	оказва	съществуващ	и	в	човешката	душа.	Но	навсякъде	
е	човекът	и	неговата	любов.	Любовта	е	връзката	между	светлината	и	
мрака,	комичното	и	трагичното,	между	божественото	и	човешкото.	Лю-
бовта	има	и	своите	обществени	параметри	във	философско-поетичната	
система	на	Данте.	Тя	променя	духовните	сетива	и	човека	с	новото	си	
хуманно	знание.	Тя	открива	универсалното	в	понятието	Родина.	По	този	
начин	човекът	става	гражданин	на	света.

„Моята	родина	е	светът	изобщо“	—	пише	Данте	Алигиери!	
След	него	Джилберти	ще	обобщи	философската	теза	на	първия	ре-

несансов	поет:	„Само	който	всичко	е	научил	—	никъде	не	е	чужденец.	Той	
е	 гражданин	на	всеки	 град	и	може	без	 страх	да	презира	промените	на	
съдбата.	Дето	се	установи	някой	учен	човек	—	там	е	добрата	родина“.	

Хуманистите	от	времето	преди	Възраждането	и	по	време	на	Въз-
раждането	преувеличават	значението	на	образованието,	на	мястото	на	
родовата	аристокрация,	издигат	аристокрацията	на	академиците,	на	
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образованите	люде.	Те	искат	просвета	за	народа,	но	сами	се	поставят	
над	народа.	Те	смятат,	че	злото,	войните	и	мизерията	са	резултат	на	
невежество.	Сократовото	схващане,	че	добродетелта	трябва	да	се	изучава	
и	че	знаещият	ще	бъде	морално	съвършен,	може	би	се	оказа	благородна	
илюзия,	но	то	допада	много	на	хуманистите.	Те	често	повтарят:	

Станат	ли	хората	по-образовани,	те	ще	станат	и	по-добри!
Заслугата	на	хуманистите	си	остава	въпреки	техните	противоре-

чия.	Те	проповядват	смело	свободата	и	водят	война	срещу	насилието.	
Създават	култ	към	науката	и	изкуството.	Известен	е	случаят	с	Карл	
V,	владетелят	на	два	свята,	който	се	навежда	и	вдига	от	земята	падна-
лата	четка	на	Тициан,	а	папата	покорно	напуска	Сикстинската	капела	
по	искане	на	Микеланджело,	за	да	не	му	пречи	да	работи!	Светогледът	е	
по-весел,	по-жизнерадостен!	Създава	се	течение	за	обединение	на	европей-
ските	държави,	дори	се	проповядва	да	се	забравят	националните	езици	и	
латинският	да	стане	общ	език	за	всички	европейски	народи.	

В	тия	времена	на	човешкия	род	и	природа	се	появява	и	„Утопия“	на	
Томас	Мор	—	първото	съчинение	с	идеи	на	утопически	социален	строй,	на	
равенство	и	братство.	Малко	по-късно	се	появяват	великите	слова	на	
поета	революционер	Христо	Ботев:	

Вярвам	в	единната	обща	сила	на	человеческий	род	на	земното	кълбо	
да	твори	добро!

Хуманното	в	мисълта	на	поета	преодолява	времето	и	пространство-
то.	Човекът	принадлежи	на	света,	както	и	той	нему.	Интелектуалните	
пространства	на	знанието	и	мисълта	са	истинското	универсално	битие	
за	духовната	родина	на	хуманиста.	Пулсът	на	битието	резонира	в	добро-
то	и	злото,	заложено	в	човека.	Животът	на	неговия	дух	е	част	от	огнена-
та	страст	на	плътта.	Красотата	е	превъзмогната	грозота	и	преодолян	
грях.	Пълнокръвието	на	живота	ражда	щедростта	на	човешката	душа,	
познала	греховните	радости	на	любовта.	Човекът	разпознава	злото	в	сян-
ката	на	доброто.	Любовта	му	дава	свобода	и	той	обиква	контрастното	
единство	на	светлина	и	мрак	в	своята	човешка	същност.

Такава	е	и	философската	теза	в	лириката	на	Франческо	Петрарка,	жи-
вял	през	XIV	в.	(1304—1374).	Този	противоречив	дух	на	своето	време	открива,	
че	човекът	е	верен	на	природата	си	и	подвластен	на	трепетите	на	сърцето	
дори	и	под	монашеското	расо.	Високият	порив	на	духа	се	оглежда	в	земната	
страст	на	плътта.	В	своя	XXXIV	сонет	Петрарка	изповядва	противоре-
чивата	същност	на	любовното	преживяване,	като	казва	на	човечеството:	

Мир нямам нито миг, а с никого не споря;
Във огън цял горя, а всъщност
съм студен;
прострян съм в прах, а
хвъркам във простора;
прегръщам всичко тук — от всичко
съм лишен.
Платоничното	в	представата	за	човека	у	Петрарка	отстъпва	място	

пред	природно-естественото	в	творенията	на	Лоренцо	Вала	(1405—1457).	
Лоренцо	 свързва	 органично	човешкия	порив	 с	 радостта	от	насладата.	
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Възстановява	правата	на	личността	да	се	радва	на	греховните	земни	
страсти,	да	търси	насладата	и	радостта	от	живота.	В	удоволствието	
според	него	е	въплътено	природното	начало	на	естествената	човешка	
същност.	Тя	е	във	виталната	сила	на	поривната	наслада,	носеща	знание	
за	греховното	първозачатие	на	човека,	чиято	свободна	мисъл	го	изравнява	
с	Бога.	Човешкото	съзнание	при	Лоренцо	Вала	се	превръща	в	универсално	
мисловно	битие	за	хармонична	връзка	между	природен	и	вселенски	разум.

Човекът	носи	и	въплъщава	новия	модел	за	универсума	в	света.	Става	
„венец	на	природата“,	всебитие	на	разума.

Затова	и	Джовани	Пико	де	ла	Мирандола	в	своята	,,Реч	за	достойнството	
на	човека“	с	основание	защитава	красотата	на	човешката	чест:	„Непритес-
няван	от	никакви	предели,	ти	ще	определиш	своя	образ	по	свое	решение,	на	
властта	на	което	те	предоставям.	Аз	те	поставям	в	центъра	на	света…	Не	
те	създадох	нито	небесен,	нито	земен,	нито	смъртен,	нито	безсмъртен,	за	
да	можеш	ти	сам	да	оформиш	своя	образ,	както	сам	предпочетеш“.

През	XX	век	човекът	създава	себе	си	в	„битка	за	човешкото	в	света“	
и	така	философията	на	хуманизма	е	формирана.	Започна	дългият	път	на	
европейската	цивилизация	за	отстояване	на	новата	ценностна	система,	
която	възражда	принципите	на	ренесансово	хуманното	след	всеки	пореден	
обществен,	икономически,	социален	и	духовен	кризис.

Поради	това	българският	писател	Ран	Босилек	(д-р	Генчо	Негенцов)	
след	масовата	българска	емиграция	на	млади	хора	в	историческия	интер-
вал	от	1900—1930	г.	пише	своята	велика	песен	(стихотворение):

Я кажи ми, облаче ле бяло,
от где идеш, де си ми летяло? 
Не видя ли бащини ми двори,
и не чу ли майка да говори?

През	XX	век	човечеството	преживя	две	световни	войни,	революции	и	
социални	експерименти,	технологичната	революция	на	компютрите	(с	
българско	участие	—	Джон	Атанасов),	началото	на	цифровизацията	на	
обществото	и	масовите	комуникации,	полета	на	Юрий	Гагарин	и	негови-
те	последователи	от	цял	свят	в	Космоса.	През	този	век	човекът	воюва	
за	себе	си	и	времето,	в	което	живее,	поради	което:	

Ерата	на	подозрението	и	съмнението	вече	отмина!
Изправени	пред	световните	икономически,	финансови	и	военни	кризи	

на	XXI	век,	както	и	нарастващи	заплахи	от	болести,	терор	и	насилие,	ние	
навлизаме	в	Света на залога и разбирателството!

Нека	да	заложим	на	трайното	обновление	на	света,	на	знанието	и	
културата,	на	способностите	на	мъжете	и	жените	да	вярват	и	да	знаят	
заедно.	Нека	да	направим	така,	че	в	множествеността	от	светове,	съ-
ществуващи	във	Вселената,	човечеството	да	може	дълго	време	да	следва	
своята	творческа	красота.
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ЗА ПЪРВИ ПЪТ В „ПЛАМЪК“

Деница Гаджева

СЕНТЕНЦИИ

Когато	поставяш	около	себе	си	стени,	не	забравяй	да	сложиш	врата	
и	прозорци.

	
Времето	е	голям	лечител,	но	и	учител.	Само	ако	преминем	неговите	

уроци,	можем	да	се	излекуваме.
	
Любовта	е	болест,	която	лекува.	Първата	целувка	е	силно	заразна.
	
Когато	обичаме	някого,	той	е	за	нас	като	книга,	която	продължава	

да	се	пише.
	
Съвременно	общество	—	сбор	от	хора	с	неизвестно	минало	и	с	неясно	

бъдеще,	но	проявяващи	интерес	към	живота.
	
Може	да	ми	липсва	въображение,	но	мога	да	реализирам	фантазиите	

си	на	практика.	Просто	трябва	да	повярвам	в	невъзможното	и	то	да	се	
случи.

	
Има	разлика	между	истинско	въображение	и	фантазии?	Тогава	аз	съм	

различна!
	
„Няма	граници	на	човешките	възможности.“	Човек	трябва	по	такъв	

начин	да	се	развива,	че	това	да	позволява	развитие.	Така	се	определят	
границите	на	границите.

Дихотомии
	
Истина	и	добро.
Истина	срещу	добро.
Ако	това,	което	е	добро	за	тебе,	
не	е	добро	за	мене,	
а	това,	което	е	истина	за	тебе,
не	е	истина	за	мене,
то	наистина	ли	доброто	е	добро?
а	истината	сама	по	себе	си	добро	ли	е?
	
Живот	и	добро.	
Добър	живот	е	животът,	който	твори	добро.
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Истина	и	реалност:
истина	+	живот	=	реалност.
	
Какво	не	пише	в	Библията?	Животът	продължава	и	след	последната	

страница...
	
Истината	 и	 прошката	 са	 като	 две	 сестри-близначки,	 които	 се	

вглеждат	една	в	друга.	Те	се	допълват	и	имат	нужда	една	от	друга,	така	
както	разумът	има	нужда	от	добро,	а	доброто	—	от	разум.	Смелите	не	
се	страхуват,	когато	ги	срещнат	в	края	на	някоя	прашна	пътека,	двете	
хванати	за	ръка.

	
Божественото	е	прекрачването	на	границите.	Дори	и	тези	граници	

да	са	божествените	закони.
	
Déjа vu — mon hier aujourd‘hui est mon demain.
Дежа	вю:	моето	вчера	днеска	е	моето	утре.
	
Понякога,	 като	морето,	 изхвърлям	неща.	Но,	понеже	не	 съм	море,	

понякога	ми	се	случва	да	съжалявам...
	
Някои	от	нас	имат	нужда	от	илюзия,	за	да	се	почувстват	истински.	

Аз	също	имам	нужда	от	илюзия	—	илюзията	„време“.
	
Природата	не	е	справедлива.	Тя	е	предвидима.
	
Ах,	как	исках	враговете	ми	да	са	просто	приятели.
А	приятелите	ми	да	бъдат	малко	повече,	тоест	врагове.
	
Кое	е	това,	което	е	по-важно	от	най-важното	нещо?	Нищо.	Да.	И	все	

пак	всичко	е	едно.
	
Комуникация	—	средство	за	постигане	на	дълбоко	разбиране	за	това	

колко	плитки	са	хората.
	
I	live	in	a	society,	where	watering	my	flower	is	a	solitary	conscious	act	of	

freedom.
Живея	в	общество,	в	което	да	си	поливаш	цветето	е	изолиран	съзна-

телен	акт	на	свобода.
	
Имай	предвид,	че	когато	те	боли	заради	това,	че	си	загубил	нещо	или	

някого,	вече	се	е	случило.	Затова	недей	обвинява.	Защото,	когато	отново	
се	случи,	то	вече	се	е	случило	пак.
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ПИСМО ДО РЕДАКЦИЯТА

Огнян Стамболиев

ОГЛЕДАЛО НА ВРЕМЕТО ИЛИ... 
С тъга за българския театър

Казват,	че	театърът	бил	огледало	на	времето.	Бегъл	поглед	в	исто-
рията	му	ще	ни	убеди	в	това.	Затова	казваме:	Театърът	от	времето	
на	кралица	Елизабет	и	Шекспир	(Елизабетинският	театър),	Театър	на	
древна	Гърция,	Театърът	на	Станиславски,	на	Брехт,	на	Майерхолд...	
Театърът	на	Българското	възраждане,	Театър	на	авангарда,	Театърът	
на	соц-а...	А	нашият	театър	сега?	Бих	го	нарекъл	„театър	на	псевдо-пост-
модернизма	и	на	чалгата“.	Нормалните	представления	са	вече	рядкост.	
Да,	две	са	линиите	в	него,	при	това	противоположни,	но	еднакво	отблъск-
ващи	нормалния	 зрител,	 за	 когото	театърът	би	трябвало	да	 е	преди	
всичко	„Зрелище	и	възпитание“,	както	каза	великият	Вазов.	А	неговата	
възпитателна	мисия	може	би	е	трябвало	да	бъде	„огледало“	(естетически	
коректив)	на	действителното	ни	поведение.	И	заедно	с	това	да	утвърж-
дава	определени	обществени	идеали.	Но	дали	тъкмо	днес	е	така?	Дали	
театърът	наистина	е	„огледало	на	времето“?	Да,	може	би	днес	нямаме	
нужда	от	това	огледало.	Пък	и	то	има	преди	всичко	морална	стойност,	
а	ние	трябва	да	се	превърнем	в	прагматици,	каквито	не	бяхме	досега.	
Защото	„Как	ще	ги	стигнем...“?	И	разполагаме	с	толкова	други	средства	
за	овладяване	и	коригиране	на	морала,	не	на	последно	място	и	със	закони	
и	репресивни	институции,	така	че	театърът	може	би	не	е	чак	толкова	
необходим.	Но	доскоро	той	беше	отдушник	за	мнозина.	Храм	на	духа,	ка-
къвто	би	трябвало	да	бъде	всеки	нормален,	истински	театър.	Това	са	ни	
го	завещали	още	древните	елини.	В	близкото	минало,	когато	държавата	
се	грижеше	за	театъра,	но	и	го	наблюдаваше	отблизо,	езоповският	език	
на	нашите	автори	минаваше	през	иглените	уши	на	цензурата.	Пиесите	
на	Станислав	Стратиев,	Мирон	Иванов,	Йордан	Радичков,	Иван	Радоев,	
Стефан	Цанев,	Константин	Илиев	неведнъж	взривяваха	 залите.	 Това	
наистина	са	големи	драматурзи.	Жалко,	че	вече	почти	не	се	поставят.	А	
сега?	Да,	наистина,	времето	на	условно-метафоричния	театър	отмина.	
Театърът	на	улицата,	на	стадиона	и	особено	този	на	Парламента	са	
по-интересни.	А	и	повечето	от	медиите	(особено	някои	от	тях,	за	които	
културата	е	нещо	чуждо	като	БТВ	и	Нова	ТВ)	се	интересуват	повече	от	
любовните	истории	на	фолкзвездите	и	телевизионните	водещи,	или	от	
престрелките	между	мафиотските	групировки,	отколкото	от	успеха	на	
Станислав	Стратиев	и	Христо	Бойчев	в	Лондон	или	на	Радичков	в	Рим...

За	съжаление,	нашата	държава,	по-точно	неуките	ни,	алчни	за	власт	
и	бързо	забогатяване	държавници,	отдавна	обърнаха	гръб	на	културата	
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и	духовността,	в	т.	ч.	и	на	българския	театър.	Измислиха	една	нечувана	
в	цивилизована	Европа	нелепост	—	т.н.	„делегирани	бюджети“,	една	псевдо	
реформа,	чрез	която	положиха	началото	на	неговия	край.	Така	български-
ят	драматичен	театър,	един	от	добрите	в	света	бе	поставен	на	колене	
пред	властта.	Да	се	самоиздържа	чрез	приходите	от	продадените	билети.	
Та	това	го	няма	никъде	по	света.	Навсякъде	културата	се	поддържа	от	
държавата,	както	това	се	прави	и	за	образованието.	Защото	културата	
е	и	образование,	тя	не	е	лукс,	не	е	нещо	излишно.	А	ето	какво	каза	едно	
министерско	недоразумение:	„българските	театри	са...	киста	в	тялото	
на	българския	данъкоплатец!“

Да,	тази	„политика“	вече	даде	своите	горчиви	плодове.	Немалко	добри	
репертоарни	областни	театри,	единствените	храмове	на	културата	в	
своите	региони,	се	превърнаха	в	открити	сцени,	тоест,	бяха	практичес-
ки	унищожени,	други,	оставени	на	произвола	на	съдбата,	трети,	като	
най-старият	у	нас	и	много	популярен	сред	публиката	—	„Сълза	и	смях“	
направо	закрити!	(Затова	пък	останаха	на	държавна	издръжка	самодей-
ните	трупи	за	кючеци	и	маанета	в	Разград	и	Кърджали,	нужни	за	предиз-
борните	агитки	на	ДПС.)	Но	тъй	като	в	природата	празно	място	няма.	
Появиха	се	сборните	частни	трупи	на	т.н.	„мечки“,	на	артисти,	станали	
известни	главно	от	телевизията	и	рекламите,	повечето	от	тях	вече	дос-
та	втръснали	на	зрителите.	С	булевардни	пиеси-еднодневки	—	главно	от	
американски	и	френски,	та	и	руски	автори	—	те	нахлуха	в	градовете,	вече	
без	театри,	а	също	и	в	големите	културни	центрове	и	така	за	кратко	
време	наложиха	един	определено	нисък	критерий	с	пиеси,	чиито	заглавия	
говорят	сами	за	себе	си:	„Помощ,	жена	ми	е	луда!“,	„Четирима	в	леглото“,	
„Многоженецът“,	 „Когато	котката	я	няма“,	 „Редки	тъпанари“	и	други	
подобни	шедьоври.	Появиха	се	„звезди	от	първа	величина“,	повечето	от	
пошлите	шоута	на	Нова	ТВ	и	отвратителното	Биг	брадър,	от	шоуто	на	
Слави,	а	също	и	от	някои	големи	театри.	А	големите	театри,	притиснати	
от	тази	нелоялна	конкуренция,	бих	я	нарекъл	по-скоро	агресия,	се	прину-
диха	да	правят	непростими	репертоарни	и	 естетически	компромиси.	
Така	Бургаският	театър,	един	от	най-добрите	у	нас,	наскоро	постави	
„Веселите	уиндзорки“	на	Шекспир	като	използва	за	„патерица“	участи-
ето	на	една	поппевица	с	прегракнал	глас.	За	да	върже	плана,	русенският	
театър,	ръководен	твърде	зле	от	протежето	на	ГЕРБ	Орлин	Дяков,	взе	
да	кани	непрекъснато	вече	един	втръснал	ни	шут	от	„Комиците“	на	БТВ.	
Примерите	са	безброй.	Очаквам	скоро	някой	театър	да	постави	„Хамлет“	
с	Азис	и	Софи	Маринова.	Компромисите	с	истинското	изкуство	са	направо	
непростими.	Резултатът	е	вече	налице.	Публика	с	определено	принизени	
изисквания,	с	все	по-ниска	култура.	Тя	се	видя	и	в	шоуто	„Стани	богат“,	
където	млади,	образовани	хора,	са	с	доста	бедна	обща	култура.	А	тези	
хора,	които	правят	театъра	у	нас,	особено	директорите	и	режисьорите	
сякаш	не	могат	да	проумеят	една	проста,	азбучна	истина.	Казал	я	е	много	
точно	великият	Чехов:	„В	театъра,	господа,	не	Гогол	трябва	да	слиза	до	
народа,	а	народът	да	се	издига	до	Гогол!“.	Но	как,	като	в	Народния	театър	
трябва	да	съблечеш	съвсем	гол	артиста,	играещ	Хамлет	по	време	на	про-
чутия	му	монолог,	или	в	Младежкия	да	представяш	вместо	образователни	



164 ÏËÀÌÚÊ

спектакли	нещо	като	пийп-шоу	(„Страхотните	момчета“),	да	събличаш	
без	нужда	актриси,	че	и	актьори	на	сцената,	да	се	гавриш	с	„Идиот“	на	
Достоевски	като	режисьорката	Деси	Шпатова,	или	с	Шекспировия	„Мак-
бет“	като	Теди	Москов...

Тук	бих	искал	да	спомена,	че	вината	за	кризата,	за	упадъка	на	нашия	
театър	не	е	само	в	държавата.	Тя	е	и	в	самите	театрали.	Те	твърде	лесно	
се	примириха	със	ситуацията,	престанаха	да	се	борят	и	да	отстояват	
правата	 си.	Освен	това	техният	синдикат,	Съюзът	на	артистите	в	
България,	воден	от	приятеля	на	премиера,	Христо	Мутафчиев,	съвсем	не	
ги	защити,	напротив,	огъна	се	пред	властта.	Културното	министерство	
изостави	театрите,	отдавна	забрави	и	за	своите	методически	и	контрол-
ни	функции.	Започна	да	следи	само	изпълнението	на	абсурдните	делегирани	
бюджети,	а	директорските	конкурси	в	повечето	случаи	се	провеждат	с	
протекции	и	манипулации,	лансират	се	кандидати	главно	по	партийна	
линия.	Днес,	повечето	директори	са	същински	феодали,	управляват	едно-
лично,	без	художествени	съвети,	някои	от	тях	използват	постовете	си	
за	личната	си	кариера,	без	да	работят	истински	за	театрите.	Липсата	
на	оперативна	театрална	критика	също	се	отразява	зле	върху	нивото	на	
българския	театър.	Няма	периодични	прегледи	и	оценка	на	продукцията	
на	отделните	театри,	а	и	наградите	„Икар“	и	„Аскер“	често	се	раздават	
несправедливо	и	столицата	е	винаги	преди	страната...	У	нас	дори	има	
един	абсурден	термин	„извънстоличните	театри“?!

Тъжно,	нали?	И	дали	някой	ден	нашият	театър	ще	възвърне	предишния	
си,	нормален	вид,	ще	се	превърне	в	храм,	в	„зрелище	и	възпитание“?	Дано	
управниците	и	театралите	да	се	вразумят.

Бележка на редакцията: Писмото до редакцията на списание „Пла-
мък“ публикуваме с малки съкращения.
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ОТЗИВИ

Гергина Христова — София 
ТРАДИЦИЯ, ЗНАНИЕ, ТАЛАНТ И ДЪЛГОЛЕТИЕ 

Уважаеми	г-н	Константинов,	
Израснах	с	броевете	на	чудесното	списание	„Пламък“,	които	четях	

още	като	ученичка	в	гимназията,	а	после	и	като	студентка.	
За	да	не	пропускам	броеве,	по-късно	се	абонирах	за	него.	Четях	и	преп-

рочитах	отново	тези	броеве,	които	ме	бяха	впечатлили	особено.	Години	
наред	списанието	се	ползваше	и	продължава	да	се	ползва	със	заслужен	ав-
торитет	сред	своите	читатели	и	автори,	следвайки	традициите	на	Гео	
Милевия	„Пламък“.	Тук	намериха	място	не	само	ред	талантливи	български	
поети	и	писатели,	но	и	чужди	автори,	преведени	на	български.	

Поздравявам	редакцията	на	списанието	за	дългогодишния	всеотдаен	
труд,	за	Вашето	голямо	сърце,	талант,	вяра	и	борбеност	за	успешното	
издаване	на	всеки	отделен	брой.	Огромна	благодарност	изпитвам	за	ху-
бавото	чувство,	отличната	оценка	и	доверието,	което	показвате	към	
творчеството	на	моя	син,	талантливият	поет,	писател	и	философ	Теодор	
Христов.	Негови	творби	намериха	място	на	страниците	на	списанието,	
а	авторитетни	литературни	критици	оцениха	по	достойнство	неговите	
произведения.	

Пожелавам	Ви	успехи,	вдъхновение,	мъдрост	и	упоритост,	с	която	
да	следвате	избрания	път.	

Александър Гочев — САЩ 
(по телефона) 
ИНТЕРЕСЕН И ВЪЛНУВАЩ ЮБИЛЕЕН БРОЙ 
НА „ПЛАМЪК“ 

Поздравявам	ви	за	юбилейния	брой	на	„Пламък“,	посветен	на	95-го-
дишнината	на	Гео-Милевото	списание!	Статиите	за	първите	броеве	на	
списанието,	както	и	спомените	за	Гео	Милев,	Георги	Шейтанов,	Ламар	и	
други	паметни	имена	от	историята	на	„Пламък“	са	изключително	вълну-
ващи	и	интересни.	И	стиховете,	и	преводите,	и	художническите	творби	
на	Гео	Милев,	поместени	в	това	издание,	продължават	да	удивляват	с	
неповторимата	си	духовна	енергия,	с	талантливата	си	мощ.	

Радващо	е,	че	и	в	този	брой	сте	публикували	интересни	и	стойностни	
творби	на	съвременни	български	автори	от	различни	поколения.	Особено	
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привличат	вниманието	творбите	на	най-младите,	 поместени	под	ру-
бриките	„Внезапното	поколение“,	„За	първи	път	в	Пламък“,	„Нова	поезия	
и	проза“.	

На	много	добро	ниво	са	и	литературно-критическите	текстове.	А	
поместените	читателски	отзиви	в	края	на	книжката	само	потвържда-
ват	всички	добри	думи,	казани	дотук.	

Пожелавам	ви	и	след	тази	вълнуваща	годишнина	все	така	да	извися-
вате	пламъка	на	българската	литература!	

(Отзивите за списание „Пламък“ поместваме с известни съкращения. 
Б.Р.) 
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ПЛАМЪК
ЕДИНСТВЕНОТО	БЪЛГАРСКО	СПИСАНИЕ
ЗА	ЛИТЕРАТУРА,
НАДЖИВЯЛО	ДЕСЕТИЛЕТИЯТА!
95 ГОДИНИ —
   ТВОРЧЕСКИ ПЛАМЪК!
АБОНИРАЙТЕ СЕ! СЕГА Е МОМЕНТЪТ!

ПЛАМЪК	ЩЕ	ИЗЛИЗА	В	4	ГОЛЕМИ	КНИЖКИ	ГОДИШНО.
ЦЕНА	НА	ОТДЕЛНА	КНИЖКА	—	6	лева
ГОДИШЕН	АБОНАМЕНТ	—	24	лева
ПОЛУГОДИШЕН	АБОНАМЕНТ	—	12	лева

ВАÆНО СЪОБЩЕНИЕ

Съобщаваме	на	нашите	читатели,	че	абонаментът	за	списание	„Пламък“
за	2018	година	ще	бъде	без	помощта	на	Български	пощи.
Може	да	се	абонирате	в	редакцията	на	адрес:	София	1142,	
бул.	„Васил	Левски“	60,	списание	„Пламък“,	а	така	също	и	във	фирма	„Доби“	
(тел.	02-9632047).
Или	на	банковата	сметка	на	списание	„Пламък“:
БДСК,	РК	„Батенберг-1“
BIC:	STSABGSF
IBAN:	BG67STSA93000001682901
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